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En intellektualismens evige resenär
av Ulf Linde
Detta skrev den för gallsprängda elakheter beryktade David
Sprengel 1906 – helt utan infami :
En bekant till Oscar Levertin läste budskapet om hans död en tung,
molnhöljd, brännande dag i en stor stenöken i södern. Han hade velat lägga ifrån sig bladet, då han plötsligt fått syn på den lilla, grymma svarta rubriken med dess obegripliga förening af E morto och
det välkända namnet ; men under vittnade i afhugget, främmande
språk den korta telegraferade biografien, att intet misstag var möjligt.
Han mindes honom som han sista gången sett honom försvinna i
en marsnatts töcken. Hur sällsamt borta han hade tyckts honom redan den kvällen, därinne på kaféet, där de hade stämt möte, svart och
blek bland all den rödblommiga blondheten. Bland de stimmande
och glada, som svängde bägarna med bred hand och så tydligt kände
sig hemma och vid målet, där de förskansat sig bakom bordens batterier, liknade han sin egen Kalonymos i Henochs festskinande sal,
den hem- och rolöse, hvilken ständigt vid gästabudstaffeln hör vattnet svalla om farkosten, som skall bära honom bort. Sakta flyttade
han sitt petit verre af och an framför sig eller lyfte det eftersinnande,
liksom lyssnande ut mot mörkret utanför, mot sitt ansikte – som
om det varit något hemlighetsfullt föremål till okändt bruk, i hvarje
fall afsedt för hvarje annat ändamål utom för att tömmas. Nej, han
var äldre, tröttare än Kalonymos, mera lik sin stams evige resenär,
den vandrande juden själf, som förirrat sig in till stadsbornas eldar
på torget, men ännu har med sig i kappan en pust från vägarna och
fälten : en intellektualismens evige resenär, som uppmärksamt, men
främmande betraktar raststället, där människor byggt sig hyddor
och lägerplatser och som för honom blott är – raststället. Men allra
mest liknade han en senfödd frände till den kung Salomo, om hvilken han sedan diktade, mannen med det tunga sinnet, en af de erfarne och sorgsne, som »för många böcker läst« och hvilka det långa
medvetandet om att deras främlingsskap faller i ögonen, att alla
skilja mellan dem och de andra, gifvit känslan af dubbel ensamhet.
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De lyssna till sina ljusare bröder och skulle gärna vilja vara som de,
men de ha icke samma språk : deras själ är för gammal, deras tankar
ha varit för långt borta. I en soffa borta i ett hörn sutto personer, som
en gång stått hans tillvaro nära : en afsomnads skugga gled långsamt
förbi hans ansikte. Han talade om sitt lifs fröjder och sorger, vemodigt, behärskadt, som den som aldrig nådde hvad han drömde om,
men i stället fick »något annat« – och hunnit till visdomen att ingenting önska annorlunda.
Men när de kommo ut, var det som om hans själ reste sig med den
natthimmel, som dolde sig bakom dimman. Hvad är det med dessa
Stockholmskvällarnas tysta, öfvergifna gator ? Mörkret, som faller
i dem, gör alltid sinnet ljusare, lättare, antingen stjärnorna glimma
lifslustigt eller endast reflexerna af lyktblossen glänsa öfver de våta
stenarna. Allt det nya man icke älskar, som öfverskyggar staden om
dagarna, försvinner, invasionen glömmes, det gamla Stockholm vaknar och kryper fram ur sidogatorna, och man kan välja sitt sällskap
ur det förflutna. Staden med sina breda vägar och öppna parker, där
de stora samhällenas växtlighet af med nattens ljus och dunkel hophörande gestalter och ansikten ännu blott spirar svagt, ligger fri för
dem, som vilja ta den i besittning ; poeterna kunna hålla rendezvous’er med sina drömmars kvinnor och språka om yrket med döda
kollegers skuggor. Och han, som skildrat det där alltsammans, mycket bättre än någon, återkom till sitt vanliga lynne och talade lifligare. Det var hans vanliga, kloka, litet tillbakahållna dom öfver människor och böcker, och hans bekymrade upptagenhet af tusen saker,
och den plötsliga tankspriddheten, hvari han liksom drogs in i rymden omkring, och så med ens det roliga, oförglömliga skrattet, ty den
andre, som reste för sin hälsa, skulle kryas upp. Och det var blott
ljust melankoliska ord bland de muntra, och i hans ögon, hans vackra djupa ögon, var det vemodiga skimret endast som den glidande
skuggan af en sorg, hvilken redan var försvunnen. Och när han så
hunnit fram till den långa gatan, där han skulle vika af, samlade han
både det tunga och det blida i en sats, som var formad som en
kvickhet, men hvari det lilla ordet »dö« förekom; och han uttalade
det, plötsligt allvarlig, lik en som ofta upprepat det för sig – och
funnit däri mera än de tvenne bokstäfverna.
Och så, skämtsam och svårmodig, och så lefvande, steg han in i
natten och var borta.
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Vad den unge kritikern David Sprengel mindes när han i Italien
läste om Levertins död 1906 är nog det vackraste, mest suggestiva porträtt av skalden som bevarats. Dödsfallet utlöste den
gången en flod av panegyriska nekrologer på den svenska pressens förstasidor ; den uppstyltade vördnaden är idag närmast
obegriplig, men den vittnar ändå om den beundran Levertin
åtnjöt vid sin död.
Oscar Levertins lyrik var på sin tid lika älskad som de andra
nittitalisternas – Heidenstams, Frödings och Karlfeldts – men
den är idag tämligen glömd. Dess purpurprakt har blekts med
tiden. Något annat gäller, eller borde åtminstone gälla, hans
kritiska prosa. Dess glansfullhet har inget damm fallit på. Ändå
är den nästan lika glömd som lyriken. (I en nyutkommen bok om
Bellman nämns t.ex. inte den oöverträffade essä om skalden som
här har tryckts om.)
Men Levertins kritiska prosa är också intressant på ett annat
sätt. Skiftet mellan åttital och nittital i svensk litteratur brukar
dateras till 1888, det år som Heidenstams Vallfart och vandringsår kom ut och Det unga Sverige, företrätt av Oscar Levertin,
Gustaf af Geijerstam och Tor Hedberg, kapitulerade för rabulisten Heidenstam i dennes våning i Stockholm. Den gången
ägnade sig novellisten Levertin fortfarande åt den »skomakarrealism« som Heidenstam snart skulle häckla i sin stridsskrift
Renässans. Men hur stora var åsiktsskillnaderna egentligen ? De
tre besökarna, uppklädda i bonjour och hög hatt, hade blivit
nyfikna på Heidenstam och ville visa honom sin respekt ; de bör
inte ha uppfattat Vallfart och vandringsår som ett hot mot dem
själva. Tvärtom tycks de ha känt igen sig i den heidenstamska
rabulismen, i Verner Hundhedning som han ibland hade kallat
sig själv.
Läser man Levertins åttitalsnoveller är det ganska lätt att se
att hans språk inte är så gråkallt som Geijerstams och Hedbergs: hans adjektiv och metaforer är färgrikare, mer suggestiix
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va – om man så vill mindre åttitalistiska. I ett brev till Edvard
Brandes beklagade sig Levertin över att vännerna i Det unga
Sverige visserligen var samhällskritiska men att deras indignation mest inskränkte sig till prat över punschglasen i Uppsala.
De diskuterade heller aldrig äldre litteratur eftersom de ingen
läst. Levertin hade vuxit upp i en bildad familj där klassikerna,
också de svenska, lästes till vardags – vilket också märks i hans
språk. Fadern Wilhelm Levertin drev en konst-, pappers- och
färgbutik men förmådde aldrig göra sig av med de kopparstick
efter Watteau som han hade till försäljning. Sonen ärvde den
kärleken. Hur mån han än var om att i Georg Brandes efterföljd »sätta problemen under debatt« kunde han inte förneka
sin dragning till en Watteaus poesi.
Levertins uppbrott från åttitalsrealismen hade en lång förhistoria. Som nybliven student drabbades han av en lungblödning som tvang honom att tillbringa vintern och våren 1881–
82 på Rivieran. På resan ner såg han mästerverken på museerna,
i katedralerna och i palatsen. Han kom att föra ett helt annorlunda liv än i Stockholm. Särskilt starkt upplevde han en karneval där han själv deltog utstyrd i en blå domino med bjällror.
Väl hemma igen började han på hösten att läsa i Uppsala, där
han uppträdde som en disträ, snett leende och illa klädd bohem. Han vantrivdes med studentlivet och for gärna till Stockholm för att delta i de litterära soaréer som det kulturellt ambitiösa borgerskapet bjöd på. Hans uttalanden i sedlighetsfrågan
kunde där te sig tämligen skandalösa, men hans djupa, mjuka
blick tilltalade damerna. De såg till att han fick hållas. I sin roman Livets fiender, skriven 1888–90, minns han hur sådana aftnar på åttitalet kunde tillbringas. Stycket är en lovsång till decenniet, men också ett farväl till det som en gång varit så befriande nytt :
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Något nytt ! Ja, i det ordet fanns kanske nyckeln till hela den lycka,
som spred sitt solljus öfver dessa år. Lifvet bjöd på så mycket nytt,
beständigt på nytt. Nya ansikten och nya erfarenheter. Nya voro
lidelserna, som vaknade i ens barm, och ny och obrusten den ungdomens slöja af illusion, som lät dem som barn fröjdas åt kvinnans
löftesord och majkvällens perspektiv. Nya tänkare läste man, som
timrade för ens ögon hela världsbyggnader af ny och dristig resning.
Nya vers och toner gåfvo intryck, rusande och oanade som doften
af sällsynta kryddor och exotisk frukt. I långa drag drack man ur
dessa de nya idéernas och de ofläckade skönheternas bägare. Hvem
var icke i de dagarna med om att se arbetstimmarna flyga förbi som
minuter, att glömma världen, som larmade utanför, och sin egen lilla
värld af vanda önskningar och behof, medan man satt försjunken i sin
läsning och en ström af idéer steg het till hjärnan från den volym af
Spencer, Renan eller Taine, som låg uppslagen på skrifbordet. Hvem
var icke med om att med ett förtrytsamt ögonkast se morgonljuset
plötsligt falla in i lampskenet och med sin ovälkomna påminnelse
återkalla fantasien från den färd på solstrimmor och tonböljor, som
den under nattimmarna företagit med Swinburnes vingade lyrik.
När decemberdagen var rå med blygrå luft och mulen vinterhimmel, då kunde man samlas i en atelier och med ett glas vin i handen
lyssna på målarna, som talade om konst, gammal och ny, om Rembrandt och Millet, till dess ens egna ögon drömde om alla dessa dukar, där fantasien hade gjutit sin mest underbara mångfald af fröjd
och sorg eller verkligheten aflockats de lönligaste beståndsdelarna
af sin skönhet. Ett par gravyrer efter »Nattvakten« eller »Angelus«
– mot den första bekantskapen med dem kunde icke ens en svensk
vintermelankoli stå bi, och hjärtat greps af vördnad för detta äkta
och oförgängliga i konsten, som evigt föryngrar och lyckliggör.
Men mäktigast var dock stämningen kring den unge kompositörens piano. Ur det Wagnerska partituret steg en hel värld af längtan
och mystik. Med ett tag flyttades man tillbaka till den stora hänförelsens och den stora fördömelsens tid, den tid, då hatet var blodigare och barmhärtigheten oändligare, dygden mer öfversvinneligt hvit
och synden mer hemlighetsfullt syndig än eljes. Ty i medeltiden, där
rasade genom allt, från människotanken till stoftgrandet, den stora
kamp mellan det goda och det onda, som upprörde världen från det
ena himmelsstrecket till det andra. Gud Fader och Djäfvulen käm-
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pade om hvarje enskild människosjäl så väl som om hela det skapade alltet. Gud Fader förde murarslefven och fogade sten till sten
ända upp till korsblomman i sin Helighets prisorum, han räckte oss
gissel och radband för att späka kött och tanke till den förkrosselsens sällhet, som är nåden. Men Djäfvulen skapade dans och lustig
visa, klädebonadens prakt och dryckesgillets skratt öfver kastad tärning, han tände törsten i vår gom och begäret i vårt kött för att förgöra oss med hvar klunk ur bägaren och hvar kyss på kvinnans läppar. När Gud Fader ledde korsbärarens fot på tistelvägen till Jesu
graf, drog Djäfvulen regeln från berget Horsel, ur hvars purpurgrotta fru Venus sträckte sitt nakna famntag från bädd af ros och
vallmo… Så gaf Wagners musik medeltiden med all dess trolska
brygd af andakt, ruelse och vällust.
Men det fanns därjämte något helt annat i denna musik, en helt
modern känslogång, all den halfklara längtan, allt det obestämbara
svårmod, som en nutidsmänniska omedvetet erfar tusen gånger i sitt
lif, vid åsynen af en stjärnströdd himmels oändlighet, vid mottagandet af ett bref från fjärran länder, som man icke sett, men i hvilka
kanske just lyckan väntade, ja, till och med vid det dagliga förströdda
betraktandet af fickuret, som berättar oss, hur fort och hur innehållstomt de gå, vårt lifs njuggt tillmätta timmar. Det är smärtan öfver
dagarnas, årens grå enformighet, längtan efter något förmer än den
karga kost, hvardagslifvet bjuder på, längtan att känna lifvet rikt och
icke som dagligdags i futtiga, homöopatiska doser.
Allt detta smälte samman i Wagners musik till något ojämförligt.
Att höra den var som att förstummas inför en lycka, för stor för människobröst att bära. Att med Parcifal nå upp till Montsalvat var ljuft
och farligt på en gång som bekantskapen med den idéernas rena
och förtunnade lifsluft måste vara, om hvilken stora tänkare drömt.

