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belägg för betalt skrivande i begravningsräkenskaper 
och i samtida kritiska och satiriska yttranden.

I tillfälleskaldernas blandade sällskap finns inte 
bara talanglösa versifikatörer, utan också många av 
de stora diktarna. Det mest iögonenfallande exemplet 
är Lasse Lucidor, om vars verksamhet ganska mycket 
är känt. En analys av Lucidors produktion ger von 
Platen ett antal karaktäristika för yrkesmässigt tillfäl- 
lesdiktande, av vilka de viktigaste är stor kvantitet 
tillfällesvers, en hög procent adliga adressater, »inter- 
urban» verksamhet (dvs. beställningsuppdrag), och 
att skalden skrivit flera dikter till samma tillfälle. 
Verksamheten i Lucidors diktfabrik får ytterligare en 
dimension i Jan Drees’ avhandling (vilken von Platen 
inte kunnat utnyttja). Drees visar att Lucidor under 
varierande och ogenomskinliga pseudonymer låtit 
trycka och framräcka åtminstone tio tyskspråkiga pla
giat, nödtorftigt anpassade till adressaten. (Drees, 
s. 462-509.)

Men diktare av mindre resning än Lucidor domi
nerar och även om von Platen kan namnge många, är 
hans påpekande om att åtskilliga undandrar sig vår 
granskning av nästan lika stor betydelse. Många upp
träder anonymt eller under pseudonym -  något man 
kan ha anledning att vänta sig av den skald som 
alltför ofta sågs i begravnings- och bröllopshus. 
Tänkvärt är påpekandet att litteraturhistorikerna va
rit påfallande ovilliga att hantera oattribuerbara tex
ter. En annan och kanske mer överraskande grupp av 
författare är de som i samtiden blev berömda (eller 
beryktade) som flitiga versifikatörer, men som inte 
lämnat en enda signerad dikt efter sig (de två grupper
na kan förstås överlappa varandra). Okända författar
skap är till exempel Axel Gåses på 1600-talet eller 
Jonas Hagelins på 1700-talet. Trots att de båda i 
samtida källor omtalas som välkända tillfallesdiktare 
har von Platen inte lyckats spåra deras verk på KB. 
Den äldre svenska vitterhetens undervegetation är 
både tät och skuggrik.

Lars Burman

Naturalismus. Manifeste und Dokumente zur deut
schen Literatur 1880-1900. Hrsg. v. Manfred Brau
neck und Christine Müller. J. B. Metzler 1987.

Walter Fähnders: Anarchismus und Literatur. Ein ver
gessenes Kapitel deutscher Literaturgeschichte zwi
schen 1890 und 1910. Metzler Studienausgabe 1987.

Friedrich Engels avvisade i polemik mot författarna 
inom Das junge Deutschland begreppet »das Moder
ne» såsom tili intet förpliktigande: »Als ob eine so 
vage, gehaltlose, unbestimmde Phrase, die von ober
flächlichen Köpfen in gewisser geheimnisvoller Weise 
überall vorgeschoben wurde, jemals eine philosophi
sche Kategorie werden könte!» För den tyska natura
listiska falangen skulle modern på nytt bli ett hon
nörsord; det manifesterades t. ex. 1885 genom lyri
kantologin Moderne Dichter-Charaktere. Hermann 
Bahr proklamerade 1891 sin tes att naturalismen var 
övervunnen just som ett inlägg Zur Kritik der Moder
ne.

I sin uppsats Der Aufbruch in die falsche Moderne 
(Der Schein des schönen Lebens, 1972) hävdar Jost 
Hermand att fastän man ständigt på nytt har sökt 
»övervinna» naturalismen framstår den i sekelskiftets 
tyska stilpluralism »als Durchbruch zu jenen Fragen, 
die uns auch heute noch beschäftigen». »Wenn ir- 
gengendwo, dann vollzieht sich hier der Aufbruch in 
die ’wahre Moderne’ -  um die Verfechter dieses Be
griffs mit ihrem eigenen Klischee zu konfrontieren.»

