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Unanimismen i Sverige
Av  EVA - K A R I N  J O S E F S O N

den moderna verkligheten i alla dess former. Hans
storstadsvisioner från 1890-talet, där folkmassan
utgör ett dynamiskt och pregnant inslag, gjorde
djupt intryck på de franska symbolisterna. Hos
Verhaeren utvecklades kring sekelskiftet en stark
tro på kollektivet som social kraft: hans övertygel-
se återspeglas inte bara i hans dikter, utan också i
essäer och tidskriftsartiklar, som röjer bekantskap
med Haeckels, Guyaus och Le Bons teorier.3 Spe-
ciellt tydliga är dessa tendenser i diktsamlingarna
Les Visages de la vie (1899), Les Forces tumultueuses
(1902), La Multiple Splendeur (1906) och Les Ryth-
mes Souverains (1910).

I Sverige är det framför allt Jules Romains som
tilldrar sig författarnas intresse. När hans berättel-
se kom ut i svensk översättning 1925 under titeln
Någon är död, väckte den sensation bland svenska
författare. Artur Lundkvist har t o m betecknat
den som ”en programskrift för de unga”.4 Det lit-
terära uttrycket för den riktning som Jules Ro-
mains i programförklaringar gjort till sin och givit
namnet ”unanimism”5 hade blivit en tillgänglig
inspirationskälla för svenska författare. Men hur
väcktes deras intresse?

Den svenska översättningen inleds med ett om-
fattande förord av Anders Österling. Att just Ös-
terling presenterar berättelsen är inte helt oväntat.
I sin verksamhet som litteraturkritiker hade han
tidigt visat intresse för den franskspråkiga littera-
turen. 1905 recenserar han den danske lyrikern
och kritikern ChristoVer Rimestads omfattande
arbete Fransk Poesi i det nittende Aarhundede som
publicerats samma år, kommenterar särskilt
Rimestads analys av Verhaerens författarskap och
konstaterar att man i Danmark är betydligt mer
insatt i franskspråkig lyriktradition än man är i
Sverige. 1915 presenterar Österling för första gång-
en unanimismen i en anmälan av den franske lit-
teraturkritikern Ernest Florian-Parmentiers digra
och översiktliga verk om fransk litteratur, vilket
publicerats året innan. I sin recension tar Öster-
ling tillfället i akt att utförligt presentera Romains’

I seklets början väckte Jules Romains uppmärk-
samhet både i Frankrike och utomlands med sin
diktsamling La Vie unanime (1908) och sin berät-
telse Mort de quelqu’un (1911). I sina båda verk sö-
ker Romains gestalta kollektivet och individens
relation till kollektivet och till den sociala verklig-
heten: kollektivet framstår som ett enda väsen,
som individen är oupplösligt förenad med. I pro-
gramförklaringar utser han sig själv till ledare för
riktningen unanimism 1 som han betecknar som en
litterär nyhet.

Tendenser till en nyorientering inom den fran-
ska lyriken hade emellertid varit märkbara redan
före sekelskiftet. I sitt sökande efter en ny och le-
vande poesi hade åtskilliga diktare före sekelskiftet
övergivit det utpräglat introverta diktandet för att
i sina verk lyfta fram skönheten i vardagliga ting
och i sin panteistiskt färgade lyrik gloriWera ener-
gin, optimismen och mänskligt liv i alla dess ut-
trycksformer. Ett viktigt inslag i denna lyrik är
skildringen av de moderna storstäderna och de
tekniska uppWnningar som radikalt förändrade
människors livsvillkor.2

Författarna hade inspirerats av skilda ström-
ningar i tiden, bl a av naturWlosofen Ernst Haeck-
el, som i monismen såg den moderna naturveten-
skapens världsåskådning: hans idéer är besläktade
med Jean-Marie Guyaus, en tidig litteratursocio-
log, som betonade mänsklighetens enhet och som
dessutom efterlyste en ny konst, vars mål borde
vara att skildra den moderna verkligheten.
Guyaus arbeten L’Art au point de vue sociologique
(1889) och Les problèmes de l’esthétique contempo-
raine (1891) diskuterades i vida kretsar både i
Frankrike och utomlands. Också psykologen
Gustave Le Bons arbeten – framför allt hans Psy-
chologie des Foules från 1895 uppmärksammades av
unga författare, som kring sekelskiftet i sina verk
sökte fånga en ny verklighet.

Ett viktigt namn i detta sammanhang är den
belgiske diktaren Emile Verhaeren, en av de första
som i samklang med sin tids idéer ville gestalta
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diktsamling La vie unanime: ”Romains diktverk
kan närmast betecknas som en lyrisk handbok i
masspsykologi; den utgör ett grandiost försök att
psykiskt intränga i samhällsjälens miljonstämmi-
ga, vibrerande kaos, att i storstadsgatornas, kyr-
kornas, teatrarnas, kasernernas mänskliga kraft-
spel Wnna den hemliga enhetsprincip, varigenom
själva livstumultet blir gud.”6 Som exempel på
Romains’ arbetsmetoder uppehåller sig Österling
särskilt vid en dikt som skildrar hur ett barns sjuk-
dom ”på grund av enhällighetens dunkla lag” för-
nims av berättarjaget som vistas i samma hus. Öst-
erling översätter också ett avsnitt ur dikten:

En tioåring ligger sjuk i huset
Man vet ej än, om han skall dö i natt.
Med sänkta röster tala de i farstun.