När Levertin räknade upp de tänkare han läste glömde han en :
Georg Brandes, dansken som först försåg honom med en kritisk hållning. Den första kritik Levertin skrev i Aftonbladet vid
åttitalets mitt var starkt präglad av hans Brandesläsning. Av de
tre han nämner – Spencer, Taine och Renan – svarade Renan bäst
mot hans eget väsens säregna blandning av skepsis och mystik.
Men det var från Taine han lärde sig disponera sina essäer ;
xii
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Taines huvudfaktorer rasen, miljön och tidsmomentet får ofta utgöra den stomme han fäster sina iakttagelser på – till exempel i
den märkliga essän om Callot.
Fast det som slår en som viktigast i dessa minnen av åttitalet
är ändå vad Levertin skriver om Wagner. Den unge kompositör som tolkade Parsifal på piano var heller ingen annan än
Wilhelm Stenhammar, vid den tiden en lika hängiven wagnerian som Levertin. Snart skulle han tonsätta Levertins Florez och
Blanzeflor för baryton och orkester, ett verk som i hög grad
präglats av Wagner, drömmande, nordiskt vemodigt. I en liten
bok om Levertin har Carl Fehrman med rätta framhävt Wagners betydelse, men Levertin var långt ifrån den ende som tagit
djupa intryck av kompositören ; Heidenstam kände likadant. I
Livets fiender skildras en hel epoks upptäckt av den brygd av
»andakt, ruelse och vällust« som Wagner bjöd på. Kompositörens svärmeri för medeltiden färgade av sig, inte bara på Levertins första diktsamling Legender och visor utan också på de franska symbolisterna – deras tidskrift hette Revue Wagnérienne –
och på de engelska prerafaeliterna, en Burne-Jones måleri till
exempel. (Richard Bergh hade nog aldrig målat sin »Riddaren
och jungfrun« om han inte lyssnat på Wagner.)
Så följde på vintern 1889–90 den muntra salva som skulle lägga åttitalets litteratur i graven : pamfletten Pepitas bröllop, som
Levertin och Heidenstam skrev tillsammans. Alstret innebar ett
avfall från allt vad Det unga Sverige hade proklamerat. Den
flegmatiske Tor Hedberg tog inte särskilt illa upp. (Hans sociala
patos hade vid det laget falnat en aning genom hans kärlek till
friherrinnan von Mecklenburg på det vackra lilla slottet Högsjö, där hon anställt honom som informator åt sina två söner.)
Men kolerikern Gustaf af Geijerstam blev rasande och bröt för
all framtid med Levertin.
Man kan tveka om vem som skrivit vad i Pepitas bröllop, men
knappast om den konstsyn som där kommer till tals.
xiii
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Åttitalet hade genom Zola haft vetenskapen, särskilt naturvetenskapen, som sitt ideal. Vad Heidenstam och Levertin ville
sätta i vetenskapens ställe var inbillningskraften och stämningssuggestionerna – idel ovetenskapligheter. För att skriva om äldre
tiders konstverk måste man i fantasin göra dem levande för sig,
känna sig in i de värden som verken en gång lyfte fram. Medeltidssvärmeriet hade den grunden. Eftersom det som skildras
inte längre syns måste man föreställa sig det ; så utesluts det realistiska reportaget.
Det är så Levertins kritiska prosa fungerar, den trevar sig fram
till vad man kan kalla en uppenbarelse av den värld som en gång
omslöt verket. Eller som han säger i dikten »Sagan och sångaren«:
Guldet är smält ur gamla deglar,
skriften själf jag tolkat och tydt.
Urgamla namn och urgamla läglar,
lifvet, vinet med eget jag bytt.
Egna dragen i dikten speglar
silfverspegeln hos värld som flytt.
– Själf är jag både förgånget och nytt.

Exakt så går han tillväga i några av de finaste essäerna, till exempel i den underbara essän om Tournai, där nuet och det förflutna byter skinn med varandra genom stämningen som griper honom inne i katedralen. Taines ras, miljö och tidsmoment finns
där, men omvandlade till ett slags lyrisk musik.
Åttitalets kritiska uppdrag utfördes med hjälp av en förutfattad kod ; man kontrollerade att verket stämde överens med de
vetenskapliga rön man ansåg gälla. Levertins kritik är inte sådan. Han är oförutfattad, han trevar sig fram till en punkt där
verket uppenbarar sig självt, sina drömmar, sin glädje eller sorg,
sitt hopp och öde. När han inte urskiljer någon sådan aura blir
hans stil torr och tankspridd – som i hans essä om Stéphane
xiv
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Mallarmé. Men när han lyckas, förstår man varför han kallade
kritiken för »den tionde musan«. Det sker med bravur i hans
tidiga essä om Bellman. Ett konstverk i egen rätt, märkligare än
många dikter han skrivit.
Men Levertins prosa omfattade inte enbart essäistik och kritik. Han skrev också litteratur- och konsthistoriska avhandlingar
för Carl Rupert Nyblom och Henrik Schück i Uppsala. De krävde historisk vetenskaplighet av honom, och han gjorde sitt bästa
för att infria deras förväntningar. Han krävde samma akribi av
sina essäer, vilket gjorde det svårt att skilja de båda genrerna åt,
om det man läste var en avhandling eller en essä. (Vad han skrev
om Gjörwell kan tas som exempel.)
Men Levertins akribi tycks ha retat vännen Heidenstam, som
i ett brev daterat november 1902 skrev till honom : »Jag fattar
inte att du själv inte kan känna det äckel som det Brandeska vingfladdrandet mellan blommor till sist ingiver…« Vid det laget
hade Levertin själv blivit professor i litteraturhistoria. Man anar
att Heidenstams avsmak för »den tyske lärde« i Hans Alienus
blossat upp igen. Att Heidenstam försäkrade att hans kritik
gällde den ytlige Brandes hindrade nog inte Levertin att känna
sig träffad.
I brevet menar Heidenstam att Levertin borde läsa Nietzsche
och inte Brandes. Det var också från Nietzsches Otidsenliga betraktelser som Heidenstam hämtat sin föraktlige tyske lärde.
(Det ironiska var att den som gjort Nietzsche läst och berömd
var – Georg Brandes !)
Levertins tro på vetenskaplighet var ett arv från åttitalet som
han aldrig skulle förskingra. När den Strindberg han alltid beundrat förföll till de ockulta mystifikationerna i Inferno och Legender tog han avstånd med besked – som i den här omtryckta
Strindbergsessän. Levertin, som sade sig vilja vara en »sympatisk« kritiker och tolka allt till det bästa, blev här en oväntat
frän polemiker. Han hade den begåvningen också.
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Det innebär inte att hans tilltro till ett vetenskapligt förhållningssätt var helt oproblematisk. I en essä om Gyllenborg, »Dygdens sångare«, talar han om den nattsvarta skugga som upplysningstankarna kastat, det slags metafysiska klaustrofobi som
redan Pascal drabbats av. Ångesten inför ett obevekligt malande
mekaniskt universum. I Gyllenborgsessän beskriver han den
ångesten mycket verkningsfullt. Men var upplysningstidens vånda inte också hans egen ? Samtidigt som han bekände sig till
åttitalets mekaniska världsbild längtade han bort från dess beskrivna värld. Det är denna längtan, tydligast uttryckt i dikterna, som är kärnan i hans poetik, eller mystik med hans eget ord.
Drömmerierna bortom tid och rum, då det förflutna blir ett
nu östan om sol och västan om måne, kommer för Levertin ur
språket, ur »Moderspråket« –
Folkets lefvande andedräkt,
het af hopp och af strider,
arfked bindande släkt vid släkt
ända mot bortersta tider.
Alla stora hjärtan i dig
klappa, än när de domnat.
Lyssna : och ekot mångdubblar sig
ändlöst från tider, som somnat.

Poesin, språket, kan få de pascalska fängelsemurarna att rasa och
befria människan från hennes metafysiska klaustrofobi. Levertin lyder uppmaningen i de två sista raderna också i sin essäistik. Han lyssnar sig fram när han läser gamla dokument för att
prestera en språklig fras som ekar av de »tider som somnat«. Han
läser dem i ett evigt presens, vilket ibland anförts mot honom –
som när konsthistorikern Henrik Cornell i en artikel i Svensk
Tidskrift 1923 utdömde Levertins konstuppfattning som »fullkomligt omodern«. Cornell skriver: »…hur föga träffar han sakens kärna. I stället för att säga oss något om ett porträtts egenxvi
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skaper i linjer, i form och färg ger Levertin en hel liten roman om
den framställda personen.« Cornell tar som exempel på denna
»romankonst« vad Levertin skrivit i en artikel om Desmarées
porträtt av amiralskan Appelbom. Det lyder så här :
Amiralskan Appelbom står här som änka, klädd i svart och hvitt, med
en hvit snibbduk öfver hufvudet. Kontrasten mellan de båda sorgefärgerna är gifven starkt och strängt, teckningen är sluten och sträng
också den, med bestämd och verkningsfull konturering, hållningen
stolt och kraftfull. Det är ej ett alldagligt konterfej, ett nummer blott
bland de 128, Desmarées berättas hafva lämnat kvar i Sverige vid sin
afresa 1724, det är ett konstverk af energisk och koncentrerad makt.
Stanna en stund framför denna sorgklädda kvinna, glöm bort att
hennes egna livfsförhållanden torde hafva varit prosaiska nog. Hennes man, amiralen, dog under sotad ås, och hon själf gifte snart om
sig med en tullinspektör. Glöm bort detta, och hon skall växa för
fantasien till den typiska soldatänka, som hela Sverige var vid stora
ofredens slut – och ur detta hårda ansikte, som efter alla tårarna fått
oktobers kalla och klara bitterhet i de blågrå ögonen, med den energiska besvikenheten öfver dragen, skall underligt lefvande slå dig till
mötes stämningen från det slagna men okufvade Sverige vid storhetstidens slut, sådant Heidenstams »Karolinerna« så beundransvärdt
förstått och skildrat det, riket med de många svartklädda kvinnorna,
hvilka, stolta och raka under de hvita hufvorna, stirra långt bort i
fjärran mot glömda och gräsbevuxna grafvar öfver döda män, makar
och söner, liggande lik på slagfälten, bröder och trolofvade, lefvande i armod och fångenskap i det hvita, okända Ryssland, alla de tallösa saknade, förlorade och försvunna.