På Metzler Verlag förelåg 1963 volymen Literari
sche Manifeste des Naturalismus 1880-1892 (Hrsg. v. 
Erich Ruprecht). Naturalismus-bandet i sviten Mani
feste und Dokumente zur deutschen Literatur har nu 
av Manfred Brauneck och Christine Müller förlänats 
»eine völlige Neugestaltung», varvid tidsgränsen 
framåt utsträckts till 1900. »Ziel dieser Textsamm
lung ist es, das bestehende Bild der naturalistischen 
Bewegung überprüfbar zu machen, neue Fragestel
lungen aufzuwerfen und eine umfassende Arbeits
grundlage für Forschung und Lehre zu schaffen.» I 
förordet framhålls den »reservation» som känne
tecknar den tyska naturalismens receptionshistoria. 
»Dieser Vorbehalt wird aus der Sicht postmoderner 
Aufklärungsskepsis allenfalls noch verschärft; erhebt 
doch gerade der Naturalismus für sich den Anspruch 
einer programmatischen Moderne par excellence.»

Den 800-sidiga volymen rymmer tre stora kapitel: 
»Programmatik und Kunsttheorie», »Die Gattung
en» och »Zeitgenössische Rezeption und Kritik». Det 
tredje kapitlet belyser bl. a. de våldsamma attacker 
som sattes in från nationalkonservativt håll omkring 
1890. Erwin Bauer använde gärna glosan »die Ge
schäftssemiten» på tal om Samuel Fischer, Otto 
Brahm o. a. i en artikelserie som han i sin tidning 
ägnade »Die ’Moderne’ in Berlin und München». De 
båda utgivarna av Naturalismus-volymen beklagar 
för övrigt att forskningen inte för naturalismens del 
ger underlag också för en dokumentation av »Litera
risches Leben», »Bereiche wie Verlagswesen, Biblio
theken, Leseverhalten, Situation der Schriftsteller». 
Emellertid förekommer ett parti, »Naturalismus vor 
Gericht», som visar på de rättsliga åtgärder som vid- 
togs mot Gerhart Haubtmanns Die Weber och andra 
förgripliga naturalistiska texter. Här ges ytterligare 
belägg, heter det i förordet, för hur »erstmals in aller 
Eindeutigkeit jenes Diffamierungsvokabular faschi
stischer Literatur- und Kunstkritik zur Anwendung 
kommt, das 40 Jahre später den faschistischen Kul
turkampf bestimmen sollte».

Begynnande naturalistiska positioner ställs man in
för i ett par inlägg av Heinrich Hart från 1878; i den 
av honom och brodern Julius Hart utgivna Deutsche 
Monatsblätter publicerade han en längre essä, Neue 
Welt, där naturvetenskapens och filosofins utveckling 
framställs som fundament för en ny litteratur. »Man 
hat viel gespöttelt über die phantistische Romane Ju
les Verne’s und seiner Nachahmer, aber ich finde 
doch auch in diesen Werken die freilich über alle 
Grenzen schweifende Tendenz, den dichterischen Be
strebungen eine echt moderne Basis zu geben.» Brö
derna Hart svarade själva för innehållet i de sex häf
ten som utkom av Kritische Waffengänge (1882-84). 
Som ledande organ för den naturalistiska rörelsen
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gällde 1885-90 Münchentidskriften Die Gesellschaft. 
Ett inslag i redaktören Michael Georg Conrads pro
grammatiska Einführung utgjorde ett framhävande 
av den starka personlighetens betydelse. På samma 
gång som Conrad sålunda såg fram mot en hägrande 
»Geistesaristokratie» hyllade han Zola som »natura
lismens stormästare» och gick själv i dennes fotspår 
med en Münchenroman.

När tidskriften Freie Bühne 1890 övertog den roll 
Die Gesellschaft spelat stod Otto Brahm som redak
tör. Brahm (Otto Abrahamson, 1856-1912) talar själv 
i Freie Bühne om sitt »språng» från Paul Heyse till 
Hauptmann men anammelsen av den senares drama 
Vor Sonnenaufgang var väl förberedd tack vare den i 
Berlin verksamme danske litteraturforskaren Julius 
Hoffory som visat Brahm vägen till Ibsen. Hoffory 
var professor i Berlin, där han knöts till det nyetable- 
rade förlaget Samuel Fischer. (Peter de Mendelsson: 
S. Fischer und sein Verlag, 1970.) Brahm uppmärk
sammade alltifrån sina första uppsatser om Ibsen 
1884 den konstnärliga kvaliteterna i dennes dramatik 
och detta i polemik mot Georg Brandes -  för Brandes 
framstod »der geistige Gehalt so wichtig, dass er dar
über die Form geringer achtet», heter det. Freie Büh
ne Berlin, som Otto Brahn likaledes stod i spetsen för, 
invigdes 29 sept. 1889 med Ibsens Gespenster och 
som andra stycke uppfördes samma höst Vor Sonne
naufgang. I och med Freie Volksbühne Berlin fick 
under ett kortvarigt skede också en arbetarpublik till
gång till den nya naturalistiska repertoaren. »Die 
Freie Bühne und zeitweilig auch die Freie Volksbüh
ne sind im Berlin der frühen 90er Jahre, dem Brenn
punkt aller geistigen und politischen Auseinander
setzungen der Zeit, die exponiertesten Neuerungen 
im Kulturbetrieb.» (Vorwort.)