[…]

Här i min bädd, trots täckena, jag huttrar
av köld. Så lider detta barn i mig.
Tyst från dess kropp till min gå dunkla budskap,
och som en spöklik deWlé av vagnar
dess syner rulla bak min våta panna.

På ett suggestivt sätt återger Österling det bild-
språk som han anser vara karaktäristiskt för dikt-
samlingen: ”Denna poesi kan i vissa stunder erin-
ra om människohavets mörka, liksom berusade
svallning på en nattlig plats, vid åskådandet av ett
fyrverkeri, en eldsvåda”, konstaterar han i samma
artikel.

Av speciellt intresse är den recension som Öst-
erling skrev 1924, strax efter att Mort de quelqu’un
utkommit i nyutgåva i Frankrike. I sin utförliga
artikel uppehåller sig Österling länge vid berättel-
sens symbolspråk – ett hyreshus spelar en central
roll genom att det utgör förbindelselänken mellan
de olika hyresgästerna. En av hyresgästernas död
skapar i kasernen en gemenskap som tidigare inte
funnits: ”Man blir som ett enda väsen.” Den avlid-
nes själ Xyttar in i det kollektiv, som uppstått efter
hans död: ”Han ger ett nytt innehåll åt den stora
hyreskasernen och fyller den med kollektiva hand-
lingar.” Den reaktion som hyresgästens död utlö-
ser är desto mer intressant som han under sin livs-
tid var en helt anonym person. Genom att efter sin
död uppgå i kollektivets själ lever han vidare och
framstår t o m som mer närvarande än tidigare.

Det som Österling framhäver i berättelsen är
det ”psykologiska spårsinne” som Romains visar
prov på, då han arbetar med motivet. ”Liksom när
ett tankfullt barn släpper en sten i vattnet för att
se hur ringarna vidgas, glida in i varandra och för-
svinna, har skildraren sökt utforska den mänskliga
existensens gränser i detta helt vardagliga, tillfäl-
ligt gripna exempel.”7

Österlings analys av Romains’ berättelse Wck
stor betydelse, eftersom hans recension Wck utgöra
förordet till den svenska översättningen av berät-
telsen. Att han presenterade Romains som en allt-
igenom nyskapande och originell författare kom
också att få en avgörande betydelse för kritiker-
kårens uppfattning av berättelsen.

Dagspressens recensioner av Någon är död har
vissa genomgående drag som avslöjar vilken vikt
kritikerna uppenbarligen fäst vid förordet. De cir-
ka femton mer omfattande recensionerna har en
refererande och en orienterande karaktär. När re-
censenten söker placera berättelsen i en vidare
kontext är det förordet som får utgöra basen för
informationen. Liksom Österling betonar de övri-
ga recensenterna starkt hyreskasernens symbol-
funktion. Bilden av det stora hyreshuset konkreti-
serar på ett slående sätt gestaltningen av den kol-
lektiva själen – det är den ständigt återkommande
tanken i recensionerna. Det som överlag betonas
är Romains’ originalitet och hans förmåga att i
kollektivet gestalta ett enda väsen. Individen har
fått ge vika för massan och en helt ny, samhällstill-
vänd och psykologiskt insiktsfull litteratur har sett
dagens ljus. Att Österlings tolkning av Någon är
död har fått styra majoriteten av kritikernas syn på
berättelsen kan tolkas som en viss osäkerhet ifråga
om fransk litteraturtradition. Den ende kritiker
som förefaller anse att kritikerkollegan överdrivit
berättelsens betydelse en smula är Carl-August
Bolander, som anser att den ”väl närmast hör till
den litterära modehistorien’’.8

Trots att Österling är den kritiker som är själv-
klart intressant att fokusera i sammanhanget, ak-
tualiseras också andra namn. I dagspressen Wgure-
rar nämligen recensioner som röjer personlig kän-
nedom om Romains’ författarskap. Klarabohe-
men Viktor ArendorV är en av Romains’ ivrigaste
anhängare i Sverige och han förefaller ha personli-
ga läsupplevelser av den franske författarens verk.
1924 presenterar han Romains’ kollektivistiska
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verk i en rad artiklar i Arbetaren och utnyttjar då
tillfället att översätta avsnitt ur hans verk, framför
allt ur La Vie unanime. När Romains 1925 besöker
Stockholm, presenterar ArendorV också hans dra-
matik. Liksom Österling har ArendorV fastnat för
den av mystik färgade sociala gemenskap som Ro-
mains skildrar i sina verk, men han ger också an-
dra och viktiga exempel på Romains’ bildspråk.
Vid sidan av hyreskasernen förekommer ofta sta-
den som symbol för den större enhet som indivi-
den i Romains’ vision uppgår i. Ett exempel på
detta är en dikt i La Vie unanime – ”Je cesse lente-
ment d’être moi” – som ArendorV översätter i en
av sina artiklar och som visar berättarjagets full-
ständiga sammansmältning med den pulserande
storstaden. Han översätter också dikten ”Pendant
une guerre” som i hans ögon är ett exempel på den
”suggererande kraften” i Romains’ lyrik. Diktens
jag förebrår sig sin förmåga att uthärda andra
människors lidanden och ArendorV framhäver
särskilt diktens paciWstiska vision: Romains’ freds-
dröm kan realiseras endast om individen genom
att uppgå i kollektivet får en ökad delaktighet i
sina medmänniskors lidanden.