Har Cornell rätt ? Rör det sig verkligen om en »roman om den
framställda personen«? Jag vill försvara Levertin : han skriver
inte om en amiralska som dog för längesen. Han skriver faktiskt om det han ser, en platt yta med oljefärg, linjer och former.
Mer ser han inte. Men denna yta frammanar också en atmosfär,
en särskild stämning – och det är denna bildens egen stämning,
inte amiralskans person, som han beskriver. Man kunde också
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säga att han skriver om uttrycket och inte om formen. Ett uttryck som bara den poetiska intuitionen kan uppfatta.
Det är faktiskt i vad Levertin skrivit om bildkonst som man
kommer hans kritiska egenart närmast. Hans teknik märks där
glasklart och skarpt.
På ett sekel har svenska språket förändrats, vilket gjort att Levertins prosa ibland kan kännas svårforcerad för en läsare idag.
Hans stil har åldrats betydligt sämre än en Strindbergs. Men
läser man honom sakta och eftertänksamt märker man snart
hur exakta hans metaforer är; hans tanke rör sig i adagio, och ens
egen bör röra sig i samma tempo. Då märker man bäst hur förunderlig hans sensibilitet var. En del av hans omdömen är idag
obegripliga – som till exempel hans låga uppskattning av Fröding. Å andra sidan förstod han tidigare än de flesta hur betydande författare som Rimbaud och Wilde var.
Levertins kritiska prosa är varm, rik, full av nyanser och avvägningar – just sympatisk på ett föredömligt vis. Och orättvist
glömd.
Fredrik Böök och Carl Fehrman har skrivit beundransvärda
böcker om honom, Björn Julén har fint utrett bakgrunden till
hans erotiska poesi. Och helt nyligen kom två böcker som borde ge Levertin många nya läsare, Nathan Shachars Blodseld och
nordisk längtan och Per Rydéns Verner och Oscar.
Alla förutsättningar finns nu för att åter inse Oscar Levertins
betydelse – för han har mycket betytt.

xviii

Lögnens förfall
(1893)

Den lilla samling kritiska och estetiska studier, som under ovanstående lustiga titel, väl motsvarande det kvicka och säregna
innehållet, nyss utkommit, förtjänar av många motiv att beaktas av alla vänner av dristig konst och fri och eggande litteratur.
Dess författare, lyrikern och dramatikern Oscar Wilde, har gjort
sig känd bland det unga Englands män, icke minst för sin excentricitet. Engelska skämttidningar bruka framställa honom –
jag vet icke med vilket fog – gående på Londons gator i brokig
renässanskostym och med en solros, den himmelsvända, bort
från jorden trängtande idealismens blomma, i sin hand. Föreliggande lilla bok röjer också den en excentricitet, som icke rädes
koketteri, men därjämte så mycken kvickhet, så mycket oförfärat
l a i s s e r - a l l e r i paradoxen, så mycken poetisk resonans i
uppfattning av diktning och konst, att man ej kan bliva annat
än fängslad av hans bok – så mycket mer, som man lätt märker,
att denne paradoxmakare, som njuter av att förbrylla med oväntade motsägelser och jonglera med inkast och slutsatser med en
övad prestidigitateursbravur,innerst tänkt och drömt både djupt
och intensivt om konstens väsen och lagar. Hans bok ser vid första påseendet ut som ett brokigt broderi, i vilket allt, mönster, färger, rutornas och arabeskernas form, ensamt bestämts av effekten, men vid närmare studium märker man genom det hela en
gyllene tråd, den nyaste estetik, som i detta ögonblick med mer
eller mindre klarhet tycks arbeta sig fram i Europas kulturländer, en estetik, för vilken konsten är en nyskapelse i förhållande
till livet, en värld, förhållande sig till den verkliga ungefär som
en geologisk ålder till en annan, och sålunda spirande fram efter
egna lagar, med egen vegetation, utan att kunna hava något korrektiv i det system av fenomen, som vi kalla yttervärlden.
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Låtom oss då ett ögonblick skärskåda dessa Wildeska uppsatser. De äro fyra, men den fjärde, om »Maskernas sanning«, är
oväsentlig för helintrycket. De tre första, som alla äro skrivna i
dialogform – och en briljant sådan, på en gång naturligt obesvärad och facetterat konstnärlig – låta oss följa den nya teorien.
Teori – låt icke detta högtidliga ord skrämma: sällan har en lära
förkunnats på en gång med så segerviss överlägsenhet och dock
så litet pedanteri eller salvelse. Det är något av bouqueten över
ett utsökt konstnärslag över dessa dialoger. Den första, efter vilken den svenska översättningen fått namn, »Lögnens förfall«,
är ett våldsamt försvar för inbillningens överhöghet i konst och
litteratur. Vivian bevisar för sin vän Cyril, att det är »lögnens
förfall«, som gjort hela livet grått och framför allt litteraturen
ointressant. »Antikens historieskrivare gåvo oss kostbar dikt i
form av fakta; nutidens novellist förärar oss tunga fakta, förklädda till dikt. Han har sitt tråkiga d o c u m e n t - h u m a i n , sitt
ynkliga lilla c o i n d e l a c r é a t i o n , som han snokar i
med sitt mikroskop. Man finner honom på Nationalbiblioteket
eller i British Museum, där han ej skämmes att läsa på sitt ämne
– och han faller till marken, emedan han hämtat sina typer från
familjecirkeln eller från sin tvätterska och emedan han lagt sig
till med en mängd nyttiga upplysningar, från vilka han ej ens
i sina mest tankfulla ögonblick kan göra sig fullkomligt fri.«
Med denna lustiga diatrib mot realismen begynner Wilde, låter
sedan med ett gnistregn av roligheter de moderna franska och
engelska realisterna passera revy, för att blott ur fördömelsen
rädda Balzac och engelsmannen George Meredith. Wildes konklusion av denna överblick är, att respekten för det sanna och
faktiska är på väg att döda hela litteraturen. – »Ju mer man analyserar människor, dess mera bortfalla alla skäl för en analys.« I
hela denna riktning finner han blott yankeen – och »anekdoten
om George Washington och körsbärsträdet har gjort större och
snabbare skada än någon annan moralisk berättelse i hela littera2
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turen«. Ensamt myten, fantasien giver liv, och sanningen dödar.
Han ser därefter ämnet från en annan sida – genom att söka visa,
att konstens inverkan på livet och naturen varit långt större än
omvänt. Grekerna satte sköna statyer i brudens kammare för att
alstra en skön mänsklighet – och det är konsten som låter oss
upptäcka naturen. Det är landskapsmålarna, som låta oss förstå
frändskapen. Man tänke exempelvis på impressionisterna – »den
märkvärdiga förändring, som Londons luft undergått på de senaste tio åren, är uteslutande beroende av denna konstriktning.
För närvarande se människorna dimman, icke emedan dimmor
finnas, utan emedan poeter och målare lärt dem den mystiska
tjusningen i sådana effekter.« Allt vad vi se av naturen se vi genom konstens glasögon och med anklang i våra sinnen från måleri
och poesi. Så visar konsten å sin sida inbillningens, det påhittades övervikt framför det verkliga, och Wilde slutar med en uppmaning till odling av »lögnens konst« – genom vilken ensamt
dikten får fyllighet och fägring, då »äventyret med sitt underlynne vänder åter till världen«.
Wildes grundtanke i denna dialog, att konstens och poesiens
alster äro den mänskliga skönhetsdriftens oberoende skapelser,
nya och okända korallrev, som byggas upp ur havsdjupet efter
behov och lagar, vilka den mänskliga fantasien enbart känner,
nya kontinenter, som äga mindre intresse, ju mer de likna de
befintliga, men locka oss dess mer, ju mer deras flora och fauna
äro olika de verkliga, denna teori om de nya världarnas konst är
ju den, som omedelbart eller reflekterat alstrat t. ex. Poes lyrik
och Böcklins målerier – de flesta av de verk, som i detta ögonblick äro Europas artistelit kärast. Vad frågan om konstens och
naturens inbördes förhållanden angår, är det i själva verket en
långt mindre paradox, än det låter, när Wilde t. ex. säger om en
solnedgång, att det var en »sämre sorts Turner,en Turner från
målarens sämre skede, med hans värsta fel överdrivna och starkt
framhållna«. Tänk blott på, hur många sekel fjällnaturen var en
3
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sluten bok för mänskligheten, blott uppväckande rädsla och fasa.
Det är poesi och måleri som skapat Alpernas skönhet; före Rousseau och Calame fanns deras majestät ej till.
De två följande dialogerna, »Kritikern som konstnär«, behandla kritiken, och Wildes grepp äro även här originella och själfulla, utförandet är kanske än mer virtuosmässigt, och dialogerna gå stundom över i praktfull lyrik. Liksom poesi och konst
för Wilde i förhållande till livet skulle vara självständiga och
nya riken med fantasien på tronen och skönhetsläran som konstitution, vill Wilde, att kritiken också i sin stad skall vara en nyskapelse i förhållande till sitt material, vare sig detta är vetenskap eller konst. Ty Wilde tänker sig å ena sidan en kritik, som
Renan definierat och drömt den, som omfattande vetenskapens
resultat i konstnärlig form, blivande för mänskligheten den stora
ljusbärerskan, vilkens fackla skulle skänkt den moderna bildningen frigörelse och klarhet. Å andra sidan tänker han på kritik i
inskränktare bemärkelse, på litteratur- och konstkritik, men också denna kritik vill han ej hava analytisk, men syntetisk. Wildes
estetiska kritik är en sorts gemensamhetskonst, som Wagners
musik; med de olika konstarterna som material skulle den skapa
en ny konstart. Kritikern för Wilde är långt mindre en sådan
man som Sainte-Beuve med den smidiga förklararens kvinnliga
genialitet än en Kierkegaard. När denne diktar sin berömda Don
Juans-fantasi i »Enten-Eller«, gör han kritik i Wildes mening –
eller när den engelske kritikern Walter Pater över »La Gioconda« skriver det makalösa poem på prosa, som författaren ryckt
in uti sin dialog. Vad som i realismens glansdagar med dumt
förakt avfärdades som »litteratur om litteratur«, är sålunda vad
Wilde kallar kritik som konst. Att han härvidlag giver ordet kritik en ny mening, är självklart, och det mest fruktbärande i detta
resonemang är utan all fråga hans djupa insikt av, att ett stort
konstverk ej är något stelnat och avslutat, men en levande värld,
med samma möjligheter att inspirera som livet självt. Dantes
4
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»Divina Commedia« är så t. ex. ett nytt världsallt, vars skräckhöljda underjord och solbelysta empyré likaväl kunna fostra nya
konstskapelser som den verkliga jordens ljus och mörker.
Sådana äro i yttersta korthet resumerade grundtankarna i de
Wildeska dialogerna. När man i korthet skall återgiva dem, kan
man ej skänka ett begrepp om den paradoxala klämmen och den
lyriska tjusningen i hans resonemang, och kanske gör man honom själv en otjänst genom att tillskriva honom alltför bestämda
åsikter. Han är självironiker nog för att småle åt sitt eget »system« och spjuver nog att göra sig löjlig på deras bekostnad,
som taga honom alltför allvarsamt. Han erinrar i allt detta, liksom i hela sin typ, om en av det unga Frankrikes allra roligaste
krafter, den hos oss föga kände M a u r i c e B a r r è s , den
subjektiva ironiens persiflerande hjälte. För båda dessa är attityden och posen nästan det viktigaste. Barrès är den moraliska
paradoxens, Wilde den estetiska paradoxens man, båda njuta av
och utveckla en skör och spetsfundig dialektik – Barrès älskar
Loyola och Wilde sofisterna. Båda äro gränslöst och älskvärt
subjektiva – försvarande sin individualitet som ett litet skönhetshelgat Hellas mot barbarernas kompakta majoritet, och
båda hava en lätt bismak av detta på en gång lustiga, snobbiga
men litet märglösa, som fransmännen benämna med det oöversättliga namnet f u m i s t e r i e . Men Wildes dialoger – om
också läsaren i dem mera saknar en riktig centralpunkt, än deras
så dialektiskt lagde översättare tycks göra det – förtjäna dock att
läsas och omläsas av alla litteraturvänner här hemma. Det är fri
luft i dem, ett vida finare förstånd, en vida mer konstnärlig
känsla, än den svenska kritiken består, frånsett att en jämförelse
i fråga om kvickhet och gott humör vore en skriande orättvisa
mot den briljante engelske gentlemannen. Bristen på verklig
kritik är ju hos oss i ögonen fallande, ty varken när en kritiker
bedömer konst som en legitimist politik, eller när han lider av
en »bon sens«, som föredrager allt utom den egendomliga per5
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sonlighetens suveräna uppenbarelse, kan han inverka på de diktande eller på publiken. Bristen på verklig konstnärlig kritik är
det, som låter våra stora skalder stå i gamla upplagor olästa på
hyllorna, medan alla s.k. humorister omtryckas. Jag är övertygad
om, att »den älskvärde, oförargligt kvicke« nationalskalden Mallander får sin jubelfestupplaga, innan mästare som Kellgren och
Lidner bestås nya editioner, liksom Sehlstedt och Jolin redan
fått det. Det är ingen, som missunnar de vänsälla skämtarna deras popularitet, men det är nedslående, att ingen stämma i kritiken någonsin hänvisar till våra verkliga klassici – som till bad
i den andliga renlighetens namn. I fråga om den moderna diktningen är förhållandet föga bättre. Se på Selma Lagerlöf, och
man kan få ett lärorikt exempel. Det finns väl få, om ens någon
av våra kvinnliga författare, som har så mycket begåvning och så
litet kritiskt sinne men som så litet blivit kritiskt vägledd. Och
man blir förtvivlad att se denna dam, till vilken man helst skulle
velat skriva en litterär kärleksförklaring, nu t. ex. i Svea för i år
berätta en historia, ypperlig till uppslaget, på ett nästan oläsbart
vis, utan konstnärlig optik, med naturen som sedd från en slänggunga i gång och i en stil, som är som »Sonate Pathétique«,
spelad stackato på en prästgårdstaffel i landsorten! Överallt i fråga om de utövande konstnärerna som i fråga om den läsande
publiken, samma brist på verklig kritik!
Dylika reflektioner vakna, när man läser Wildes eggande och
roliga bok, och man instämmer med de betraktelser åt detta håll,
översättaren insatt i sitt företal. Dock, vad själva den estetiska
kärnan angår – lärorna om skönhetens och fantasiens berättigade envälde i dikten – har den på ett ganska närsläktat vis även
framlagts hos oss – redan för längesedan av Verner v. Heidenstam i hans kritiska broschyrer och i skönhetsdyrkans stora epos,
»Hans Alienus«. Andra hava från andra synpunkter instämt häri
– hr Alkman, som i sitt förord skämtar med våra kriticis brist
på hågkomst för äldre tilldragelser och litteratur, tycks själv ej
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vara särskilt minnesgod åtminstone för den närmaste tidens
händelser. Men det är förlåtligt, en ung kritiker har alltid lättast att glömma – vad som hände året innan han debuterade.
Försvenskningen är förträfflig, och de som trott, att hr Alkman kanske bäst skulle kunna översätta en man som t. ex. Jules
Lemaître, kunna här finna, att han behandlar språket med verkligt konstnärlig hand. Det är flykt över den prosa, i vilken han
återgivit Wildes ord, och han har så visat sin tacksamhet för sin
gamla allians med den engelske kritikern.

