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Källstudier till Per Hallströms Thanatos
A v  Helge  Gul lberg.

I sina Upplysningar till 1922 års upplaga av novellsamlingen Thanatos 
(1900) har Per Hallström omtalat, att titelnovellen och Melchior inte ha 
någon verklighetskärna i den egentliga novellhändelsen, vilket däremot 
är fallet med de andra. Törnrosa har sitt upphov ur en tidningsnotis, 
En simpel tragedi är byggd på en händelse han hörde omtalas, och Göken 
är ett barndomsminne. De tre återstående hämta sina ämnen ur hans 
läsning, såsom ofta är fallet hos Hallström. För Lejonet och Mysteriet 
har Villanis krönika lämnat stoffet, och uppslaget till Hemlig idyll säger 
sig Hallström ha funnit i Michelets revolutionshistorier.

Det har synts mig vara av intresse att studera dessa källors framställ
ning av novellhändelserna och jämföra dem med de utförda novellerna.

Av Giovanni Villanis florentinska krönika, som skrevs på 1300-talet 
(Villani levde 1275—1348), finnas bl. a. en nyupplaga, utgiven i Milano 
1802—1803 (Istorie fiorentine), och en utgiven i Milano 1848 (Croniche 
storiche). Endera av dessa — eller eventuellt en upplaga från 1879, 
som ej varit mig tillgänglig, — måste ha varit Hallströms källa. Här 
citeras den förstnämnda, som synes mig bättre svara mot hans framställ
ning.

Uppslaget till novellen Lejonet  utgör en liten berättelse i Volume 
secondo, Cap. LXX (s. 155), som översatt till svenska lyder:

Vid tiden för folkväldet i Florens skänktes till staden ett mycket vackert och 
vilt lejon, som hölls instängt på San Giovannitorget. På grund av dålig bevak
ning från dem som bevakade det, hände det, att detta lejon kom ut ur sin bur och 
sprang över gatorna, varför hela staden blev fylld av förskräckelse. Det kom till 
Orto San Michele, och där grep det en gosse och höll honom mellan sina tassar. 
När gossens mor, vars enda barn han var, vilket hon burit under sitt hjärta, när 
hans far genom en dolkstöt mördades, fick reda på detta, sprang hon förtvivlad 
under högljudd klagan och slitande sitt hår mot lejonet och drog gossen från dess 
tassar, och lejonet gjorde varken modern eller gossen något ont utan stod endast 
stilla och tittade. Man diskuterade, huruvida det var ädelmodet i lejonets natur 
eller ödet, som bevarade gossens liv, för att han därefter skulle taga hämnd för 
sin far, såsom han också gjorde. Och han blev sedermera kallad Orlanduccio del 
leone.

Hallström har tagit med denna berättelses alla detaljer. Några rent 
verbala överensstämmelser finner man dock inte, om man bortser från 
den rätt likartade beskrivningen av lejonet i början. Hos Villani heter 
det »ett mycket vackert och vilt lejon» (uno bellissimo e feroce leone1), i 
novellen »ett fullvuxet lejon, mycket stort och mycket vackert» (s. 33).2

1 I 1848 års upplaga står forte i st. f. feroce.
2 Citaten efter första upplagan.
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Novellen kan sägas bestå av två historier: lejonets och gossens. De 
finnas, såsom vi se, antydda redan i källan. Men Hallström har spunnit 
dem vidare: han fullföljer lejonets historia till dess död och Orlanduccios 
till och med hans hämnd på faderns mördare. Diktaren har knutit de 
båda historierna intimare samman. På grund av sin underbara räddning 
blir Orlanduccio betraktad som lejonets skyddsling och betraktar sig även 
själv som sådan. Han tycker sig stå lejonet, Florens’ stolthet, närmare 
än någon. På sätt och vis blir han stadens adoptivbarn, av vilket floren- 
tinarna anse sig kunna vänta märkliga ting. Men det olyckliga öde, som 
han bär på: att taga blodshämnden, förlamar honom. Han utför hämnden, 
därför att så skall ske, men utan entusiasm. De stora bragder han drömt 
om i ungdomen, bli däremot aldrig utförda. »Orlanduccio del leones vän
tade saga blef oskrifven», säger Hallström (s. 66).