ArendorVs intresse för Romains’ författarskap
var ihållande. I Begär (1949), en roman som hand-
lar om en bohemisk litteratör, får några rader ur en
dikt av Romains karaktärisera huvudpersonen och
dennes medkänsla med ”gamlingar och små barn”.

Ett annat namn som aktualiseras i samman-
hanget är inte oväntat Ludvig Nordströms. I ral-
jant ton frågar sig Österling i artikeln från 1924
om inte Nordström ”får vatten på sin totalistiska
kvarn”, då han kommer i kontakt med unanimis-
men. I motsats till andra författare, som ogärna
vill kännas vid eventuella inspirationskällor, har
Nordström aldrig förnekat att han uppmärksamt
följer den franska idédebatten och att han funnit
intressanta uttryck för den i Romains verk. Under
1920-talet återkommer han i sina artiklar ofta till
författare som Romains och Proust, som i hans
ögon inspirerats av sociologiska tankegångar. I en
brett upplagd artikel i Ord och Bild ringar han
1927 in ett viktigt inslag i litteraturen med kollek-
tivistiska förtecken: skildringen av enheten i tid
och rum. De tekniska uppWnningarna ”gör att
människor tusentals mil från varandra kan handla
och tänka samma sak samtidigt”, ett förhållande
som fascinerar Romains, konstaterar han.9

Från 20-talets mitt och under Xera år framåt
publicerades i Sverige och i det övriga Norden en
rad essäsamlingar ägnade fransk litteratur.10 Som
en av de viktigaste i sammanhanget framstår Ha-
gar Olssons Ny generation från 1925, där unanimis-
men utförligt presenteras. Essän innehåller över-
sättningar av passager ur Romains’ verk och Ha-
gar Olsson understryker den ”känsla av social ge-
menskap, av mänsklig solidaritet konstnärligt
upplevd och religiöst fördjupad” som hon ser i
unanimismen. Strävan efter enhet och ett ”uppgå-
ende i livets växande former” är det som mest
frapperat henne i den litterära riktningen. I Hagar
Olssons ögon var Romains en politiskt radikal
författare och i sin kollektivroman Mr Jeremias sö-
ker en illusion från 1926 låter hon sig inspireras av
Romains’ unanimistiska vision.

Elmer Diktonius hållning till Romains’ förfat-
tarskap var betydligt mer skeptisk. I en artikelserie
som Diktonius skriver i Paris och publicerar i Ar-
betarbladet 1925 – kort efter Romains’ besök i Fin-
land – understryker han att den franske författa-
ren i sitt eget land uppfattas som konservativ.11

Själv låter han sig inte imponeras av honom och
markerar en ironisk distans till Hagar Olssons en-
tusiastiska presentation av unanimismen.

Tidskriften Quosego, de Wnlandssvenska mo-
dernisternas organ, är däremot betydelsefull som
förmedlare av Romains’ författarskap. 1928 publi-
ceras tre dikter ur La vie unanime av Barbro Mör-
ne, däribland den dikt om det sjuka barnet, som
Österling översatt ett avsnitt av redan 1915. Bland
de svenska medarbetarna i tidskriften Wnner vi Jo-
sef Kjellgren och Artur Lundkvist.

Vilken av förmedlarna kom att få störst bety-
delse för svenska författare? Anders Österlings sär-
ställning är uppenbar, desto mer som hans presen-
tation av Jules Romains upphöjs till rättesnöre av
kritikerna i dagspressen. Ett samband mellan hans
recension av Någon är död och Artur Lundkvists
”Arbetare” i Naket liv från 1929 har exempelvis
Kjell Espmark funnit. När Lundkvist skildrar hur
medlemmarna i skaran av arbetare assimilerar
varndras individuella erfarenheter gör han det i
följande termer: ”Trådar slingrar sig mellan oss,
osynliga förbindelser: vi äro ett enda väsende.”12

Artur Lundkvist säger sig också i en artikel i Tiden
1941 se ett samband mellan Kjellgrens poesi och
Romains’ Vie unanime. Att Josef Kjellgrens novell
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”Jordfäst i Polen” (Vintergatan, 1933) genom sitt
bildspråk röjer släktskap med unanimismen har
påpekats av Gerd Kvart.13 Men också i Människor
från en bro från 1935, där hyreskasernen har en vik-
tig symbolfunktion, ligger det nära till hands att
associera till de bilder som Romains använder.
Också hos Kjellgren förstärks känslan av sam-
hörighet och samtidighet genom en individs li-
danden, i denna roman en utsatt kvinnas lidan-
den.14

Återklanger av unanimismen är märkbara inte
bara hos Fem unga. Som Birthe Sjögren nyligen
visat i sin avhandling använder också Sivar Arnér
bilden av hyreshuset, då han i sin roman Plånbok
tappad från 1943 gestaltar social gemenskap.15 Har
även Gunnar Ekelöf, som i början av 1930-talet
kommit i kontakt med Quosegos medarbetare, ta-
git intryck av unanimismen, då han i sin diktsam-
ling Dedikation från 1933 låter diktens jag utgöra
en del av en större enhet?