Svenskt familjeliv i slutet av 1700-talet
(1895)

Den svenska rokokon, så rik på framställningar ur de högre klassernas liv, har efterlämnat långt färre dokument om vardagsmänniskornas och medelklassens färdsel och vandel. Så gott som
ingen av tidskiftets memoarförfattare tillhör de breda lagren,
och utom Bellman, Stockholms nationelle skald, hans efterliknare och ställvis fru Lenngren har ej heller litteraturen många
verkliga inblickar att lämna i dessas levnads- och tänkesätt. Det
är därför som jag i denna lilla uppsats vill med ledning av en
ovärderlig, i det hela taget föga uppmärksammad källa – bibliotekarien Carl Christoffer Gjörwells otryckta brevväxling med
medlemmar av sin familj – giva en följd av pasteller och gouacher ur den svenska medelklassens liv vid det föregående seklets avslutning.
En uppsaliensisk biblioteksvaktmästare brukade om alla skrivna papper fälla den klassiska sentensen: »om tjugu år är detta
manuskript« – den originelle gamle assessorn och kunglige bibliotekarien Gjörwell hade samma mening. För honom var verkligen allt manuskript, ej blott brev och aktstycken av och om
kända personer – det föll av sig självt – men varje papperslapp
med några kråkfötter, som rörde honom själv, hans hem, hans
fru och barn. Alltsammans skulle in i »Collectio Gjörwelliana«,
det gjörwellska arkivet, så fullständigt och omhuldat som någon
urgammal grevesläkts. Tackvare detta kan man – särskilt under
åren 1790 –1811 – vecka för vecka följa familjekretsens öden,
fröjder och sorger, krämpor och affärer, stort och smått. Och
detaljerna äro så noggranna, det hela så det levande livet självt,
att man hör de skrivandes röster och ser in i deras hem.
Det är med vemodig nyfikenhet och intresse man genomläser
en dylik korrespondens. Det är egendomligt att känna sig som
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vän till människor, som gått bort, och förälskad i leenden, som
domnat. Men så har det gått mig, medan jag läst dessa hundratal av gulnade brev, i vilka ännu blommor ligga kvar, vissnade i
skrivsanden. Jag bekänner mitt svärmeri för Gjörwells yngsta
dotter, fru Lindahl – och det kändes nästan som en personlig
sorg, när jag läste om hennes systers, fru Almqvists, tidiga bortgång. Det är också ej som kallblodig historiker, men som vän i
huset, jag vill skildra familjens öden in i det intimaste, helst med
parternas egna ord. Är det indiskret? Det vore så, om ej arkivarien, som samlat dessa brev, gjort avskrifter av dem och försett
dem med upplysande noter, tydligen haft mer än en halv baktanke på, att de skulle sysselsätta eftervärlden, och med naiv
självbelåtenhet och stolthet ställt sitt hems dörrar på vid gavel
och låtit själva lönnlådorna stå öppna och utdragna. Den gamle
arkivarien räknade tydligen sig själv och alla de sina till »historien«, och hade han så orätt däri ? Själv är han ju ett av vår
journalistiks och vår lärdomshistorias oförglömliga namn, hans
son arkitekten hör till vår konsthistoria, hans äldsta dotter, som
mor till C. J.L. Almqvist, till litteraturhistorien, och den yngstas
rykte som vittert fruntimmer nådde redan under hennes levnad till och med den tyska pressen. Låtom oss då ej tveka att
begagna oss av Gjörwells egen fingervisning – och i sin Elysée
skall han säkert belåtet småleende åse, hur hans och hans anförvanters dagar återupplivas till glädje för känslofulla själar.
*
Att utförligt i hela dess utsträckning teckna Carl Christoffer
Gjörwells liv och verksamhet hör till de mest mödosamma uppgifter en litteraturhistoriker kan lägga på sina skuldror. Under
ett långt liv följde Gjörwell på det eftertryckligaste det gamla
ordet »ingen dag utan en linje«, och hans utgivna skrifter bilda
ett helt bibliotek för sig på ett par hundra nummer av tidningar,
tidskrifter, historiska sammelverk och ströskrifter, ett litet bib10
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liotek, sällsamt och belamrat med allt möjligt, som ett kuriosakabinett från förra århundradet. Till dessa tryckta verk komma
otryckta av alla slag, dagböcker och brev i tusental, allt redan i
yttre mening tungt att tillägna sig, ty hans egen piktur är mer
eller mindre »kinesisk«. Man tänker på inskriptioner på teburkar,
när man dechiffrerar dem, och ovillkorligen ser man den evigt
skrivande bibliotekarien för sig som – vad han egentligen minst
av allt var – en litterär mandarin med hårpiskan i nacken och
tuschpinnarna i handen. Här är emellertid blott meningen att
giva en kort skiss av hans privata liv, några data och anmärkningar, för att läsaren skall förstå hans position, hans lynne och
hans existens.
Det första kapitlet i Gjörwells historia inleder med en stämning av skam och romantik hans tillvaros borgerliga och sentimentala dygderoman. Han var en oäkta son – fadern var Christoffer Feif, adlad Ehrensparre, † 1767, en typ för en gammalsvensk
knekt, slutande sin bana som överstelöjtnant och godsägare i
Skåne. Han gifte sig med Christina Ingelotz och hade med henne
– 13 barn. En följd av brev till sonen utom äktenskapet skildrar
honom väl, i ett språk styvt och kärnfullt som en krigsrapports;
med en hand mer van att hålla kring värjfästet än skrivfjädern har
han där skildrat det olyckliga finska fälttåget – särskilt karaktäristiska i sin rättframma stolthet äro de ord, med vilka han avböjer Gjörwells förslag att publicera några brev om hans tappra
deltagande i 1740 års finska kampanj: »den hedern, som mig tillbiudes ähr ganska kiär och Sensible för en Person, som är full
af vanité, men som iag tänker att sluta mina dagar här bakom
berget (egendomen Dybeck), må mina få och ringa förtienster
döö med mig«. Denne behjärtade krigare var fader till den
blödige Gjörwell. Tillägger man, att han väl sörjde för sonens
uppfostran, se vi, att Gjörwell hade fullt skäl att – som han
gjorde – begå Christofferdagen med tacksamhet och i bischoff
tömma en ensam skål för sin »fars och välgörares minne«.
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Annorlunda var tydligen förhållandet med modern. Bland
Gjörwells med tröttsam noggrannhet bokförda levnadsminnen
finnas blott ett par rader om henne, röjande mer bekymrad blygsel än sonlig ömhet. Hon var klockardotter från Brännkyrka, hette Walborg Gröning och var, som det tycks, i tjänst hos Ehrensparres systrar, då denne gjorde hennes bekantskap. Då han låg
i garnison i Skåne, gav hon i Landskrona den 10 februari 1731
livet åt sonen. Flera år efteråt äktade hon en sergeant Ståhl vid
Ehrensparres kompani, men utan att bliva lycklig. »Gud giöre
henne stilla«, heter det i sonens dagbok vid notis om en översänd
penninggåva. Först 1794 slutade hon ett säkerligen oroligt och
tungt liv och begrovs i Gjörwells »egen murade graf på Solna
kyrkogård«. En halvbror till Gjörwell, Gilius Ståhl, levde i
Stockholm. Ett litet kvitto från moderns begravning upptager
bland andra poster 2:24 för sorgekläderna åt factor Ståhl. Denne var för övrigt en surögd personage, som Gjörwell sällan
nämner, fast han en tid tycks hava varit »factor« – i hans egen
boklåda.
Jag har dröjt något vid dessa familjeförhållanden, därför att
de säkerligen satt sin stämpel på mannen och givit honom ett
drag av vek eftertanke och moralisk sentimentalitet (något analogt finns av samma orsak hos Blanche). Gjörwells barndom var
emellertid fri och lycklig. Han uppfostrades av Ehrensparres
båda systrar, två gudliga gamla damer, som med bibel och postilla levde i en by nära Kristianstad. Märken av en uppfostran i
»frustugan« skulle också länge synas hos honom – ett drag av
ordrik och from gammal mamsell satt i honom till hans dagars
ända. Fadern, som hoppades på ett soldatbarn, gjorde jungfrupilten, blott åtta år gammal, till volontär, men som han själv
skriver, »den myckna skjutningen och det bullersamma väsendet« passade honom ej. Så fick han bliva kammarsittare och läskarl. Han blev då sänd till Ehrensparres svåger v. Glahn, prost
på Tenala gård i Finland, vandrade sedan långsamt mot parnas12
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sen, först med informator och sedan på egen hand vid universiteten i Åbo, Greifswald och Lund. Själv hade han framför allt
fängslats av svenska historien, allt sedan han som tioårig drömt
över Nordbergs folianter om Karl XII – och hur skulle ej deras
sidor lysa och flamma 1741 på en gård nära Willmanstrand. I
Lund hade den geniale Sven Lagerbring, vår förste helt moderne historiker, hos honom rotfäst detta intresse. Men han skulle
bliva teolog och började också predika i tidens stil, till exempel
över »döden i grytan, då fäsjukan kommit till en af Lunds grannsocknar«.
Allt detta skiljer sig ej från tusen andra prästmäns ungdomshistoria, men vad som gör Gjörwells autobiografi från dessa år
så intressant är skildringen av hur hans väsen, stött tillbaka av
tidens torra förståndstro, vände sig mot svärmisk sekterism för
att till sist i herrnhutismen finna den känslorusiga religion,
som gav honom frid. Med tafatta och rörande ord beskriver han
sitt ynglingalivs strider, hur han kämpade för att komma till
den inre omvändelse, som enligt pietismen var den religiösa
lyckans begynnelse. »När julhelgen var förbi,« heter det, »satte
jag mig före att m e l l a n t e r m i n e r n a omvända mig.«
Detta självtvång lyckades begripligen icke. »Jag resolverade därför till slut, att låta Gud gjöra, som han behagade, ty jag trodde
honom så till vida om godt, att han ville min salighet och att
han såg det jag ej längre kunde låta saken trainera ut på terminen«. Efter en nattvardsgång 1749 hände det honom också –
just på Lilla torget i Lund – att den uppenbarelse, efter vilken
han så törstat, fyllde hans själ, och »den himmelska frid, som
då alldeles intog och förändrade mitt hjerta, kan ej med penna
och bläck beskrifvas«. En utländsk resa (1750–51) till Holland
och Frankrike skulle avsluta hans studier, och härunder fick
han en känning av tidens tvivel, så stark, att han »knappt ville
tro att en Gud var till«. Dock blev efter en kort tid »Guds sanning och nåd mästare öfver både mitt förstånd och hjerta«. Nu
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övergav han tanken på att bliva präst, och hemkommen ingick
han i brödraförsamlingen, som samlade alla de veka och svärmiska, vilka erforo den religiösa känslans h o r r o r v a c u i inför
tidens alltjämt växande skepticism. När han kom in på Stockholms redd, var den första av huvudstadens märkvärdigheter,
han frågade efter, Skeppsholmskyrkan, Tollstadius’ kyrka, i vilken hela den svenska sekterismen haft sitt stamhåll, och förvånad fann han detta tempel, som varit »en beständigt brinnande
ljusastake«, stå som ett ödmjukt trähus bland de ortodoxa stenkyrkorna.
I Stockholm började nu Gjörwell sin tjänstgöring i det verk,
han så länge skulle tillhöra, kungliga biblioteket, och begynte
sin strävsamma bana som skriftställare och publicist. »Guds Ära,
Samfundets Bästa, Inbördes Nöje och et Godt Samvete«, se där
de ord, med vilka han år 1754 begynner den första av sina tallösa
publikationer, och de kunna nog sättas som motto på hela hans
litterära verksamhet, men i detalj växlade hans åsikter betydligt, särskilt i politiska och sociala frågor. Dock, att belysa dessa
växlingar faller utom ramen av denna uppsats – och kan man
därvidlag för Gjörwells första tid främst hänvisa till docenten
Sylwans förträffliga historik över Svenska Pressen till år 1772.
Betonas må här blott, att Gjörwell genom sin kritiska granskningsjournal Den Svenska Merkurius, börjad 1755, blivit den
svenska pressens främste man och i sin dubbla egenskap av förläggare och journalist kunde jämförelsevis tidigt bygga bo och