I skildringen av lejonet har Hallström betonat det stolta, oberörda i 
dess natur. Det drömmer sig bort, söker med blicken något långt i fjär
ran. Diktaren har sökt analysera, vad det känner:

Var det vemod i hans stora gyllne ögon med sitt knifsmala blink, var det längtan 
mot en stor gul, lysande vidd som slutade i en oändlig linie mot ett blått . . .? 
Var det stolthet bara, stor och öppen stolthet som upphör att vilja i en värld af 
idel smått, som låter allting sjunka bredvid sig och drömmer utan att ens bry sig 
om att forma sin dröm? (s. 42 f.)

I Hallströms skildring är det till följd av denna lejonets förnäma, 
drömmande oberördhet, som modern kan rycka sin gosse ur dess tassar. 
Han ger sig sålunda inte in på den hos Villani framkastade frågan, huru
vida det var ädelmodet i lejonets natur eller ödet, som bevarade gossens 
liv. Men novellhandlingen låter ödet fullbordas. Det går sin egen obevek
liga gång. »Skall det då aldrig bli slut?», frågar den döende Pela (s. 64).

Av intresse är det att jämföra denna strama, kärva framställning med 
den italienska skaldinnan Isabella Rossis berättelse av samma händelse, 
återgiven i ett tillägg till 1848 års upplaga av Villanis krönika och kanske 
läst av Hallström. I livfulla staccatomeningar, rika på flämtande utrop, 
framlägger hon förloppet och tolkar lejonets beteende som ett tecken 
på att det förstått och böjt sig för moderskänslan:

»Återgiv mig honom!!!» O vilket under! Vilddjuret har förnummit den sublima 
känslan i detta rop . . . Det är icke en kvinna som har utstött det — det är na
turen som har låtit det framkomma . . . det är dess höga, genomträngande, gudom
liga stämma! Intet öra är dövt för den! E tt eko av Guds röst, återskallar den 
överallt i tusen ljud, på tusen sätt . . . Den [naturen] har översatt för djuret det 
mänskliga språket! Betrakta det [djuret]! Tämjt, överraskat, orörligt betraktar 
det med fast blick den varelse, som står m itt emot det — Det tyckte sig kanske i 
hennes rop igenkänna sin lejoninnas rytande, när de röva hennes ungar! . . . 
Moderskapet gör varelserna lika, och inför denna känsla böjer sig varje makt. —  
Lejonet blir rört — släpper sitt grepp och nedlägger sonen oskadd vid moderns 
fotter.1

I teckningen av lejonet har nog Hallström omedvetet lagt in något 
personligt. Det är den själsfina människan, aristokraten, den drömmande 
fantasimänniskan, som står upphöjd, stolt och vemodig inför de beräk
nande verklighetsmänniskorna med deras ävlan och småtterier.

1 P r ose e poesie di Isabella Rossi, Florens 1841, 1, s. 68 ff.
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Novellen analyserar ytterligare två personer: modern och faderns mördare, 
vilken senare inte ens skymtar i källan. Moderns själ är som förstenad. 
Hon behärskas helt och hållet av tanken på hämnd och lever blott för 
att egga sin son därtill. Hon är övertygad om att lejonet har förstått 
hennes bön och skonat honom, för att hämnden skall bli ntförd. När 
sonen, vars känslor för modern ha kylts av hennes ständiga påminnelser 
om hämnden, slutligen fullgjort handlingen och därpå bjuder henne far
väl, upplever hon både tillfredsställelse och sorg, hon säges famla »blindt 
ikring mellan en hård triumf och bitter gråt» (s. 66).

Av faderns mördare, Pela, gör Hallström en intressant psykologisk 
studie. Från att ha varit en våldsam, häftig man, som hänsynslöst hävdat 
sin rätt, förvandlas han av sorgen och väntan på döden till en vemodig 
fatalist, som känner medlidande med allting. Då han dör för Orlanduccios 
dolkstöt, talar han försonande till sin baneman: »Det gör mig ondt om 
dig. Orätt har jag gjort dig, orätt har du gjort mig. Från en till annan 
är den tunga bördan lyft, en länk af den svarta, ändlösa kedjan — skall 
det då aldrig bli slut?» (s. 64).