Då kände jag igen mig själv
I varje ting och anar sedan dess
Att det är samma jag som mitt i varje ting.

[…]

Jag tänker tankar under stenens panna
I ljungens tusen klockor älskar jag.
(’Legender II’)

Att Sigfrid Siwertz tidigt uppmärksammade La
Vie unanime har påpekats.16 Vad som inte noterats
är att också Elin Wägner utnyttjat unanimismens
bildspråk, exempelvis i Svalorna Xyga högt (1928),
en roman som rymmer inslag av social mystik.
Också i denna roman lever en död människa vida-
re genom ”allas förbundenhet med alla, en så full-
komlig förbundenhet […] att den ena kunde fort-
sätta livet åt den andra.” Den övernaturliga för-
nimmelsen får hos Elin Wägner beteckningen
’’animism.’’17 I romanen Dialogen fortsätter (1932)
framhäver hon kollektivets enhet genom att beto-
na samtidigheten i de enskilda individernas hand-
lingar.18

Det kanske tydligaste och intressantaste exem-
plet på hur unanimismens bildspråk kunnat an-
ammas av en svensk författare är Rudolf Värn-
lunds romaner. I hans roman Vandrare till intet
från 1926 ger sig huvudpersonen, den arbetslöse

ynglingen Leo, ut på ändlösa promenader i Stock-
holm i sina försök att utforska livets kärna. Hans
intensiWerade upplevelse av storstaden verkar få
honom att plötsligt se staden med andra ögon:
”Hela staden blir honom ett levande väsen, vilket
han tränger in på livet och pressar på dess hemlig-
heter”19

Värnlund gestaltar Leos upplevelse i temer som
starkt påminner om Österlings. Värnlund utnytt-
jar också bilden av staden och dess invånare för att
konkretisera individens samhörighet med kollek-
tivet:

De tusentals okända som han möter under sina vand-
ringar, (leva) alltjämt vidare inom honom. Han förenar
deras öden med sitt, känner och tänker med dem och
lever deras liv, medan hela världen lever i honom och
han med hela världen.20

En speciellt slående och återkommande bild av
det enade kollektivet möter vi i form av hyreska-
sernen med dess invånare, en bild som Österling
lyft fram i sin recension:

Hela huset blir levande i hans nyvaknade frodiga fanta-
si, fullt av stora eller små öden, befolkat av olycka, sorg,
glädje, högljudd komik och stor tragik, det ena invävt i
det andra, tredje och fjärde, likt trådarna i en brokig
duk, vars mönster han söker tyda.21

I Värnlunds roman Den befriade glädjen, som
skrevs 1929–1930, men som publicerades först
1946, återWnner vi bilden, denna gång med berät-
tarjagets klart uttryckta motivering:

Människorna och händelserna i detta hus var f ö det
som egentligen intresserade mig, de tycktes mig nämli-
gen ge en både egenartad och allmängiltig bild av mas-
sans mentalitet och individens drömmar och strävan-
den.22

I litteraturen med unanimistiska förtecken intar
den moderna tekniken en given plats. I Värnlunds
roman Ja och nej från 1926 återWnns också denna
aspekt: visionen av kollektivet antar ett globalt
perspektiv i beskrivningen av de två bröderna,
som med den moderna teknikens hjälp känner sig
vara förbundna med människor i alla länder:
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De började känna sig som ett med hela mänskligheten,
vilken genom telegrafen och järnvägen var länkad till
ett stort brödraskap, blevo varma i brösten och begag-
nade ordet ’vi’ om människosläktet.23

Det ligger nära till hands att tro att en författare
som Värnlund tillägnat sig unanimismens bild-
språk via recensioner, innan han själv läst berättel-
sen. I ett brev till Eyvind Johnson 1926 påpekar
han nämligen att Romains är ”betydligt överskat-
tad, skicklig stilist och psykolog, men utan verklig
höjd och djup”.24 Efter att ha utnyttjat unanimis-
mens bildspråk, kom Värnlund alltså att inta en
ganska reserverad hållning till Romains som för-
fattare.

Både i svenska och Wnska författarkretsar väck-
te Romains’ unanimism stor uppmärksamhet un-
der 1920-talet. I Danmark var intresset betydligt
svalare. En av anledningarna är troligen att danska
och författare och intellektuella hade svårt att
uppfatta Romains som en nydanare av romantra-
ditionen, något som F J Billeskov Jansen bekräftat
i ett samtal.25 Kritikern och diktaren Christian
Rimestad berör Xyktigt fenomenet, då han i en
artikel hävdar, att man vid läsningen av Romains
ofta kommer att tänka på Johannes V Jensen.26 I
Danmark fanns redan innan Romains’ berättelse
aktualiserades en utveckling i den riktning som är
karaktäristisk för Mort de quelqu’un. Också inter-
vjuer med danska författare, som Rimestad publi-
cerar i en volym 1906, ger en antydan om detta
förhållande.27 När Johannes Jørgensen försöker
karaktärisera den samtida danska romanen, häv-
dar han exempelvis: ”Vor roman synes mig gaa
henimod det omfattende, bort fra det subtilt ana-
lyserende. Digteren søger nu en stor, bred Følelse,
som alle kan være med i.” Det är säkert ingen
slump att Romains under den turné, som omfat-
tade Sverige och Finland, inte gjorde halt i Dan-
mark. Inte heller förefaller den idéhistoriska tradi-
tion, som är en viktig förutsättning för unanimis-
men, ha väckt något livligare intresse i danska aka-
demikerkretsar under 20- och 30-talen. Däremot
var intresset för Haeckel och Guyau stort i Dan-
mark vid sekelskiftet.