ingå äktenskap. Alltifrån 1769 var han dessutom bokhandlare.
Den 4 januari 1765 äktade han Brigitta Eleonora Müllern –
dotter till en avliden uppbördskommissarie. Hon var – ej blott
efter hans eget omdöme – »dägelig, dygdig, qvick och öm«, så
att hans hopp, att hans lilla hustru »skulle blifva så beskedelig
som hans bok hittills varit«, slog väl in. Med sin kära Brita-Nora
fick Gjörwell trenne barn, sonen Carl Christoffer, född 1766,
och döttrarna Brigitta Lovisa 1768 och Gustafva Eleonora 1769.
14
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Det är nu denna familjekrets’ öden i helg och söcken, hemma
och ute, som följande lilla studie skall ägnas.
Gjörwellska hemmet hade helt visst under olika tider ett skäligen olika utseende, beroende dels på husfaderns skiftande ekonomiska förhållanden – bakom hans livliga verksamhet låg alltid
en stor finansiell oreda – dels också därpå, att olika åskådningar
behärskade detsamma. Länge dröjde inom dess väggar en religiositet så pjunkig, att det gustavianska tidevarvets fladdrande
solljus blott skyggt vågade sig dit in. En »Enskylt och Hemlig
Dagbok« av Gjörwells hand från år 1776 giver långt mer av pietistiskt allvar än av rokokons sorglösa »laisser-aller«. Man ser
av den, att Gjörwell begynte sin dag med en hel gudstjänst, tillfogande var morgon »Bönesuckar emot hastiga öfverilningar«
eller mot någon annan synd, mot vilken han tyckte sig behöva
stöd. Man ser, att han går i ett tillstånd av ständig självanklagelse. »En skeppare kom« – heter det till exempel – »med ett tiggarbref. Han såg ej beskedelig eller behöfvande ut. Sinnet rann
på mig. Betänkte mig, gaf honom en liten hjälp. När han gått ut,
ville mitt hjärta smickra mig, men jag skämdes strax öfver att
förhäfvas vid en så ringa plikt. Det ödmjuka sinnet bör eftersträfvas«. Han känner sig saker till ett slags »gourmandise« – och
strider därför särskilt mot vin och brännvin. I ett högtidligt brev,
uppsatt på själva långfredagen, ber han sin hustru – som tydligen
hade en skicklig husmoders svaghet för ett gott bord – att hjälpa honom i kampen. Den tycks också hava varit ganska svår, ty
längre fram i dagboken heter det om de båda dryckerna, att han
» g a n s k a s ä l l a n vill nyttja bägge sakerna p å e n g å n g .
Mödan är dock ringa, större att moderera mig i ätningen, rätta
måttet svårt att finna, svårare att efterlefva.«
Gjörwell hade emellertid just vid denna tid nyss tillfrisknat
efter en allvarlig sjukdom, och det går en stämning av trånsjuk
konvalescens genom dessa notiser om bönesuckar, synd, död
och kinin. Att föra dylika detaljerat noggranna konton över sitt
15
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inre var dessutom en tidsmani. Till och med en så manlig natur
som den store skalden och fysiologen Haller har nedskrivit en
dagbok, full av den oroligaste ruelse, och hans landsman, den
på en gång geniale och barnslige mystikern Lavater, hade nog
brist på själisk blygsel för att publicera en dylik, som i fråga om
ödmjukhetens fariseism och syndabekännelsernas vällust är ett
dåligt skrivet sidostycke till Rousseaus »Confessions«. Lavaters
dagbok har in i varje småsak varit mönstret för Gjörwell. – Men
då vi skola träda in i det gjörwellska hemmet, sådant vi finna
det mot gustavianska ålderns slut, på villan Bellevue å Kaptensudden på Djurgården, är allt det pietistiska försvunnet, och utan
att religiositeten förflyktigats, har den ljusa gustavianska tiden
redan för länge sedan gjort sig hemmastadd därinne, om ej
med flärd, så dock med glättigt nöje och leende älskvärdhet.
Förändringen berodde naturligtvis främst på husfadern själv,
som först efter fyllda femtio år nådde sin fulla utveckling och
blev den typ av vänlig patriark, som vilken eftervärlden företrädesvis känner honom. Det är sällan en människa passar till
alla de åldrar, hon är dömd att genomleva. Gjörwell passade att
vara gubbe, som Bellman att vara yngling, och allt det patriarkaliska, salvelsefulla, respektfordrande i hans väsen stämde väl
ihop med de grå lockarna. Med årens prövningar och erfarenheter hade han lärt fördragsamhet mot sig själv och världen.
Harmonin och sinnesfriden kommo – och med dem allt bättre
kroppslig hälsa. År från år känner han sig »yngre till kroppen
och muntrare till sinnet«, och han lyckas gjuta över hela sin
personlighet en ljus idyllton. Han förverkligade själv den typ
av lycklig åldring, av en Filemon, som trots skrynklorna har
kvar en ungdomlig munterhet, vilken brukade förekomma i de
herderomaner av Gessner och Florian, som mer och mer blevo
hans älsklingsläsning. Hans omgivning och hemliv fingo samma kärvänliga skimmer av öm idyll, och tonen av en osynlig
skalmeja ljuder genom trädgården i den vackra villan vid Kap16
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tensudden, där den gjörwellska familjens viktigaste händelser utspelades.
Gjörwell hade flyttat hit ut 1783, som hänryckt naturvän glad
att få bo utanför stadens hank och stör. Kanske erbjöd det också praktiska fördelar att ej vara skriven i staden utan i Danderyds skeppslag. Villan tillhörde den rike »discontdirektören«
Küsel och låg strax på andra sidan Djurgårdsbron, sedan man
passerat runnstycksporten, där bropenningen erlades, med utsikt åt hovståten vid Friedrichshov, åt gärdet med dess trupper
och den lantliga stillheten i de lövrika skogsdungarna fram mot
Rosendal. »Själfva vikens lugna bräddar«, skriver en vän i det
gjörwellska huset, berömd som svensk naturskildrare, C. Linnerhjelm, »prydas af vackra ansenliga löfträd, ömsom på högre, ömsom på lägre stränder, som variera af frodigt gräs, ekrika
kullar och den vackra sviktande vassen«. Då som nu var punkten
en av de vackraste i Stockholms omgivningar, ty är icke Djurgårdsbrunnsviken den förverkligade bilden av den ideala stockholmsnaturen? Se den en sommardag med evigt skiftande dagrar
och dallrande vatten, med blå himmel av ljus lycka, över vilken
det lätta vemodets sommarskyar segla. Eller se den än hellre en
tidig majkväll, när träden blott hava knoppar och grenverket
tecknar sig mot det vårlätta aftontöcknet med en nästan artificiell finkänslighet – som på en teckning i sepia – kring denna
vattenyta, som är den spegel, i vilken den stockholmska våren
helst ler mot sin egen rodnad.
Här ute på Bellevue, eller som stället förtroligt benämndes
Torpet, hade, som sagt, den gjörwellska familjen tillbragt sina
händelserikaste år. Här hade sonen vuxit till yngling och döttrarna till ungmör. Här genomlevde man under växlande lycka
årens almanackor, från julgranens fest till midsommarstångens,
då Floras barn på ängen intill skövlades, och fönster och svalar
lyste »af gröna löf och Vergiss mein nichten«. I trädgården var
upprest ett verkligt litet vänskapsaltare, för vilkets heliga eld
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mor och döttrar voro prästinnor, och till vilket husets talrika
vänner fördes för att avgiva eder och löften. En förtrogen i huset
– »lilla Martin« – hovgravören, målarens broder, hade också
ritat av det och hängt det på väggen som en votivtavla åt Kaptensuddens larer och penater från de många besökarna. Ty de
flesta av det dåtida Stockholms vittra och lärda män hittade vägen ditut, och särskilt gällde detta två kategorier: historici och
idyllici, hävdaforskare i stort och smått, och »känslofulla och
sköna själar«, vare sig de modellerat sig efter Charles Grandison, Yorick eller Saint-Preux. Till trägna gäster på Torpet kunna
vidare räknas alla de utländska prästerna i Stockholm: såväl den
lärde tyske kyrkoherden Lüdecke, som givit så värdefulla bidrag
till svenska lärdomshistorien, den reformerte Catteau, känd för
sin intressanta »Tableau de la Suède«, en trätgirig och anspråksfull man, som de sydländska legationernas abbéer råkades på
Torpet i 1700-talets vackra inbördes fördragsamhet. Ur aristokratien kommo de särskilt historiskt intresserade båda ädlingarna Schering Rosenhane och d’Albedyhl. – Givna stamgäster
voro naturligtvis Gjörwells medarbetare, den hederlige assessor
Björkegren och den toklustige, väl sprithaltige gubben Stechau,
långa tider »riksförgyllarens« sekreterare, vilkens vackra stil är
en lisa efter de gjörwellska hieroglyferna. Lägger man härtill en
vid krets av vänner genom blodsband, naboskap etc., får man
den föreställningen, att »Torpet« var en allt för anspråkslös benämning på det gjörwellska hemmet. Det är dock ej fallet. Vi
övertyga oss lätt därom genom att stiga in. Det hela är knappt
mer än halvt en villa, halvt ett större trädgårdshus… Från parterren med sin rosenspaljé, å vilken husets döttrar bröto blomman för sitt skärp eller sin bröstbukett, trädde man in i en
enkel sal, kring vilken de största rummen lågo. På ena sidan
fann man »söta mors« förmak med de vackraste möblerna av
det enkla bohaget – ljust cretonne eller möjligen siden, mjukt
svängda karmar, gravyrer mellan de buktiga speglarna. På andra
18
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sidan Gjörwells stora biblioteksrum, där hans bokskatter, ehuru
ej längre hans egendom, dock genom baron P. Alströmers ädelmodiga arrangemang förvarades. Där voro väggarna klädda
med böcker, manuskriptkartonger och i särskilda skåp de gjörwellska brev- och handskriftsamlingarna, den alltjämt växande
»Collectio Gjörwelliana«. När den gamle utgivaren satt i sin
gröna länstol och arbetade, kunde han under pauserna vid korrekturläsningen eller betraktelser över »Der Hamburgische
Correspondent« eller annan politisk Gazette förfriska ögat med
en blick på »ömma och skalkaktiga« bilder, ty även här hängde
gravyrer med smäktande herdar och herdinnor, som spetsade
läpparna i bosqueternas skugga och logo sitt fadda och självsvåldiga skratt emellan de allvarliga infolierna. På övre bottnen
slutligen voro sovrum, flickornas jungfruburar, ett krypin för
sonen, när han var hemma, eller annan gäst, som ej kunde slita
sig från Djurgårdsbrunnsvikens solnedgång. Enkelt som villan
var levnadssättet, särskilt sedan Gjörwells andra cession på hösten 1787 givit familjens affärsställning en stöt, efter vilken den
aldrig riktigt repade sig. Även förut hade man här levat om ej
med gammalsvensk tarvlighet så dock stilla och anspråkslöst.
Vid bouppteckningen 1787, skriver Gjörwell stolt, voro både
»garderob och visthus blott med det allra nödtorftigaste försedda, men till gengäld har gubben en samvetsglad, en själaglad ålderdom«. Döttrarna voro ej uppfostrade i flärd. De första
statklänningarna av rött siden fingo »bondflickorna på torpet«,
som fadern kallade dem, först 1785, »då en 50 Riksdalerssedel
kom nedflygande från himmelen« – eljest vävde de själva sitt
tyg, och »ylle- och bomullsfabriken« var i gång till sena aftonen. Dock må man ej tänka sig hemmet som någonsin fördystrat av umbäranden eller nedtryckt av penningesorger. Efter
1787 levde man på Kaptensudden som förut samma »roliga«
liv, med oskyldiga nöjen och glada fester. Man firade Carlsdagen, då Gjörwell av Brita-Nora erhöll den »vackra gåfvan av 4
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Immorteller, en större Gredelin, som betecknade henne själf
och 3 mindre gula för våra barn«, och assessorskans födelsedag,
då Gjörwells egen lärda fjäder plötsligt får en galant inspiration,
och han för att hylla »m: me Gjörwell« på en papperslapp, lagd
på en uppslagen del av Moréris eller Bayles lexika, skriver sin
lyckönskningsvers på franska :
Quel doux contentement vient donc remplir mon coeur?
Sans doute un jour heureux s’est levé sur ma tête!
Mais pourrois-je un moment ignorer mon bonheur?
De l ’ a i m a b l e B r i g i t t e aujourd’hui c’est la Fête o. s.v.