För Hallström har dödsskildringen blivit ett väsentligt inslag i novel
len. Han har sökt fånga uttrycket i det döende lejonets fjärrskådande 
blick: »Hotande, jättestora, otydliga, men djupa som hfvet själft, som stor
men öfver företeelsernas skiftande haf, som mörkret inunder, enkla nog för 
en slocknande djurblick, outgrundliga nog för den skarpaste tanke, trängde 
aningen och vissheten in på en tillvaro som brast.» (s. 56). Och när Orlan- 
duccio ser på den döende Pela, finner han samma blick: »Oändligt långt 
blickade de [hans ögon], oändligt lugnt med ett vemod, en stolt och tyst 
underkastelse, en seende visshet som kylde Orlandos tanke. De vidgades 
och klarnade som för att brista, allting vidgades och klarnade med dem.» 
(s. 63).

Det är denna av Hallström så ofta skildrade klarsyn hos både männi
skor och djur inför döden, som utgör kärnan i novellen. Sammanflätad 
därmed står tanken på skeendets oundviklighet och tillvarons gåtfullhet. 
Den lilla notisen hos krönikören Villani har givit den nordiske diktaren 
impulsen till en mästerlig novell, som skänker en äkta stämning av den 
tid och den miljö, som behandlas, och samtidigt ger något allmänmänsk
ligt.

Stoffet till Myst er i e t  återfinnes hos Villani i Volume quarto, Cap. 
LXX (s. 129 f.), där det heter:

Vid den tiden, då kardinalen av Prato var i Florens och stod i gunst hos folket 
och stadsborna, som hoppades, att han skulle stifta god fred mellan dem den 
första maj 1304 liksom i den gamla goda tiden, då ett lugnt och gott tillstånd rådde 
i Florens, begagnade sig sällskap och föreningar av nöjen för att skapa munterhet 
och glädje. Sällskap bildades i flera delar av staden, och den ena stadsdelen tä v 
lade med den andra om vem som var bäst. Bland annat hade invånarna i för
staden San Priano liksom i antiken för vana att åstadkomma olikartade spel. 
De skickade ut ett budskap, att var och en, som ville få nyheter från den andra 
världen, den första maj skulle vara på Carrajabron och runt omkring Arno. På 
båtar och småfartyg i Arno byggde de upp ställningar och åstadkommo där en 
bild av helvetet med eldar och andra tortyrredskap, med män, som voro utklädda 
till demoner, förskräckliga att skåda, och andra, som föreställde nakna själar. 
De förra satte de senare till olika plågor och torterade dem på olika sätt under 
oväsen, högljudda rop och skrik, en tillställning som tycktes avskyvärd och för
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skräcklig att höra och se. Många stadsbor drogo dit för att se det nya skådespelet, 
och Carraj abron, som då var full med folk och var av trä, brakade genom tyngden 
samman med de människor, som stodo på den. Därigenom omkommo och drunk
nade många människor i Arno, och många personer skadades, så att den gäckande 
leken vändes till sanning. Såsom budskapet hade kungjort, kommo många m än
niskor genom döden att få veta nyheter från den andra världen, till stor jämmer 
och smärta för hela staden, då var och en trodde sig ha förlorat en son eller broder. 
Och detta var ett tecken på den kommande hemsökelsen, som inom kort skulle 
drabba vår stad på grund av medborgarnas stora syndaskuld, såsom vi strax skola 
berätta.