Det går inte att blunda för att Jules Romains –
bl a genom att ihärdigt framhålla sin egen origina-
litet – av somliga uppfattades som en något kon-
troversiell författare. Enligt Romains’ egen utsago

hade visionen av kollektivet sin upprinnelse i en
personlig upplevelse på en parisgata i seklets bör-
jan, en upplevelse som närmast hade karaktären
av en religiös uppenbarelse och som bestod i att
han plötsligt uppfattade staden och folkmassan
som ett enda väsen.28 Att han såg som sin uppgift
att förmedla sin vision i en nyskapande poesi
framgår av en programförklaring som publicera-
des i tidskriften Le Penseur redan 1905. ”Jag tror
att det Wnns utrymme i konsten för en ’unani-
mism’”, hävdar han i artikeln. Genom att skildra
individens uppgående i kollektivet och den andli-
ga enhet som är resultatet av denna sammansmält-
ning frigör diktaren en skapande kraft som är ny
och livsviktig, enligt Romains.

Både Romains’ litterära verk och hans pro-
gramförklaringar väckte skilda reaktioner i Frank-
rike. Som André Guyon har visat i sin avhandling
från 1987 uppfattades diktsamlingen La Vie una-
nime av många samtida just som något helt nyda-
nande inom fransk diktning,29 en uppfattning
som Romains energiskt gav sitt stöd åt, bl a i in-
tervjuer. I tidskriften La Revue bleue utvecklar han
1909 vad medvetenheten om kollektivets överna-
turliga närvaro betyder både för litteraturens och
mänsklighetens utveckling. Begränsningen hos
författare som Goethe och Hugo ligger i att de
nöjt sig med att skildra individens själ, hävdar han.
Under årtusenden har kollektivets själ fått vänta på
en konstnärlig gestaltning. Det förefaller som om
Romains uppfattar sig själv som speciellt skickad
att skildra kollektivets själ.

Jules Romains’ syn på sin egen roll i den litterä-
ra utvecklingen framstod som direkt provo-
cerande för vissa kritiska läsare. I Ernest Flo-
rian-Parmentiers arbete, som Österling presente-
rade 1915, berörs Romains’ något storvulna attityd
till sitt eget skapande: den franske kritikern fram-
håller att författaren till La Vie unanime inte är
fullt så unik i sitt tänkande och författande som
han själv låter påskina. Han citerar ett långt av-
snitt ur Gustave le Bons Psychologie des Foules från
1895, där den kollektiva själen deWnieras och ana-
lyseras i termer som han tycker sig återWnna i Ro-
mains’ programförklaringar för unanimismen.
Florian-Parmentier påpekar också att Romains
under sina studier vid Sorbonne följde sociolog-
ens Emile Durkheims föreläsningar som kretsade
kring massornas själsliga mekanismer. Inom litte-
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raturens område har Romains uppenbara före-
gångare, bland dem Verhaeren, anser den franske
kritikern.30 I Florian-Parmentiers ögon är Ro-
mains helt enkelt en ”arriviste”.

Det ligger nära till hands att se ett samband
mellan Romains unanimism och Verhaerens poe-
si. Den franske författaren Wck nämligen sin ”vi-
sion” på en gata i Paris, strax efter att Verhaeren i
sina diktsamlingar börjat förmedla bilden av sju-
dande storstäder, vars själva kärna var en enad
mänsklighet. Denna enade mänsklighet gestaltas i
Verhaerens verk ofta i uttrycket ”les forces unani-
mes”. Som Guyon påpekat använder Maurice
Maeterlinck i La Vie des Abeilles (1901) uttrycket
”sentiment unanime” i den betydelse som senare
återWnns hos Romains. I detta sammanhang är
Maeterlincks essäsamling Le Trésor des humbles
från 1896 speciellt intressant: Xera av essäerna
kretsar just kring visionen av en mänsklighetens
enhet, som betvingar t o m döden: i termer som
föregriper Romains’ förmedlar Maeterlinck bil-
den av människor som genom sitt frånfälle lever
vidare i kollektivets boningar, vanor och medve-
tande. Maeterlincks introduktion och översätt-
ning av Novalis’ Lärjungarna i Saïs och Fragment
väckte uppmärksamhet både i Frankrike och Bel-
gien då volymen publicerades 1895. Det som Mae-
terlinck bl a lyfter fram i Novalis’ mystik är visio-
nen av en människosjälarnas enhet.