Gäster och vänner kommo trägnare än någonsin ut till Kaptensudden, dit de unga döttrarna lockade ett helt garde av friare –
och på söndagarna var där »Grande cour«. Aldrig tryckte någon
omsorg så tungt, att man glömde att njuta av samlivet med
varandra och naturen eller att förfriska sig med läsning vare sig
av »Mille et une nuit« eller av någon herdedikt, som ofta husfadern själv försvenskade för sina döttrar, kännande sig helt ungdomlig om hjärtat, medan han skrev om Celadon och Phyllis.
Så te sig familj och hem för oss vid Torpets sista och stora tid,
då den sammanhängande gjörwellska familjekorrespondensen
börjar. Gjörwell är då redan 60 år – Sergels kort därefter skurna
porträttmedaljong visar den gamle lärdes huvud, ett gubbhuvud
med hög panna utan stränghet, böjd näsa utan skärpa, en sluten
mun av ett milt allvar. Blicken har ett tårat leende, och kring
mungiporna myser en vis ålderdoms glada överseende. Det är
ett filosofhuvud, icke den skrattande Demokrits, icke den gråtande Heraklits, en kristen filosofs lugna och blida typ… Man
kan förstå, att Carl Stenborg, när han skulle spela Anakreon i
Grétrys opera av samma namn, kom på den idén att maskera
sig efter Gjörwell. »Han ville i synnerhet,« skriver G. själv till
sin dotter, »uttrycka det lycksaliga ansiktet, som han sade mig
alltid bära. Det gjorde mig också ej så litet glad att en gång få
20
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se en lycklig gubbe spelas, hvartill jag vore originalet«. Gjörwell var vid denna tid blott verksam som skriftställare och förlagsbokhandlare – tjänstledig från biblioteket hade han varit
alltsedan 1781 – och även i dessa punkter ville han reva seglen.
»Jag har länge nog burit Riket på mina axlar, och nu synes mig
rätta tiden vara inne, då jag blott kan vara åskådare«, och bränd
för sin uppoffrande verksamhet i kulturens tjänst fick han vid
utgivandet av sina publikationer allt mer ihågkomma, »att hustru och döttrar för ingen del ville hafva den gloiren att lefva af
väder och vind«. Den gamle utgivaren fann allt mer och mer
behag i att blott vara torpare på Kaptensudden och där skaffa
sig en eftersommar av lycka – och varför skulle det ej gå, då
man har »ett godt Tänkesätt, okonstlad Dygd, stilla Lefnad och
i sitt hjärta en källa till stadig Lycksalighet? «
Frun i huset var 1791 42 år gammal, men hon kändes bestämt icke vid mer än 36 eller 37, trots sina stora barn, och »söta
mors« ungdomliga väsen, litet behagsjuka men fina koketteri
och behov av lyx och elegans lysa igenom mannens brev. Han
är också stoltare över fruntimren på Torpet än över alla sina
verk. Han antyder, att han slog en katig militär ur brädet, när
han fick den vackra Britnosen, och J. G. Oxenstjerna, som sett
henne som ung, kallar henne också en »liten täck människa«.
Själv var hon kokett missbelåten med sitt ansikte; Gjörwell
skriver, när hans dotter Stafva ber om sina föräldrars silhuetter : »att intrigera en skugga af söta mor, som alltid träter på sin
uppnäsa, det blir ett annat spörsmål«. Fru Brita-Nora är noga
med sin toalett; »Du vet,« skriver Gjörwell, »att söta mor fått
den vanan att gå med Hennes Kongl. Maj : ts Drottningens
skor«, och det är en viktig tilldragelse, när dessa grå tygskor beställas av hovleverantören vid Träsket. Hon är vidare en dam,
som tycker om att bliva uppvaktad. Hon har sin lilla stab av beundrare och vänner, hovjunkaren J. J. Jennings, känsloförfattarna Linnerhjelm och G. Silfverhjelm, och andra. Från den sist21
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nämnde finnas flera brev till assessorskan, fulla av tidens galanta
vänskapskurtis. Han kallar sig själv Zelim och henne Mirza, och
med frukt och blommor sänder Zelim följande äkta rokokokomplimenter:
De hvita blommorna beteckna oskuld och renhet – sådan är Zelims
vänskap för Mirza. De rödas färg är sinnebilden af Zelims lifliga
känsla. De gulas varaktighet visar, hur Zelims ömma vänskap blir
för Mirza. De ännu icke utspruckna knopparna beteckna sällheter,
dem Mirza ännu har att vänta. De gröna bladen Hälsa och Välmåga.
Den omogna orangen Zelims vältalighet.

Det är också fru Brita-Nora, som låter Torpet stå i relation med
stora världen på Djurgården, både med engelske ambassadören
L i s t o n på Listonhill och den spanske d e C o r a l på Manilla. Hon har en världsdams fina umgängessätt, och när de utländska sändebuden lämna Sverige, hör Gjörwells fru till dem,
hos vilka de göra en tacksam avskedsuppvaktning. Fru BritaNora är också ivrig deltagarinna i de baler, å vilka bourgeoisiens
fruntimmer kunna blanda sig med noblessen – maskeraderna
på operan (rokokon är en tidsålder i skär domino) eller i Kungsträdgården. Som en världsdam har hon också sina vapeurer och
sin migrän och dricker vatten vid Djurgårdsbrunn hos arkiater
Hallmann för att stärka nerverna. Men man får för dessa sidor
för ingen del glömma, att hon var på en gång en utmärkt husmor och en bildningsintresserad dam – hon kan förstå Virgilius,
utan att som m : me Dacier låta soppan fördärvas, skriver mannen stolt, och hennes tillgivenhet för maken och barnen var av
dem, som med åren blott bliva starkare.
Av barnen var sonen Carl äldst. Efter att en tid hava arbetat i
faderns boklager fick han på grund av sin begåvning för teckning studera hos Despréz och var nu som »ritmästare och arkitekt« anställd vid Gustaf III: s byggnader vid Haga, där han ofta
fick diskutera med monarken under dessa sista år, då denne,
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liksom trött på kulissernas bräckliga C h â t e a u x e n E s p a g n e , började drömma i kvader och marmor. Han var sällan
hemma, men kom han åkande på sin phaëton, fylld med berättelser om konungens tjusande geni och välvilja, blev det fest på
Kaptensudden. Speciellt karaktärsdrag vid denna tid: ostadighet i kärleksaffärer.
De båda döttrarna däremot voro Kaptensuddens närvarande
och styrande féer. Den äldsta, Brite-Louise, var redan 23 år gammal, men full av upptåg och ysterhet. »Brite-Louise«, skriver
fadern, »är sjuk. Hon dansade uppför den våta eller nyss skurade
trappan i bara strumporna, har man hört på maken af en 20årig flicka? men för omaket fick hon hela Pingsthelgen hålla
Quarantaine på sin kammare i sällskap med in- och utgående
droguer.« En stark och tilltagsen flicka, som käckt håller sin
parole, så karaktäriserade fadern henne, och oförskräckt och
hurtigt gick hon också åstad »för att låta åder på sig, fast det
var första gången hon skulle se sitt unga blod rinna«. Käck och
oförskräckt, konstnärligt begåvad både för ritning och modellering, med både hjärtats takt och pennans behändighet röjda i
de brev, hon skrivit som flicka – sådan var den unga kvinna,
som skulle bliva mor till vår litteraturs egendomligaste konstnärs- och grubblarsinne, Carl Jonas Ludvig Almqvist.
Den yngre systern Stafva var vekare. Hon verkar först blott
som ett jollrande barn, som envisas att tala ett tröttsamt babyspråk och vara ingénue. Men ju mer man lär känna henne, desto
oemotståndligare äro den innerliga finheten, den litet överspända, trånsjuka ömheten i hennes väsen. Hon är en av tidevarvets mest bildade svenska kvinnor, behärskande de tre kulturländernas litteratur (även den engelska, vilket då var ovanligt),
och dock kan ingen vara mindre blåstrumpa eller lärd dam än
hon. Det är, som om allt hon läste och alla hennes erfarenheter
omsatte sig i varm och utsökt känsla. Hon är den enda av den
gjörwellska familjen, som är musikalisk, och den, som har musik23
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öra, kan än i dag, då han läser hennes brev, förnimma hennes
inre melodi som ett vackert haydnskt andante av öm naturlighet och blid melankoli.
De båda unga damerna lockade, som sagt, till Torpeten skara
av beundrare. Halvt till familjen själv hörde »cousin Adolphe«,
kornetten Adolf Älf, son till den lärde domprosten. Han var
det demoniska elementet i den gjörwellska kretsen – den »vilseförde ynglingen«, dock, i motsats till denna typ i Kotzebues
pjäs, oförbätterlig, trots Gjörwells förmaningar att »slåss med
den inre fienden, som han vid Svensksund kämpat med ryssen«. Poetiskt begåvad – likasom hans likaledes karaktärssvage
broder, Wertherpoeten E. Älf – suckade han på vers och prosa för
Brite-Louise, för att sedan ohjälpligt sjunka i händerna på en
demi-monde-dam, Agneta Uggla. Brite-Louise hade en annan
poetisk beundrare i Greifswalderbibliotekarien J.Wallerius, som
hyllat henne på ossianskt manér under namnet »Alma Welgjör«.
Stafva hade å sin sida Linnerhjelm, som redan 1785 bränner
rökverk för »Stafungen«, för att nu ej tala om andra. Liksom ej
sällan händer, var det ingen av de gamla barndomsvännerna,
som hemförde de unga flickorna, utan okända, som tillfällighetens skickelse fört i deras väg. 1790 var huset så fullt av friare,
att modern önskade sig flera döttrar – och året därpå skulle också båda de vackra bondflickorna på Torpet bindas av Hymen.
Den yngsta, Stafva, gifte sig först; i maj 1791 äktade hon Johan N. Lindahl, en vitter ung köpman, som tydligen ej tagit skada av att äga ett par »tunnor guld«. Han var son till Pehr Lindahl
i Norrköping, innehavaren av en stor kolonialaffär, en gammaldags köpman, och ehuruväl den Lindahlska förmögenheten genom konkurs 1799 krympte ihop mer än någon kunnat ana, var
det dock alltid denne svärson, som blev Gjörwells stöd i hans
ålders betryck. Förbindelsen hade troligen sitt upphov i unge
Lindahls vurm för böcker och gravyrer. Han var en både lidelsefull och kunskapsrik samlare. Hans uppfostran hade varit om24
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sorgsfull – hans böjelser lågo långt mer mot studier än mot praktiska värv. Han rimmar en smula:
Min Poesie fastän i linda
Dock vågar några enkla slag.