I denna novell har Hallström inte närmare utbyggt handlingen eller 
infört namngivna personer. På en punkt har han gått längre än Yillani 
eller i varje fall klarare än denne skildrat förloppet. Hos Hallström är 
det inte bara en hädisk lek, utan några dödsdömda människor — mördare 
och kättare — utsättas verkligen för sådana plågor, som medeltidsmän
niskorna trodde helvetet bjuda på. Det har för Hallström väsentligen 
kommit an på att förmedla stämningen av medeltid och genom inlevelse 
tolka de föreställningar, som lågo bakom ett dylikt ohyggligt folknöje, 
uttrycka de tankar och känslor som fyllde agerande och åskådare. Liv
fullt målar han ut de olika scenerna, och läsaren får en känsla av att vara 
förflyttad till 1300-talets färgrika och oroliga Florens. Gentemot den 
torra, sakliga redogörelsen hos Yillani bildar Hallströms framställning 
med dess suggestiva bilder och fina reflexioner över människohjärtats 
gåtfullhet, livets och dödens mysterier, den skarpaste kontrast. Man 
förnimmer, hur diktaren upprörts i sitt innersta över detta vanhelgande 
av dödens mysterium. Man begriper, hur han, som så gärna kretsar kring 
Thanatos-problemet, har fångats av detta motiv, där den makabra leken 
med döden och det hinsides så snabbt vändes till förfärande allvar, när 
bron över Arno brister och alla störta i djupet.

Och som en vidrig dröm splittras och förintas af verkligheten, så ryckte Arno 
sönder det ohyggliga lekverk som fläckat dess y t a ------------

Tänkte de någonting, de lif som brottades och drogo ned hvarandra i djupet, 
ransakade de sig i det sista ögonblicket, då tidens bubbla, just i bristandet mot 
oändligheten speglar så stort, att den kan rymma allt, till en klarsyn, en förståelse
af hvad som sk e tt? ------------ Kände de just i själfuppgifvelsens ro, i motsats mot
allt det vidriga, hvarmed förvillade tankar fyllt den, den verkliga dödens bittra 
och stora barmhärtighet, milda grymhet? (s. 89 f.)

Men Schopenhauer-lärjungen Hallström har också upprörts över den 
brist på mänsklig medkänsla, som skådespelet ger prov på. Det är säker
ligen ingen tillfällighet, att han här så vackert hyllar medlidandet, som 
han kallar »själens vishet och klarsyn, lifvets bästa gåfva».

Till Heml ig  i dy l l  har Hallström hämtat sitt stoff i Jules Michelets 
Histoire de la Kévolution frangaise, Torne 7 (Paris, 1853). Yi förflyttas 
till skräcktidens Frankrike, närmare bestämt till tiden för kuvandet av 
Yendée-männens uppror hösten 1793. Tusentals förnäma damer hade 
följt med upprorshären och eldat upp männen till stridslust och grymhet. 
De blevo därför illa behandlade av revolutionsmännen, när upprorsarmén 
mötte sitt öde i striden vid staden Mans och krossades. De soldater, som 
hade avgjort striden, visade sig dock mera mänskliga; många damer 
blevo undangömda, och några av dem gifte sig senare med sina räddare.
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Den berättelse, varpå Hallström byggt sin novell, berör en i viss mån 
likartad episod. Den återfinnes s. 103 f. och lyder i svensk översättning 
sålunda:

En ung stadsskrivare i Mans vid namn Goubin fann på kvällen efter striden 
en stackars ung dam, som stod gömd i en port och icke visste, vart hon skulle 
taga vägen. Eftersom han själv var obekant med staden och icke kände till något 
säkert hemvist för henne, tog han henne hem till sig. Han lade den olyckliga, 
som huttrade av köld eller fruktan, i sin egen säng. Som anspråkslös tjänsteman 
med sexhundra francs om året hade han ett litet rum, en vilstol, en säng, ingenting 
mer. Åtta nätter i följd sov han på sin stol. Emedan han var uttröttad och höll 
på att bliva sjuk, bad han henne då om lov och erhöll tillåtelse att ligga bredvid 
henne påklädd. Det är onödigt att säga, att han uppträdde, som han borde. En  
lycklig tillfällighet tillät den unga fröken att återvända till sina föräldrar. Det 
befanns, att hon var rik, av förnäm familj och — mest förvånande —  att hon hade 
minne. Hon lät hälsa Goubin, att hon ville gifta sig med honom: »Nej, fröken, jag 
är republikan, de blå böra förbliva blå!»

