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fatterskab. H0jdepunkter i af handlingen er analysen af »Orm af Tyr» o g det afsluttende 
kapitel Mnemosyne, der samler de baerende temaer i MAHs liv o g kunst. Metodisk set 
haelder denne del af af handlingen mod »wasrk og personlighed», men det er nok rigti- 
gere at sige, at Bjprnvig er sin egen metode uden at han for vilder sig ud i vilkårlig 
»impressionisme». Hans fortolkninger er ikke blot saglige analyser men også udtryk for 
de spor, MAHs vasrker har sat i hans vaesen og sind. Og i sine fortolkninger når Bj0rn- 
vig de grundlasggende og konfliktfyldte erkendelser, som MAH gjorde i sit liv og gav 
kunstnerisk udtryk. Det er Bjprnvigs fortjeneste at have påvist det virkelige format i 
MAHs vserk og dets epokale centrale placering. Blandt de kunstneriske, historiske og 
religipse temaer, Bjprnvig behandler, kan naevnes MAHs opgpr med naturalismen og 
modernismen, hans syn på prosaen underkastet den poetiske fantasi eller den poetiske 
erindring, hans opfattelse af retssynet som det baerende i traditionen i nordisk kultur, 
hans kontroversielle opfattelse af forholdet mellem oldtid og middelalder herunder spe- 
cielt romansk kristendom, der blev udslaggivende for hans opgpr med samtiden og hans 
selvforståelse.

Den anden bog, hvis fprnaevnte hovedsynspunkt naturligvis ligger bag fortolkningerne 
af enkeltvaerkerne men uden at praege dem, har karakter af opgpr med MAHs menneske- 
og natursyn. Når det er lykkedes Bj0rnvig at anlaegge sin afhandling både som intro
duktion og opg0r skyldes det hans intellektuelle redelighed og evne til at fatte, hvad 
der går imod hans egne vurderinger. Han yder således MAH retfaerdighed ved analysen 
af den samvittighedskrise og kunstneranfsegtelse, der ramte MAH i 1946. Alligevel vil 
hans argumentation for tesis naeppe vinde samme gyldighed som st0rsteparten af hans 
fortolkninger, fordi et sidetema i MAHs liv og digtning her er gjort til et ho vedtema. 
Afhandlingen s0ger at behandle hele MAHs forfatterskab men tesis f0rer til en skasvhed 
i proportioneringen af stoffet, så att det samlede billede af MAHs digtning og tasnkning 
bliver fortegnet.

Ved disputationshandlingen fremkom ex auditorio en raekke indlaeg, som senere er 
blevet trykt: J. K. Bukdahl: MAH som »genoptager af de gamles eksistenstaenkning» 
(Vindrosen, III, 1965); Erik M. Christensen: Kunst og Ideer hos MAH (Kpbenhavn 
1:965); Jan Nissen: I lyset af gudsnådens mulighed (Kristeligt Dagblad 15.12.64); Pre- 
ben Raml0v: MAH, det sjasllandske »man» og det nordiske retssyn (Dansk Udsyn, I, 
1965); Ole Wivel: Omkring Kains Alter (i »Kunsten og Krigen», Kpbenhavn 1965).

Povl Schmidt

H A N S  L e v a n d e r : Thomas Mann. Silhuetten och verket. S th lm  1964.
Trots att Thomas Mann varit en känd, beundrad och omdiskuterad gestalt i Sverige 

ända sedan 1920-talet är den svenskspråkiga litteraturen om honom mycket torftig. Nu 
har den emellertid berikats med ett ansenligt verk, Hans Levanders utförliga och grund
liga presentation av såväl människan som verket. Levander framträder inte med preten
tioner på vetenskaplighet, i varje fall inte i inskränkt teknisk bemärkelse, och ger sig 
heller inte sken av att komma med några nyheter ur internationell synpunkt. På grund
val av den stora tysk- och engelskspråkiga litteraturen i ämnet har han sammanställt 
en gedigen introduktion för svensk publik, eller med hans egen formulering: »ett försök 
till kritisk monografi för the common reader, saklig rörande fakta, subjektiv i värde
ringarna» (sid. 7). Noter och exakta litteraturhänvisningar saknas, citaten meddelas i (för
fattarens egen, ofta mycket lyckade) översättning, varigenom boken förmodligen vunnit i 
attraktionskraft för en större publik. Det vore väl pedantiskt att beklaga sig över detta, 
men jag är ganska säker på att om Levander hade underkastat sig en strängare veten
skaplig disciplin och givit ut sin bok på ett av de stora språken, skulle han ha stått sig 
bra i den internationella konkurrensen.