En rik källa till kunskap om Romains’ sätt att
arbeta – både som författare och som marknads-
förare av sina verk – är de brev som han mottagit
från sin tids intellektuella. Av dem framgår exem-
pelvis att Romains, som bestämt förnekade varje
samband mellan sitt författarskap och aktuella
strömningar inom sociologin, hade en väl utveck-
lad känsla för vilka personer som kunde tänkas
uppskatta hans kollektivistiskt färgade verk: bland
de personer som får sig diktsamlingen tillsänd
återWnner vi Gustave le Bon och Emile Durk-
heim. Inte helt oväntat rymmer deras brev mer
uppskattning än artigheten kräver.31 Brev som Ro-
mains själv skriver till sin tids författare visar också
att han intar en mycket uppskattande hållning till
skildringar av kollektivet i litteraturen.32

Att en författare i sin strävan efter att framhäva
sin särart bestämt förnekar varje form av inspira-
tionskälla är naturligtvis varken förbluVande eller
unikt. Vad som är tankeväckande i sammanhang-

et är att Romains’ utsagor om sitt författarskap
fortfarande kan ha en hämmande inverkan på vår
tids forskning kring hans verk. Fenomenet synlig-
görs på ett intressant sätt i förordet till nyutgåvan
av La Vie unanime 1983. Frågan om eventuella in-
spirationskällor sägs där vara irrelevant, eftersom
Romains själv aldrig velat höra talas om några så-
dana.33

Österling förtiger inte alls sambandet mellan
Romains’ verk och strömningar inom sociologin
och WlosoWn, men han väljer att lyfta fram Ro-
mains’ särart som författare. Symtomatiskt nog
berör han inte med ett ord Florian-Parmentiers
uttalade skepsis mot Romains. Att Österling intar
en självständig hållning till insiktsfulla kollegers
analys av olika författarskap framgår också av hans
recension av Rimestads arbete från 1905, något
som redan påpekats av Christina Sjöblad.34 Rime-
stad var mycket väl insatt i franskspråkig littera-
turtradition: hans arbete Fransk Poesi i det nittende
Aarhundrede visar exempelvis att han har en
mycket säker uppfattning om Baudelaires bety-
delse för den litterära utvecklingen. Rimestad be-
tonar också i sitt arbete att den belgiska litteratu-
ren intar en central plats i den samtida europeiska
litteraturen och understryker Verhaerens särställ-
ning i den franska lyriktraditionen: Verhaerens
diktning skiljer sig från samtida franska diktare
genom den tunga verklighet som den gestaltar,
hävdar han.

1915 gav Rimestad ut en volym som helt ägnas
belgiska författare, bl a Verhaeren.35 Verket röjer
djupa insikter i politiskt och litterärt radikala för-
fattares situation i ett land som domineras av en
konventionell konstuppfattning. Rimestad uppe-
håller sig framför allt vid Verhaerens sociala dikt-
ning och ägnar hans gestaltning av den moderna
tillvaron en utförlig analys. Hans metod att pre-
sentera den belgiske författaren bygger på stark
inlevelse – hans presentation av Verhaerens sociala
diktning är på samma gång utförligt refererande
och analyserande – men också på insikter i förfat-
tarens arbetsmetoder och litterära utveckling.

I Rimestads ögon är Romains knappast någon
förnyare av poesin: ”Baade Verhaeren och Paul
Adam havde frammanet dette mægtige Monst-
rum: Mængde, der er besat af en eneste Idé, et
Kæmpe-legeme med Tusinder af Ansigter,” häv-
dar han i en essä om Jules Romains. Däremot un-
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derstryker han det litterärt nydanande i Romains’
stora romanserie Les hommes de bonne volonté.36

En fråga som givetvis inställer sig är om man i
Sverige var mindre insatt i den litterära och idéhis-
toriska bakgrunden till unanimismen än man var i
Danmark.

Periodens tidskrifter visar att även svenska in-
tellektuella uppmärksammat exempelvis Emile
Verhaeren. En entusiastisk introduktör av hans ly-
rik var Ellen Key, som i Ord och Bild 1907 med ut-
gångspunkt i Léon Bazalgettes arbete från samma
år gör en levnadsteckning av den belgiske författa-
ren, samtidigt som hon lyfter fram diktsamlinga-
rna från seklets början. Att Verhaeren under
1890-talet liksom många andra belgiska konstnä-
rer och författare hade ett mycket nära samarbete
med landets socialistiska politiker berör hon inte i
denna artikel. Det som framför allt tilldrar sig
hennes uppmärksamhet är den expansiva livsbeja-
kelse och den religiöst färgade tro på mänsklighe-
tens enhet och utveckling som de senare diktsam-
lingarna förmedlar. Ellen Key ser i Verhaerens ly-
rik en ny religion som hon kallar ”lifstro” och som
är ”tron på livet såsom utveckling, såsom enhet,
såsom självändamål, tron på livet såsom evig rö-
relse och evigt vandrande genom naturen själv
inneboende krafter.” Och hon citerar ett uttalan-
de från 1905, där Verhaeren förmedlar sin syn på
framtidens lyrik: ”Det synes mig som om poesin
snart måste utmynna i en otvetydig panteism.
Alltmer inse och sunda och ärliga andar världens
enhet. Den gamla dualismen mellan själ och
kropp, Gud och universum utplånas. Människan
ser sig som ett fragment av världsarkitekturen.
Hon har medvetande och förstånd om den helhet,
af hvilken hon utgör en del.”