En med en viss galghumor nedskriven » a f s k e d s s e r m o n «
till studiekammarens nöjen visar väl hans smak och lynne:
Lecture, du Guda-vän jag måste lämna dig.
Att mer dig njuta få, mitt öde nekar mig.
Mercurius icke kan mer med Apollo blandas.
Jag hel och hållen måst allena Handel andas.
Min Ossian förbyts i Krusens Comptorist
Ovid ur vägen skall att fylla Ziphrors brist o. s. v.

Men Lindahl tog aldrig rätt avsked av alla andra böcker än huvudboken och reskontran, och det var utan tvivel just hans brist
på intresse för handelshusets affärer, som vållade dess senare
obestånd. Vid denna tid framstår han en smula som en småstadselegant, som under utländska resor givit sig en viss turnyr
av världsman och roué och ej alltid nöjt sig med den blygsamma
önskan, han som ungkarl skrivit i en billet-doux till mademoiselle Uldrica Castorin: »att vara en liten behaglig Canari-fogel,
som flaxade sedigt i den skönas kammarfönster«. Frikostig, rik,
elegant, blev han upptagen med öppna armar i den gjörwellska
familjekretsen, och belåtenheten över det »goda partiet« lyser
fram i den brevväxling, som fadern nu börjar med sin älsklingsdotter och som räcker i alla väder ända till den gamles frånfälle,
ett vackert vittnesbörd om den djupa och innerliga förtroligheten dem emellan.
Med naturligt intresse följdes på Kaptensudden de ungas resa
till sitt nya hem i Norrköping.
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»Det gladde oss intet litet,« skriver Gjörwell, »at Du fick et så
skönt väder til Din Resa, och uti hvilken årstid gjör Du icke nu
denna Resa ? Uti Din Egen, den vackra, den alt lifgivande Maji
månad. Hela naturen ler således åt Dig på alla sidor och hälsar Dig :
var säll, var lycklig. Njut Lifvets Glädje, njut vänskapens Lön.«

Han bifogar råd och förmaningar för att betrygga sitt hjärtebarns lycka, och han, som eljest i allt han skriver har ett stänk
av pedanteri, får i dessa brev till dottern en grannlaga, kvinnlig
finhet:
»Du har som flicka«, heter det, »varit här omgifven af åtskilliga
ungdomsvänner. De flesta hafva fjäsat mycket för Dig. Du har svarat på deras Grannlåter, med det samma granna språket. Så länge
lilla Stafva var alldeles fri, kunde dessa vänskapens och ömhetens
kransar vridas med oskuldens händer, gifvas och tagas utan hinder,
men nu sedan et heligare et ouplösligt Band fäst Dit Hjerta, blifva
ock förhållandena helt annorlunda. Om nu Lilla Stafva vill mycket
hålla af sin Gamle Far, så när Du nu stökar igenom Dina små gömmor vid nya städningen, så samla Du ihop alla Grannlåtspapper
från och til Cousin Adolph, Bolaget Bergman och Spolander, och
hvad nu de Herdarne vidare heta, förstör de onödiga ibland dem,
visa det qvarbehållna af dessa Pastorale Bagateller åt Din lilla Man,
samt updrag honom det Makar emellan så ypperliga Förtroendeembetet af Geheime-Archivarius. För alt detta skall jag hålla min
Stafva fullgod Räkning uti vår särskilda Contra-Bok. Förlåt jag börjar redan at bruka Handels-Stijlen med lilla Handelsfrun.«

Han bifogar vidare praktiska vinkar för den unga nygifta frun
och giver henne i sin gamle vän, den berömde, lärde professor
L i d é n, som, fjättrad vid sjukbädden, trots årslånga plågor, i
Norrköping framlevde ett liv av andliga sysselsättningar och
ostörd själsro, en faderlig hjälpreda. Medan Gustafva Lindahl
ännu halvt i hemlängtan efter det glada Torpet sökte sätta sig
in i nya förhållanden, började hennes syster Brite-Louise visa
tydliga tecken till att följa exemplet och också flyga till eget bo.
26
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Bland hennes många uppvaktande kavaljerer var en mörk krigskommissarie med ett intressant ansikte, Charles Almqvist. Han
kommer ridande på lördagarna. Då Brite-Louise ej är hemma,
sätter han sin »Bouquet af Tulipaner och Narcisser« i hennes
fönster, och hör han hennes uppsluppna stämma välkomna honom, stannar han och viskar med henne, medan man lustvandrar till det arkadiska Rosendal. I augusti är trolovningen avgjord.
Vi se de första breven mellan de nya släktingarna. Almqvists far,
teologie professor i Uppsala och kyrkoherde i Tierp, skriver och
bifaller sin sons »tankar at träda uti en närmare alliance med
Herr assessorns Högtärade Hus igenom ägta förbund med en
des älskade Dotter«, och Gjörwell svarar på sitt hjärtliga vis :
»min dotter medförer inga Rikedomar, men för hennes Dygder
och Tänkesätt samt Hushållsflit svarar både hennes Mor och
Far«, och, aldrig förgätande sina litterära intressen, medsänder
han till den lärde kyrkoherden sina » n o v a l i t t e r a r i a «.
Nu sitter Brite-Louise hela dagarna i sin kammare, syr och broderar, och på kvällarna hava de trolovade och fru Brita-Nora
»conférences d’Amour,de Tendresse – et d’Économie, som räcka
ända till 1 och 2 på nätterna«. Almqvist, som var en framför allt
praktiskt lagd man – han är utan fråga den minst litterära i kretsen – ordnar redan för Brite-Louise ett vackert hem i Kungsbacken. Då hon sålunda redan vid jultiden skulle träda i brudstol, besluter Gjörwell, ehuru med förklarlig saknad, att lämna
sitt kära Torp på Kaptensudden, för stort och ensligt för två
ensamma gamla, och att på hösten flytta in till staden, i hovgravören Martins hus Regeringsgatan 74. Från slutet av september finnes också ett brev från Brite-Louise till ungdomsvännen Linnerhjelm, som tolkar hela familjens sorg att lämna
det kära Djurgårdshuset, och brevet förtjänar att citeras såsom
det avsked, Carl Jonas Ludvig Almqvists mor riktar till sina
flickår och sin ungdom:

27

levertin
Min egen lilla ömma och beskedliga Bror Carl. Det behöfs, at Du
är så mycket min vän, som Du är, för at kunna förlåta mig som ej på
så lång tid har skrifvit och svarat Dig på Dina så charmanta och
vänskapsfulla Bref, men jag försäkrar Dig at i denna försummelse
äger mit Hjerta ingen Del; ty jag är nu så omgifven och öfverhopad
af både glade och serieuse och ängsliga saker, at jag knappast har
några minuter före Postens afgång för det nöjet at upfylla en så kär
skyldighet. Bästa lilla Bror Carl! Åtankan af Dit sista intagande Bref
giör, at jag ej vet, om jag vågar at skicka af dessa rader. Nu lilla Bästa
Vän komma vi snart at flytta til Martins, och jag sedan til mit lyckliga hem. Ack! jag blir mera lycklig än jag det förtjänar, men tror
Du ändå, lilla Bror Carl, at jag intet kan qvittera denna sälla Boning
utan en smärtande känsla – och kan jag nu, då jag skrifver, ej hindra
mig ifrån en mängd av tårar.
Under detta tak, inom dessa murar, här älskade Bror Carl, har vår
rena vänskap begynt, här hafva vi njutit glada och oskyldiga Nöjen
tilsammans – hur skulle jag då kunna skiljas härifrån utan saknad,
utan oro – ack nej! – detta ställe förenar så mycket ljuft för mit
Hjerta för at af mig kunna lemnas utan rörda känslor. Aldrig har jag
kastat up mina ögon utan ny Förtjusning, och utan ännu lifligare
åtanka af så många sälla och lyckliga dagar, som jag med Dig, lille
aimable Vän, här passerat o. s. v.

Till oktober flyttade familjen således åter in i den grå staden,
och på själva julaftonen stod Brite-Louises bröllop. Det hölls i
hemmet helt inkognito, utan stora anstalter. Bruden var klädd
»en negligé« i rött liv med kjortel av sidensars couleur de chair
och däröver en kjortel av vit nättelduk. Om livet bar hon svart
bälte med spännen, om halsen en stor vit halsduk och i bröstet
en frisk bukett, som brodern, »Don Carlos«, sänt från orangeriet i Carlberg. Hon var intagande – skriver fadern – genom
»sin glada blick, sina intressanta anletsdrag och sin vackra hy«.
Brudgummen var i uniform, och fru Brita-Nora såg så ung ut
i svart siden och vit nättelduk, att »en främmande omöjligen
skulle kunnat taga henne för et Da-Capo af en Svärmor«. Pastor Lithander förrättade vigseln, och därefter satte man sig ned
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och åt en glad bröllopsmiddag. Man drack de nygifta till i »Vin
de l’Éremitage«, och »åt syskonen Lindahls skål i de delicieusa
syltsaker«, som de skickat för det högtidliga tillfället. Spanske
ministern hade sänt desserten, en » à l a G l a c e av så dyrbar
composition, at alla Verldens fyra delar måst beskattas, innan
denna läckerhet kunnat få sin tillbörliga existence på vårt lilla
Bröllopsbord.« Äntligen på kvällen åkte de nygifta hem, och
redan morgonen därpå flyger följande sälla och förtjusande lilla
bulletin från Brite-Louise till hennes mor på Regeringsgatan :
Min lilla aldra bästa Mamma.
Gumorgon, gumorgon, hur mår min söta Mor? Jag kan för min del
ej beskrifva, hur väl jag mår, men jag hinner ej omtala allt. Jag längtar med snaraste få omfamna mina små så älskansvärda Föräldrar.
Lilla söta Mor var så söt och skicka med Johan min Negligé, som
ligger i min ask i söta Mors skåp. Nu hinner jag ej mer utan innesluter mig i min söta Mors beständiga ömhet.