Levanders monografi är kronologiskt biografiskt upplagd och i nio innehållsrika ka
pitel sammanställer han liv och verk alltifrån liibecksk provinsialism till västerländsk 
kosmopolitism. Efter en grundlig men lättflytande redogörelse för Thomas Manns för
äldrar, syskon, tidiga läsupplevelser och första litterära försök behandlas åren kring se
kelskiftet under en titel som i sin antydda sammansmältning av Goethe och Mann säker



Recensioner 2 2 9

ligen skulle tilltalat åtminstone den senare: Den unge Krogers lidanden. Till alla väl
kända men i sammanhanget nödvändiga fakta —  italienvistelsen, orienteringen mot rysk 
och skandinavisk litteratur etc. —  lägger Levander här något nytt. Jag avser det i så 
gott som all tidigare Thomas Mann-litteratur sorgfälligt förtigna förhållandet mellan 
den unge diktaren och en annan ung man under vintern och våren 1901. På grundval 
av några ovanligt öppenhjärtiga brevuttalanden till brodern Heinrich visar Levander att 
det rörde sig om en passionerad och besvarad vänskap som fyllde Mann med den mest 
hänförda tacksamhet. Levander undviker dock försiktigtvis att dra några vittgående slut
satser av dessa brevuttalanden, men två episoder ur två starkt självbiografiska verk talar 
sitt tydliga språk: Tonio Krogers förälskelse i Hans Hansen och Adrian Leverkiihns 
komplicerade och labila vänskapsförhållande till Rudi Schwerdtfeger.

I nästa kapitel ges den biografiska bakgrunden till bl. a. romanen Königliche Hoheit, 
dvs. frieriet till och äktenskapet med Katja Pringsheim. Också här citerar Levander rik
ligt ur Manns brev säkert i den lovvärda avsikten att i någon mån ta udden av den 
inte alldeles ovanliga bilden av Thomas Mann som den känslokalle ironikern. I synner
het inför en svensk publik torde betonandet av de varmt mänskliga dragen hos Mann 
vara på sin plats, och här har Levander boken igenom gjort nyttiga insatser.

Den känsliga frågan om Manns politiska ställningstaganden behandlas med varsam 
grundlighet och vilja till objektivitet i kapitlet om den omdiskuterade boken från första 
världskrigets år, Betrachtungen eines Unpolitischen. Möjligen kunde man ännu starkare 
betonat det verkligt opolitiska i Manns väsen. Även när han avsåg och trodde sig göra 
uttalanden i praktiska politiska frågor löpte han ständigt risk att sväva upp i de vagt 
metafysiska luftlager, där begrepp som demokrati, socialism, humanitet och frihet blir 
identiska.

Det största utrymmet ägnar Levander med rätta åt de stora romanerna om huset Bud- 
denbrook, Hans Castorp, Josef och Doktor Faustus, som alla fått var sitt innehållsrikt 
kapitel. Dessa kapitel utgör en ypperlig introduktion till respektive verk, där redogörel
serna för de skönlitterära texterna på ett givande sätt kompletteras med relevant material 
från Manns essäistik. I enlighet med den redan citerade programförklaringen drar sig 
Levander inte för subjektiva tolkningar och värderingar, och till deras försvar skall sägas 
att de alltid är väl underbyggda, och dessutom ger de boken liv och färg. I vilken rang
ordning Levander personligen placerar de stora romanerna saknar ju i och för sig in
tresse, men det skall noteras att den höga uppskattningen av Josefböckerna bl. a. moti
veras med det lidelsefulla mänskliga engagemanget, med den »absolut oironiska känsloheta 
gestaltningen» som det heter å propos den gamle Jakobs sorg (s. 204). Doktor Faustus 
vinner inte i lika hög grad Levanders uppskattning. Så t. ex. finner han inte de essäis
tiska partierna så integrerade och oumbärliga för den konstnärliga helheten som i Der 
Zauberberg. Ett negativt omdöme av detta slag kräver nog mera djupgående studier i den 
Mannska montageteknikens syften och funktion. Som regel ansluter man sig dock gärna 
till Levanders tolkningar och värderingar av de stora verken.