På grundval av denna lilla notis har Hallström format samlingens 
längsta och vid sidan av En simpel tragedi bästa novell, fast komponerad, 
stilistiskt lysande, ädel i känsla och tanke. Författaren följer troget 
källans uppgifter, om man undantager slutordens motiv för avslaget av 
giftermålsanbudet. Hos Hallström har Goubins tillbakavisande därav 
sin grund icke i motsättningen i fråga om politisk inställning utan i hans 
önskan att bevara minnet av deras samvaro ostört, harmoniskt. Ett 
återknytande av samvaron under andra former än dem som gemenskapen 
inför dödshotet ha skapat, skulle för honom förstöra den poesiens rymd, 
i vilken Charlotte som äran och drömmen lever och alltid skall leva. Detta 
kan förefalla överspänt, och den läsare som vill ha »happy end», tilltalas 
väl icke därav, men Hallström har skildrat det hela med en känslans 
nobless, som avväpnar all kritik. Det är en för honom karakteristisk tanke, 
som här kommer till uttryck: att livet får sin skönhet och poesi just mot 
bakgrunden av lidande och död. Måhända kan man också se det som ett 
förhärligande av konsten i dess upphöjdhet över livet.

Det kanske synes mången läsare onaturligt, att den vaknande kärle
ken hos de unga under de former, i vilka de leva, icke leder till deras 
förening. Gentemot denna invändning kan påpekas, att Hallström har 
följt källan, alltså tecknat det verkliga förhållandet. Hos Michelet anty- 
des dock icke något om ömsesidig kärlek, utan Goubins handlande är 
där helt dikterat av medlidande. Så är det också hos Hallström från bör
jan, men han tecknar sedan den spirande kärleken. En utveckling i erotisk 
riktning skulle dock ha förtagit novellen dess upphöjda stämning och 
spröda poesi.

Både Goubin och Charlotte visa rätt mycket, som är typiskt för Hall
ströms människoskildring, ja, drag av diktaren själv. Goubin lever i 
bannet av Plutarkhos’ hjältebiografier, i sagornas luft. Han känner ingen 
lust att ingripa i handlingens värld utan längtar bort från det bloddry- 
pande nuet till ensamheten hos sina böcker. Han är besläktad med de 
»vilsna fåglar», de »bortkomna väsen på kant med tillvaron», som Hall
ström alltifrån sin första prosabok ständigt har återkommit till och i 
mångfaldiga gestalter varierat (se min avhandling Berättarkonst och 
stil i Per Hallströms prosa, s. 48 ff.). Här har typen fått en tillsats av 
stoiskt lugn och moraliskt patos — intrycken från 1700-talets »franske»
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Plutark ha där gjort sig gällande. Dessutom framträder något reserve
rat och självtyglande, något stolt och raklinjigt men på samma gång 
vekt och medkännande, som ligger i diktarens eget kynne. »I en annan 
och sämre tid skulle han ha skrifvit vers och i sin fattiga och stolta ensam
het lyssnande slutit sig samman omkring sitt jag» (s. 153) — orden ge 
en bild av Hallström själv i åren kring diktargenombrottet.

Den stackars adelsflickan, som synes ha förlorat allt, tigger icke för 
sitt liv och bär ett stolt lugn i blicken. Här hon efter sin räddning bjuder 
Goubin sin hand, sker det i en ton av återhållen känsla, som är oefter
härmligt hallströmsk:

Mitt lif är nu ert och kanhända äfven på annan grund än denna [att Goubin 
räddat det].

Jag var mycket lycklig hos er. Luften var lätt där, lifvet tycktes rikare, ständigt 
halft bortvändt till afsked. Den tiden är förbi; nu har lifvet blicken mot mig. 
Vill ni taga mot det hand i hand med mig?

Jag är fri och nästan ensam numera, jag har egendom nog. Jag behöfver icke 
säga er, att jag kan stå för mig själf och har föga smak för någonting som med
lidande ger. (s. 196.)

Man kanske kan fråga, om det är naturligt för en älskande kvinna att 
på detta knappa, kärva sätt erbjuda sin hand. Vid läsningen gör man 
dock icke någon sådan invändning. Tonen går i stil med teckningen av 
Charlotte och med novellens stämning. Att Hallström medvetet strävat 
efter att ge hennes brev denna prägel, framgår av ett par strykningar i 
manuskriptet. Hennes brev inleddes först med följande uttänjda mening: 
»Den som mottagit en välgärning vill gärna tacka med annat än ord, 
helst som ord i slika fall, liksom när man talar i frostig luft, tyckas i hvit 
rök fälla ifrån sig den värme som var deras, innan de lemnade läpparna.» 
Redan i manuskriptet ha orden »helst . . . läpparna» strukits. Den ovan 
anförda meningen »Den tiden är förbi; nu har lifvet blicken mot mig» 
lydde ursprungligen: »Den tiden är förbi; nu har det famnen fullt, jag vet 
icke af hvad, glädje eller sorg och riktar blicken manande mot mig.»