Den tyska socialdemokratins hållning gentemot na
turalismen skärptes deciderat i början av 1890-talet. 
På partidagen i Gotha 1896 skulle man komma att ta 
upp en diskussion kring frågan om naturalismen över
huvud tillmötesgick en proletär läsekrets intressen. 
Men Wilhelm Liebknecht, en av socialdemokratins 
ledande gestalter, hade redan i Brief aus Berlin till 
Die Neue Zeit febr.-mars 1891 riktat en skarp kritik 
mot den naturalistiska riktningen: »Ich will nur fest
stellen: der Hauch der sozialistischen, oder meinetwe
gen auch nur der sozialen Bewegung ist nicht auf die 
Bühne des ’jüngsten Deutschland’ gedrungen.» Man 
kan inte tjäna två herrar, betonade Liebknecht, 
»nicht gleichzeitig dem Kriegsgott und den Musen. 
Und der Kampf schliesst die Kunst aus.» Att Lieb
knechts inlägg uppfattades som ett slags officiellt 
ställningstagande från socialdemokratins sida fram
går av att Brahm, Conrad och Julius Hart alla gick i 
svaromål. Brahm företrädde för sin del en utpräglat 
estetisk ståndpunkt. Han erinrade om Gervinus ord 
att i och med Goethes död hade litteraturen spelat ut 
sin roll; »nun komme die Zeit der Politiker.» Lika 
litet som Gervinus skulle Liebknecht emellertid kun
na rida spärr mot utvecklingen. »Für den Dichter 
wird immer ein Platz bleiben, immer wird ein jüng
stes Deutschland von einem noch jüngeren abgelöst 
werden, und trotz des Unverständnisses ’leitender 
Männer’ wird es sich durchsetzen, jetzt und künftig.»

För eftervärlden tilldrar sig Franz Mehrings debattin
lägg om naturalismen och litteraturens roll i ett socia
listiskt samhälle ett speciellt intresse. På samma gång 
som Mehring understödde den socialdemokratiska 
partiledningen i politiskt-taktiska frågor gentemot 
vänsteroppositionen, »die Jungen», som 1890 aktivi- 
serade sin kritik, intog han en påfallande nyanserad 
attityd gentemot naturalismen. I tidskriften Die 
Volksbühne som han själv gav ut, skrev han 1892: 
»Auf künstlerischem und literarischen Gebiete lärmt 
seit einer Reihe von Jahren das Schlagwort des Natu
ralismus. Kündigt es in der Tat ein neues Zeitalter der 
Kunst und Literatur an, wie die einen behaupten? 
Oder ist es nur ein prunkender Name für den unauf
haltsamen Verfall von Kunst und Literatur, wie die 
anderen sagen? Die Frage lässt sich so ohne weiteres 
weder mit Ja noch mit Nein beantworten.»

Walter Fähnders bok Anarchismus und Literatur 
har en undertitel som markerar att det rör sig om »ett 
bortglömt kapitel i tysk litteraturhistoria mellan 1890 
och 1910». Den anarkistiska rörelsen i Tyskland rön
te ett uppsving i 1890-talets begynnelse, då John Hen
ry Mackays roman Die Anarchisten (1891; folkuppla
ga 1893) bidrog att sprida de anarkistiska idéerna 
också i vidare kretsar. Mackays bok var liksom Gus
tav Landauers Der Todesprediger (1893) präglad av 
den naturalistiska skrivtraditionen. Inom socialde
mokratin hade »die Jungen» sökt forma en oavhängig 
opposition, varvid det demonstrativa pockandet på 
individualitet aktualiserade beröringspunkter med 
anarkismen. Friedrichshagenermiljön är i detta sam
manhang av speciellt intresse; den förmedlar som 
Fähnders uttrycker det »ein Bild ideologischer Hete- 
rogenitet beim Grundkonsens eines sich selbst be
wussten und bewusst kultivierten Individualismus».