I arbetet Verk och människor (1910) återspeglas
Keys personliga sammanträVande med Verhaeren.
Hon kan också ha träVat ”den Wnt bildade och
sympatiske Emile Vandervelde, den belgiske soci-
alismens ypperste ledare”. I sin essä om Verhaeren
och Maeterlinck berör hon också den särställning
den belgiska konsten och litteraturen intar genom
det sociala engagemang som den ger uttryck åt:
”Verhaerens ’Les Villes tentaculaires’ och ’Les
Campagnes hallucinées’ äro inom diktens område
vad t ex […] Meuniers stoder äro inom konsten.”

Förmodligen har Ellen Key i Verhaeren sett en
författare som givit en konstnärlig gestaltning åt

idéer som hon själv omfattade. Hon ansåg också
att man i Sverige inte riktigt insett hans storhet.
Själv arbetade hon målmedvetet för att får Nobel-
kommittén att upptäcka Verhaerens talanger.37 I
sin essä visar hon också intresse för belgiska konst-
närer som var samtida med Verhaeren, exempelvis
skulptören Constantin Meunier.

I Lifslinjer III (1906) kommenterar hon sin
samtids konstnärliga gestaltning av det arbetande
kollektivet på ett sätt som leder tankarna till
Guyau: hon konstaterar att många konstnärer nu
skildrar företeelser ”där en mångfald av känslor
och tankar kunna sammanträngas i verket. Det
för vår tid typiska har konsten funnit i arbetet.
Men ej ens detta har af de stora konstnärerna bli-
vit framställt med socialt ’syfte’.”

Det som Guyau uttryckligen varnade för i sina
arbeten var att konstnären i sin ambition att skild-
ra en ny verklighet och i sin känsla för sociala
orättvisor skulle framstå som en skollärare med
pekpinnen i högsta hugg. För de författare och
konstnärer som deltog i det belgiska arbetarpar-
tiets kamp för att förbättra samhället var den
konstnärliga friheten absolut helig. Key visar sig
vara väl medveten om den konstnärliga integritet-
ens betydelse för dessa dem, då hon kommenterar
Meuniers konst: ”Visserligen förde hans sociala
känsla honom till en innerlig iakttagelse af arbeta-
ren. Men han hade aldrig valt denne till sitt ämne,
om han ej först och främst som konstnär gripits av
arbetets, rörelsens, arbetargestaltens, arbetaranle-
tenas skönhetsvärde. Genom att Meunier och
Millet mäktade uppenbara det nya stoVets värde
för konsten, blevo deras verk sedan i sin ordning
ett livsvärde, som i många riktningar påverkat de
sociala känslorna.”38

Att Ellen Keys tänkande stod mycket nära
Jean-Marie Guyaus har påpekats av Ulf Witt-
rock.39 Litteratursociologens idéer spreds i svenska
akademikerkretsar genom Albert Nilssons av-
handling från 1907, för övrigt mycket uppskattad
av Ellen Key. Samma år kom också ett av hans
verk ut i svensk översättning under titeln Framti-
dens irreligion, men också den radikale danske tän-
karen Harald HøVding gav spridning åt Guyaus
idéer i sina föreläsningar vid svenska universitet i
seklets början.40

Ellen Keys essä om Verhaeren och Maeterlinck
översattes till tyska och publicerades 1911 i den tys-
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ka litteraturtidskriften Aus fremden Zungen. I brev
till Key uttrycker Verhaeren sina stora uppskatt-
ning över essän, som i översättning blivit tillgäng-
lig också för honom.41

Av Keys skriftliga produktion framgår tydligt
att det är Verhaerens expansiva och panteistiskt
färgade lyrik som tilltalar henne mest. När hon
1912 av redaktören Gustav Collijn ombeds att i
tidskriften Thalia presentera Verhaeren inför upp-
förandet av dennes historiska drama Philippe II på
Intima teatern bygger hon sin framställning på
Stefan Zweigs arbete om författaren. Det verk
som hon själv vill rekommendera är inte något
drama: ”Den som snabbt vill intränga i den man-
ligt tillkämpade och strålande livssyn, som ge-
nomgår Verhaerens diktning bör först läsa La
Multiple Splendeur där man möter honom i hela
hans storhet och trosvisshet.”42

Keys oförtrutna arbete för att Verhaeren skulle
få Nobelpriset kan knappast ha gynnats av att pjä-
sen blev mycket kortlivad. ”Jag såg att Filip II höll
sig uppe 8–10 gr?” skriver hon till Collijn, som
också tagit initiativ till att pjäsen uppfördes.

Om Verhaerens verk visade sig vara svårtill-
gängliga för en bredare allmänhet, förefaller
Guyaus idéer haft en genomslagskraft också utan-
för de akademiska kretsarna. Som Nils Runeby
noterat citerar folkbildaren Carl Cederblad
Guyau.43 Tilläggas kan att aforismer av Guyau fö-
rekom i Brand under 1910-talet Men också de
konstnärer som fångat Keys intresse, exempelvis
Meunier, presenteras i Fram och i Brand: i Fram
Wgurerar en rad av hans arbetarfresker redan 1907;
i Brand lyfter man fram hans konstnärsgärning
både i artiklar och reproduktioner 1911. Det Wnns
också exempel på svenska författare som uttryckli-
gen utpekar Meuniers gestaltning av kollektivet
som en viktig inspirationskälla. Så är fallet med
Martin Koch.