Ett närmare studium av Michelets revolutionshistoria ger vid handen, 
att Hallström där hämtat mera än ämnet till novellen. Själva den upp
fattning av revolutionen, som möter i novellens stämning och i teckningen 
av Goubins ideella patos, är influerad av Michelet. Denne berättar t. ex. 
om hur på den tidigare grymheten följde en allmän känsla av medlidande 
och barmhärtighet, och hyllar entusiastiskt medlidandet (bd 7, s. 26 ff.), 
omtalar grymheter av Vendéemännen (s. 82 f.), skildrar striden vid Mans 
(s. 95 ff.) och nämner kvinnornas insats i upprorshären (s. 99 ff.). Bely
sande för Hallströms uppfattning äro uttalanden som följande: »Det 
var skörderensningens stränga period, och rundt omkring brändes de 
värdelösa agnarna från seklers försummade dagsverk.» (s. 152); »det var 
godt om själf uppoffring, godt om hjältemod i skräcktidens Frankrike» 
(s. 154). Hallströms omnämnande av striden vid Mans (s. 155 f.) och hans 
uttalande om »vendée-männens tusen furier som följt dem under vildt 
öfvermod och eldat deras grymhet» (s. 163) återgår direkt till Michelets 
framställning.

Senare har Hallström medgivit, att han »blifvit långt mera skeptisk 
mot den tidens upphöjda sinnelag, än jag var, när novellen skrevs», men
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han anser fortfarande, att Goubins »idealistiskt rena revolutionspatos» 
icke behöver »vara någon felteckning».1

Att Hallströms läsning av Plutarkhos satt spår, har redan antytts. 
Det visar sig genom hela novellen, i teckningen av Gonbin, i hans ena 
förnamn (Timoléon), som lånats från hjälten i en av Plutarkhos’ vack
raste biografier, i referaten av de två ungas gemensamma läsning. Såsom 
Hallström säger, har Goubin sitt första förnamn (Jean) från Eousseau. 
Denne har även fått lämna bidrag till hans tankevärld, t. ex. i följande 
uttalande: »Ju mer han stöttes tillbaka af människorna som enskilda, hvad 
de bragt det till och voro, desto mer älskade han människan, som hon var 
menad och skulle bli» (s. 153).

Ett fint kompositionsdrag är införandet av den övergivna hunden. 
Den vädjar till Goubins medlidande, och han har nästan beslutat att ta 
sig an honom. Här han så strax efteråt stöter på den stackars flyktande 
flickan, är hans medlidande redan väckt. Han förstår också, att hon är 
hjälplösare än hunden. I första hand måste han därför hjälpa henne, 
fastän hon är politisk motståndare. Hunden skulle med sitt gnällande 
kunna väcka misstankar, och därför måste Goubin stöta bort honom. 
Senare på kvällen hör han dess förtvivlade tjut och finner honom dagen 
därpå sårad till döds. Hundens öde blir en symbol för vad som hade 
väntat flickan.

Man kan fråga sig, vad det är som har fängslat Hallström i de tre novell
uppslagen. Alla kretsade kring döden eller dödshotet, och kunde ge dik
taren stoff till skildringar av dödens mysterium, klarsynen inför döden 
och upphöjdheten inför dödsfaran. Alla buro också inom sig ett frö, ur 
vilket kunde spira en hyllning till det mänskliga medlidandet, »själens 
vishet och klarsyn, lifvets bästa gåva». De knappa notiserna befruktade 
sålunda Hallströms fantasi längs två för hans diktning ytterst väsent
liga linjer, och ur hans arbete med stoffet växte två av hans mest fullödiga 
noveller fram: Lejonet och Hemlig idyll.

1 Upplysningar till 1922 års uppl., s. 7.