Landauer, i lika mån »kultursocialist» som anarkist 
-  i sin dagbok från en fängelsevistelse 1893/94 tar han 
avstånd från varje slag av terrorism -  förestod Der 
Sozialist, anarkismens enda egentliga organ i det tys
ka riket. Från att ha företrätt smma uppfattning som 
Liebknecht om konstens oförenlighet med kampen 
gick han mot 1890-talets slut över till en veritabel kult 
av de sköna konsterna. I Der Sozialists spalter möter 
föga av aggressiv tendensdikt; vad det gäller var »die 
Kultivierung des Individuums als Vorbereitung des 
’neuen Menschen’», en målsättning som överens
stämde med den samtida socialdemokratins kultur
program.

Fähnders inventerar den förefintliga anarkistiska 
lyriken av proletär och borgerlig proveniens; den 
tyskspråkiga exilanarkismen i USA före första världs
kriget faller utom ramen för undersökningen liksom 
en tidigare exilanarkism i London. Johann Most för
flyttade sig som beryktad anarkist just mellan Tysk
land, London och USA. I den anarkistiska poesin 
intar Erich Mühsam en särställning. »Mühsam ist 
einer der wenigen postnaturalistischen Schriftsteller, 
der die sozialkritischen und Sozialrevolutionären An
sprüche des Naturalismus tradiert hat, als dieser 
schon längst ’überwunden’ war.» Mellan anarkism 
och dekadens förelåg ingen strikt avgränsning, påvi
sar Fähnders, tvärtom kunde anarkismens destruk-
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tionsarsenal också tjäna den dekadenta poesins sak. 
Karl Martens Roman aus der Décadence (1898) gav 
en provkarta på dekadenta förhållningssätt men ock
så på anarkistiska aktioner. Stanislav Przybyszewski 
slog en brygga från anarkism till satanism. Bohemeri
et erbjöd en fruktbar miljö för inbördes kommunika
tion. »Verbrecher, Landstreicher, Huren und Klinst- 
ler -  das ist die Bohême, die einer neuen Kultur die 
Wege weist», förklarar Mühsam i sin uppsats Bohê
me, publicerad av Karl Kraus 1906 i Der Fackel.

Fähnders bok fyller onekligen en lucka i forskning
en kring sekelskiftets tyska kulturklimat. I ett slutav
snitt berör han den fortsatta affiniteten mellan anar
kism och estetiskt avantgarde i anslutning till Walter 
Benjamins stora surrealismuppsats 1929.

UlfWittrock

Conny Svensson: Åttitalet och konstnär sr omanen. 
Doxa. Lund. 1985.

I dessa dagar, då frågan om kulturens utvägar att 
finna ekonomiska överlevnadsmöjligheter diskuteras 
med återkommande livlighet, och då »sponsrings»- 
insatser på skilda områden försvaras eller ifrågasätts 
på tidningarnas debatt- och kultursidor, kan det fin
nas skäl att anlägga ett historiskt perspektiv på konst
arternas förhållande till samhället.

Ämnet inbjuder till många aspekter. Ända sedan 
antiken har författare, bildkonstnärer, skådespelare 
och musiker konfronterats med praktiska och mora
liska avgöranden för att finna en utkomst av sitt arbe
te. Mecenater, förläggare, teaterdirektörer och opera
chefer, men också politiska makthavare -  demokra
tiska såväl som diktatoriska -  har med varierande 
oväld och talang utövat sitt inflytande över konst
arternas villkor; de kulturpolitiska avgörandena har 
utformats efter en mångfald olika principer; publi
ken, den brokiga skara till vilken alla dessa kulturens 
estradörer i olika former utsänder sina locktoner, har 
lyssnat med varierande intresse och insikt.

Till de nämnda, uråldriga yrkesgrupperna har i se
nare tid sällat sig ytterligare några: folk som sysslar 
med press, film, radio och television. För dem gäller 
samma grundläggande problem: förhållandet till fi
nansieringsmöjligheterna, förhållandet till samhället, 
förhållandet till publiken, frågan om yrkesmässiga 
ambitioner och konstnärlig integritet.