Att just Koch tidigt uppmärksammade Meuni-
er konst är inte särskilt förvånande: i seklets bör-
jan ägnade han sig åt konststudier, bl a skulptur.
Det utmanande i Meuniers kraftfulla arbetarkol-
lektiv gjorde starkt intryck på Koch som föresatte
sig att översätta bilden i ord – ”göra något ’litte-
rärt’ som helst skulle bli lika starkt och helgjutet
som Meuniers arbetarebilder i brons.”44 Det ligger
nära till hands att se Kochs kollektivroman Arbe-
tare från 1911 som ett försök att i romanens form

uttrycka det som Meunier sökt fånga i sin bild-
konst.

En svensk kritiker som också var väl insatt i den
sociala konstriktningen i Belgien kring sekelskiftet
var Erik Blomberg. Som Kjell Jonsson påpekat har
kontakten med Ellen Key sannolikt varit befruk-
tande för Blombergs tänkande. Det är också fres-
tande att i vissa av Blombergs aforismer Wnna ekon
av Guyaus tankar, bl a i följande från 1920:”In-
nerst inne äro alla människor en enda människa.
Den stora konstens själ är människans själ”.45

Blombergs syn på konstens roll i samhällsut-
vecklingen har funnit ett mycket tydligt uttryck i
studien Tidens romantik från 1931. Men redan 1921
fastslog han i en artikel som bl a behandlar skolans
roll som förmedlare av konst och kultur att kon-
sten inte är någon privilegierad lyx, utan en social
handling, nödvändig för all utveckling mot större
kunskap och frihet.”46

En rad artiklar kring fransk och belgisk bild-
konst som Blomberg skrev under 1920-talet visar
att han även skaVat sig en personlig överblick över
den socialt orienterade konsten. Utmärkande för
artiklarna är det breda perspektivet: mycket ofta
lyfter Blomberg fram de sociala fordringar i tiden,
som sätter avtryck både i litteraturen och i bild-
konsten. Så är symtomatiskt nog fallet, då han för
första gången röjer kännedom om unanimismen.
Artikeln från 1924 är en översiktlig recension av
samtida svensk konst, bl a naivismen, som i sitt
intresse för ”detaljernas stämning och liv, deras
sammanhang och särart” och genom sin panteism
enligt Blomberg utgör en parallell till unanimis-
men och dess ”moderna mysticism”.47 Uppenbar-
ligen Wnns det också enligt Blomberg ett klart
samband mellan skildringar av kollektivet i bild-
konsten och i litteraturen – i åtskilliga artiklar
återkommer han till gestaltningen av kollektivet,
bl a som den kommer till uttryck hos Meunier. I
samband med en belgisk konstutställning i Stock-
holm 1927 konstaterar han exempelvis:

Constantin Meunier, den kände skulptören, är även fö-
reträdd som målare med samma tunga, arbetströtta
modeller som i bronsen. Hans gråbruna ton, hans sväl-
lande modellering, hans idealisering av arbetet och dess
grova hjältar visar direkt på Millet […]. Dessa tungsin-
ta hymner i gråkall morgongryning och skumt gruvljus
ha […] liksom en Xäkt från Verhaerens jordmättade
och röktyngda dikter.48
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Inte oväntat är Erik Blomberg en av de få kritiker i
Sverige som utpekar sambandet mellan Jules Ro-
mains’ och Emile Verhaerens gestaltningar av kol-
lektivet. I artikeln ”Den moderna andan – i fransk
lyrik” som publicerades i Ord och Bild 1928, läm-
nar Blomberg stort utrymme åt Verhaerens dikt
”La Conquête”, som är en lovsång till den nya
tekniken och till människans utvecklingsmöjlig-
heter: ”I dessa rader ligger egentligen programmet
för den moderna franska lyriken inneslutet. Å ena
sidan mänsklighetskänslan, föreningen av alla
människor till en enda enhet, å den andra eröv-
ringen av jorden, övervinnandet av alla gränser
med den framåtilande tankens och maskinens
hjälp.”

Genom att med kraft och övertygelse betona
att Romains inom skönlitteraturens område är en
nyskapande författare med ett mycket personligt
bildspråk kom framför allt Anders Österling att
väcka stort intresse för Romains’ unanimism.
Men det måste också tilläggas att själva tidsandan
förberedde terrängen för detta intresse. Enligt
Blomberg har ”känslan för människan och män-
niskolivet under krigets väldiga tryck fått en ny
och djupare innebörd, en religiös värme.” Kaos
har framkallat ett ”innerligt behov att förstå och
uppgå i allt liv […]. En enhetlig livsåskådning,
det är nu vad alla längtar efter, en världsförklaring,
mäktig att fylla oss med en ny övertygelse, som
kan skapa nya värden.” I unanimismen ser han en
”förening av socialism och mystik”.49 Att denna
förening på ett alldeles särskilt sätt måste tala till
unga, politiskt och litterärt radikala författare är
mer än begripligt.
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