En ganska spridd uppfattning om Thomas Mann som Levander med rätta vänder sig 
mot är den enligt vilken Mann var en kristen diktare. Att placera in honom i en be
stämd fålla är omöjligt, det håller man gärna med om, men det är mindre lyckat att 
som Levander stödja tesen om Manns a-kristna hållning på ett uttalande redan från 
1931 (s. 313). Den religiösa problematiken framträder ju alltmer i Manns senare pro
duktion. Levander glider också på ett olyckligt sätt mellan termerna kristen och religiös; 
att frånkänna författaren till Doktor Faustus eller Gregoriusromanen religiöst engage
mang tycks mig absurt. Det är väl heller inte riktigt så Levander menar, men det före
faller under alla omständigheter egendomligt att ge epitetet »sekulariserad humanist» 
(s. 314) åt en författare som enligt egen citerad utsago varje dag tänker över döden och 
den stora gåtan (s. 313), och vars verk ständigt kretsar kring frågorna om liv och död, 
skuld och nåd. Skuldfrågan hör visserligen mest hemma i Manns senare produktion, och 
Levander har en benägenhet att avfärda Manns uttalanden i religiösa frågor från denna 
tid. Levanders parallell till Sofokles på denna punkt (s. 314) synes mig f. ö. snarast ägnad 
att understryka det religiösa engagemanget hos Mann, även om avsikten var den mot
satta. I detta sammanhang ligger nog meningsmotsättningarna mera på definitionsplanet 
än på sakplanet.
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Från vetenskapligt metodisk synpunkt, slutligen, måste man ställa sig frågande inför 
Levanders sätt att utnyttja tidigare forskning. Varför välja just Eichners och Lions —  i 
och för sig förträffliga —  studier över Mann som utgångspunkt med förbigående av 
standardverk som Lessers och Mayers? Men om man tar hänsyn till Levanders egna in
tentioner är detta dock av underordnad betydelse. Som helhet är hans monografi ett 
gediget arbete, en utmärkt presentation av ett betydelsefullt författarskap och samtidigt 
en bekännelse till de humanitetens ideal som Thomas Mann förkunnade.

Gunilla Bergsten

KINGSLEY WlDNER: The Art of Perversity. D. H. Lawrence’s Shorter Fiction. Univ. 
of Washington Press 1962.

Eu g e n e  G o o d h e a r t : The Utopian Vision of D. H. Lawrence. The University Presses 
of Chicago. 1963.

Ju l ia n  M o y n a h a n : The Deed of Life. The Novels & Tales of D. H. Lawrence.
Princeton University Press. 1963.
In 1957 John Middleton Murray, at one time D. H. Lawrence’s closest friend, though 

they parted as bitter enemies, summed up “the case of Lawrence” in the following way.
“D. H. Lawrence has been the most controversial figure in English literature in the 

twentieth century. But, since the end of the Second W orld W ar, there has emerged a 
growing consensus of opinion that he is the most significant writer of his time. Con
troversy continues about him; but in the main it is about which of the two conspicuous 
elements in him is the more important— the artist or the prophet.”

W hat makes many readers dislike Lawrence is his preaching to them. To him, an 
artist must be prophetic, “ahead of the times”, in order to be a good artist, and by read
ing him people should correct their lives and realize that the only salvation from the 
devastation of industrial civilization is in Lawrence’s vision of a human community built 
mainly on a reverence for life and new patterns of behaviour. The creative writing, like 
his philosophy, springs directly from problems of living, and becomes for him a human 
centrality. The cliché that a writer’s work reflects his own problems and struggles, is 
particularly true in the case of D. H. Lawrence.

The critic who “discovered” Lawrence as primarily an artist, was F. R. Leavis. In a 
series of Scrutiny articles between 1950 and 1953 he began a “revaluation” which cul
minated in a stimulating though often controversial book, D. H. Lawrence: Novelist 
(1955). Whenever a new study of Lawrence appears, one is sure to come across Leavis’s 
name on its pages, and though it is impossible to subscribe to all his views, his outstand
ing analyses cannot be overlooked in any serious discussion of Lawrence’s fiction.

Kingsley W idmer sneers at “moralistic, academic, pedantic writers, sentimental mora
lists, genteel authoritarians” in The Art of Perversity, a discussion of Lawrence’s tales. 
It is thus clear that W idmer is no adherent of Leavis. To W idmer, Lawrence’s cosmos 
is nihilistic, whereas Leavis stresses that “full spontaneous living” is Lawrence’s foremost 
concern, his quest for life. In aid of his thesis of perversity as “our most fundamental 
religious heritage” W idmer selects among the short stories those which seem to fit in 
with his private bias. It is quite clear that characteristics such as obsession, violence, 
misogyny, rebellion, and heresy, to mention a few of W idm er’s preoccupations, can 
profitably be followed in Lawrence’s fiction— in the novels just as much as in the 
tales— but the negative aspects are too heavily stressed. There are in Lawrence’s world 
islands, deserts, and icy mountains, but also flowers, birds, and green copses.

After reading W idm er’s book, the title strikes me as misleading. Surely, “perversion” 
in W idmer’s terminology seems to mean the paradoxical tension between positive and 
negative values, salvation and destruction, regeneration and annihilation, optimism and 
nihilism. Lawrence’s characters become really vital only when they reach “the reality of 
nothingness”, W idmer asserts, but it might be retorted that by doing so they cut 
themselves off from “the living cosmos”, from true human relations.

W idmer follows persistently a single theme, and this singleness of approach na
turally brings with it a certain stiffness in organization. A reader acquainted with Law