Om man tillmäter kulturen -  och de konstnärliga 
områden där den manifesterar sig -  någon betydelse, 
finner man dessa frågor angelägna att belysa och dis
kutera.

Det är därför en viktig uppgift som Conny Svens
son har gripit sig an med i sin bok Åttitalet och konst- 
närsromanen. Han har dock inte anlagt de väldiga 
perspektiv som här antyddes; han har begränsat sig 
till en epok, det svenska 80-talet, en konstart, littera
turen, och ett motiv, bildkonsten. Inom denna ram -  
som alltså representerar ett slags syntes av två konst
arters erfarenheter -  rör han sig med stor säkerhet och 
omsorg, och hans val av period visar sig vara mycket 
givande.

Vad är en »konstnärsroman»? Tommy Olofsson 
inventerade i sin avhandling om bildningsromanen 
och utvecklingsromanen, Frigörelse eller samman
brott? (1981), ett stort antal romangenrer, däribland 
också konstnärsromanen. Han anslöt sig därvid till en 
terminologi, enligt vilken begreppet avser varje form 
av konstnärlig verksamhet (i hans fall författare). 
Svensson väljer en mera begränsad innebörd: »roman 
om bildkonstnär(er)», och hans strävan är att visa att 
det rör sig om »en avskild genre, med karakteristiska 
konventioner och fullt utvecklad typologi» (7).

I två inledande bakgrundskapitel diskuterar förfat
taren den franska konstnärsromanen, med utgångs
punkt i några representativa verk, och sammanfattar 
relationerna mellan konst och samhälle i 1880-talets 
Sverige. Vad som förändrade konstens situation un
der förra delen av 1800-talet var borgarklassens nya 
politiska och ekonomiska roll. Tidigare hade konstnä
rerna -  på gott och ont -  varit beroende av mecenater 
för att få sin verksamhet finansierad, nu gällde det att 
sälja sina verk på en marknad, där de kommersiella 
intressena gick före de konstnärliga.

Hos Balzac, t. ex. i novellen Pierre Grassou (1839), 
finner man ett åskådligt exempel på hur den nya 
situationen kunde hanteras av konstnären. Artisten 
Grassou har, säger Svensson, själv blivit borgare, han 
har »helt underordnat sig sin penningstarka publik» 
(10), han är talanglös men målar de porträtt som 
beställarna vill ha, och som de betalar för. Den synen 
på yrket ger honom inkomster som gör att han kan 
diskutera affärer med sina kunder såsom en jämlike.

I den »typologi» som Svensson -  med modell efter 
den franska konstnärsromanens figurer -  tillämpar 
genom hela sin undersökning, representerar Grassou 
alltså den principióse opportunisten och hans upp
dragsgivare den estetiskt okunnige men ekonomiskt 
välställde materialisten, som köper hans tjänster. Det 
återkommande persongalleriet rymmer också en girig 
och obildad konsthandlare och en konstnär som i 
motsats till Grassou har bevarat sin själ -  han vägrar 
att måla på borgarnas villkor.

Det intressanta med Balzac är att han, kanske som 
den förste, blottlägger konflikten mellan konstnären 
och samhället, demonstrerar hur det seriösa skapan
det hotas av kommersialismen. Svensson ser honom 
som portalfigur till en livskraftig tradition inom den 
franska konstnärsromanen, en genre vars höjdpunk
ter är bröderna Goncourts Manette Salomon (1866) 
och Zolas L Veuvre (1885). Den förstnämnda är »gen
rens klassiker» (15), den senare är det stora exemplet 
på en »naturalistisk konstnärsroman» (31).

I Goncourts roman urskiljer Svensson det para- 
digm, efter vilket han sedan skärskådar sina studieob
jekt. Romanens viktigaste problem är kommersialise
ringen, som utgör ett hot mot konstens integritet; och 
dess persongalleri består av en rad typer, vilka senare 
skall återkomma i ett otal verk inom den genre som 
förf. kallar den franska konstnärsromanen (och dess 
svenska efterföljare). Det är karriäristen, som redan 
Balzac hade observerat; den misslyckade artisten, 
som flyr till teorier och prat i stället för att koncentre
ra sig på sitt arbete -  med våra dagars terminologi 
skulle vi kanske etikettera honom som en »trendnis-