Först tredje dag jul var officiellt släktkalas hemma hos Gjörwells, då Louise var klädd i gala »e n f o r m e «, som det hette,
och fru Brita-Nora ej var litet högfärdig över spanske ministerns
alla präktiga vinsorter. Gjörwell skildrar de ungas lilla vackra
våning med dess utsikt åt Adolf Fredriks kyrka, och Brite-Louise
själv är genomträngd av tacksamhet över det vackra hem hennes
unge make ordnat åt henne.
»Min söta Charles«, heter det i ett brev till systern, »har uptäckt
alla möjliga attentioner för at göra mig lycklig, liksom han fruktat,
at jag ej med hans dygdiga, beskedliga Hjerta ensamt kunnat blifva
fullkomligt lycklig. Det är den enda oförrätt den lilla styggen har
gjort mig, och därigenom har han äfven betagit mig alla moyens at
på minsta sätt kunna reciproquera.« –

Och mannen tillfogar på sitt betänksamma, praktiska språk ett
par ord, ej mindre talande i sin lakonism :
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Mitt hjertas önskningar äro upfylda, och jag längtar ej efter större
lycka än den jag äger. Måtte den blifva lika varaktig som den är fullkomlig.

När de gamla Gjörwells på nyårsaftonen i kretsen av sina barn
åto sötgröten, hade de all orsak att i tacksamhet för ett lyckligt
år med tillförsikt se framtiden till mötes.
Från och med 1792 är det således tre hems historia, korrespondensen förtäljer, om man frånser Don Carlos’ ungkarlshushåll. (Han var för övrigt på en lång studieresa för att utbilda sig
till arkitekt under åren 1794–96.)
De gamla levde på Regeringsgatan 74 i »lilla Martins« hus.
Där hade gubben sina två rum, med sina samlingar – alla böckerna (hans egna i rött saffian) och »Collectio Gjörwelliana« i ett
rött glasskåp. Där hängde porträtt av ungdomsvännen Knut
Leijonhufvud, de båda stora historikerna Lagerbring och Warmholtz och andra gynnare och välgörare samt stick av Gustaf Vasa
och Luther, och bland gravyrerna främst de två vallfartsorterna
för alla tidens ömma själar, Gessners lantgård Sihlwald, och
Rousseaus grav vid Ermenonville med de så ombesjungna tårpilarna. Söta mors sängkammare och förmak voro målade »med
Arabesquer i douca och sammanflytande färger«. Här sutto nu
Gjörwell och hans Brita-Nora. Den gamle bibliotekarien kände
ännu intet spår av ålderdomsklenhet. Tidigt stiger han upp, äter
sin svenska frukost av dricka och bröd, läser korrektur på artiklar till sina tidskrifter och tidningar och vandrar så till tryckeriet
och till sitt bokförlag högt uppe på Stadssmedjegatan (165–6),
det hus, där »juden Hirsch med sina vackra döttrar« bodde en
trappa upp. På vägen dit hör han dagens »on dits« och möter
vänner och bekanta, som han exempelvis en vinterdag 93 råkar
Bellman, »som såg hjärtängslig ut«, och filister, som den gamle
utgivaren var ut i fingerspetsarna, tillfogar han: »Ja, min kära
Bror, tänkte jag, hade Du practiserat Dina Theorier l ago m –
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på det lilla ordet ankommer altid så mycket – så vore Du, utom
des yngre än jag, äfven så glad som jag.« I bokförlaget knogade
han med utgivandet av de olika verk, med vilka han ännu med
oförtröttad hängivenhet gagnade sitt fosterlands lärda värld,
och genom vilka han, trots alla motigheter, sökte skaffa sig sin
knappa bärgning. Här läste han och skrev till sina tallösa korrespondenter, ty ögon och fingrar voro hos den gamle alltjämt lika
outtröttliga som i hans ungdom. Dock, den egentliga och käraste läsningen försiggick i hemmets ro, och med en bokvurms hela
hänförelse skildrar han »vällusten för alla sina hvilande och
lutande delar« att sjunka ned i en gammal länstol och där solo
vid sitt vaxljus låta aftonen gå vid en god bok. I sitt biblioteksrum – »Museolum«, som han kallar det – författar han också
alla viktigare uppsatser och epistlar till Gustafva eller de många
gamla vännerna runt om i landet. Där nedskriver han alla de
små dagboksanteckningar, med vilka han bevarar minnet av de
förbiilande dagarna. Det var dock icke blott ett grått arbetsliv,
som den gamle förde. Han hade två stora glädjekällor, vilka
ända in i det sista runno klara och friska för hans aldrig överåriga
eller förlamade sinne – det var vänskapen och naturen. 1700talets senare hälft var ju vänskapskultens förlovade tid, då de
flesta en smula vekare anlagda män kunde taga till devis Montesquieus bekanta ord: »jag är kär i vänskapen«, då ungdomliga
Orester i sina Pyladers sköte nedlade sina ömma bekymmer i
skrivelser, som i fråga om stilens överspändhet och häftigheten
i försäkringar och bedyranden gå vida längre än tidens kärleksbrev. Ty medan rokokons erotik, även när den är högtidlig, gärna
gömmer bakom sin celadonfärgade domino skalkens raljeri, går
vänskapen alltid på koturnen, högtidlig som tragediens sånggudinna. Gjörwell är i det hänseendet ett ypperligt exempel.
Med menlösheten och naiviteten i sitt väsen kunde han ända in
i gubbåldern bevara alla de svärmiska vänskapskänslor, som hos
andra samtida vanligen förtorkade med de kyligare årens erfa31
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renhet. Hela sitt liv var han omgiven av unga vänner, vilka han
omfattade med dylik svärmisk vänskap. Varmast är kanske det
band, han 1792 liksom till ersättning för sina bortfarna döttrar
knöt med den unge vittre sekreteraren Johan Mandorff. Det är
en fullkomlig passion. Han notificerar för barn och vänner, som
man notificerar en förlovning, »denna förbindelse mellan 60
och 20 år, emellan en gubbe och en yngling«, och ingen fästman kan uttrycka sig mer lyriskt högstämt och mystiskt innerligt om sin trolovade än Gjörwell om sin unge vän. Innan han
kände honom, hade han drömt om honom och i fantasien i
»många år umgåtts med hans bild«. Han börjar alla dagar med
att sända Mandorff förälskade biljetter, i vilka stilen har en älskares värme : »Nu är allt tyst och stilla omkring mig. Din älskade varelse är hos mig, ty jag lifvas af vänskapen«, heter det i
en, och intet nöje kan jämföras med att få försjunka i »vackra
och innerliga samtal med sin Johan«. Ja, han drev sin vänskap
och sitt intresse för Mandorff till en punkt, som åtminstone för
vår uppfattning snuddar vid det löjliga, när han, sextioåringen,
skriver vers till dennes älskarinna, till Mamsell K. B., »Vän af
G. och älskarinna af M. Mandorff« kallar å sin sida Gjörwell
vid de mest smickrande och högtidliga namn, och genom att
deltaga i hans arbete visar han ett verkligt och handlingsduktigt
intresse för den varmhjärtade åldringen. Mandorff var dock ej
den ende av hans intima vänner. Nästan vart år utvidgade gubben sin »hjärtebyggnad med nya rum«, och man kan till sist
icke värja sig från att tycka, att denna »corps de logis« inhyste
ett något för talrikt och blandat sällskap. Fader Gleim i Halberstadt, vänskapens apostel, har ej ett större vänskapstempel än
den svenske bibliotekarien. Bland Gjörwells vänner, alla ynglingar, voro ett par unga grevar Snoilsky, kända för sin skönhet,
och deras släkting, den unge, älskvärde, mjältsjuke Lars Johan
Dalman, som skrivit till sin Sterne, sin Mentor, som han kallar
Gjörwell, följande rader :
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Tack för hvar stund Du med mig delat
Och för hvar gång Du fägnat mig,
Och om jag nånsin mot Dig felat
Så glöm mitt fel, men aldrig mig.

Det var vidare unga konstnärer, skriftställare som Cullberg och
Wallmark, aktörer m. fl. Dessa vänskapsförhållanden hava för
oss något så främmande, kanske mest genom åldersskillnaden
mellan parterna. I våra dagar äro banden mellan olika generationer liksom brustna, och det är en stillatigande överenskommelse mellan åldersklasserna att leva var för sig, i den bittra
vissheten av att varje släkte måste kämpa sin strid själv. På sjuttonhundratalet kvarlevde ännu den illusionen, att de äldres erfarenhet kunde rycka bort de värsta törnena från de yngres väg
– och de äldre bevarade, ännu bedagade, den sinnets ungdom,
som lät dem förstå och känna med de unga. Så kunde den sextioårige Gjörwell alltjämt samla kring sig unga vänner, som
älskade patriarken och med sin vänskap också höllo den gamles
hjärta ungt.
Gjörwells andra föryngringsmedel och tröst var umgänget
med naturen; en mer ihärdig praktisk Rousseauan har ej vår
odling ägt. Stockholmsnejden var för honom en pastoral-roman,
som han aldrig tröttnade att läsa och omläsa. Så snart solen tittar
fram en vinterdag, vandrar han ut till Djurgården för att njuta av
landskapet och dess återspegling inom honom själv, och fylld
av känsla stannar han och »knackar sina färska ägg« och dricker
sin varma punsch hos Kumlander (vid Blå porten), genomgående »sin privata minnes-kalender« i ensamheten och tömmande
glada skålar för alla sina kära. Och när våren kom, hade han som
särskild utgångspunkt för dessa lustvandringar ett par rum i greve Snoilskys hus å Storgatan. Det var den s. k. s o l i t u d e n ,
ett litet eremitboställe,där den gamle läste och mediterade för sig
själv i vårens och sommarens fritimmar, där han gömde blom33
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mor från sina promenader, där han lyssnade till sig själv och njöt
sitt hjärtas frid närmare de gröna träden och det blå vattnet än
på den mörka Regeringsgatan. Av lades nu den gröna pälsen
och lappskorna, och i sin kapprock »couleur merde d’oie« gav
sig den gamle publicisten ut som »västindie- eller ostindiefarare«, d.v. s. för att på Saltsjön eller Mälaren göra utfärder till
gröna skogar och ängar, följd av en vän, med Gessner som osynlig tredje man, eller i brist på någon vän av någon ung scholar
med vackra drag, ty »gubben älskar ej markattsansikten«. Och
från dessa turer kom han hem föryngrad, med kraft att alltjämt
fortsätta sina dagsverken.
Dessa fröjder i förening med hans fromma, undergivna religiositet, hans ljuva hemliv och hans naturs egen sunda läkekraft
höllo honom ända till århundradets slut nästan molnlöst glad.
På sin höjd undslapp det honom, när förtretligheterna blevo för
stora, som ersättning för en ed ett harmset: »doch bei allen Rabbinen und bey Jonas sein Cacalorum«, eljest hade han som devis det muntra: »När döden kommer och ropar: es ist aus, ist
es aus, aber en attendant liebe Kinder…« Först 1800-talet fördystrade genom familjeolyckor hans levnadsmod – dock innan
vi nå dit, måste vi kasta en blick på hans döttrars öden.
I början gestaltade sig de båda nya hemmens krönika enbart
lyckligt. Fru Gustafva Lindahl fick visserligen inga barn, men
hon fann sig dock väl till rätta i den lilla krets i Norrköping, dit
hennes man fört henne, och utan brytningar, stilla, som blomman utvecklas ur knoppen, växte det jollrande barnet till en förtjusande kvinna, som ännu alltjämt hade flickaktigt lätt till skratt
och lätt till tårar, men därtill den mognade kvinnlighetens djup
av öm innerlighet och verksam godhet. I hennes brev ser man
en skymt av borgerligt småstadsliv med lugna dagar, utfyllda av
läsning och stilla hemgöromål. Man ser henne gå mellan den
gamle svärfadern, en grånad gubbe av gamla stammen »med
eget rundt hår, simpla kläder och torftigt bord«, och sin man,
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som däremot verkar som en epikureisk goddagspilt, och för
båda är hon solskenet med sin klara blick och sitt ljusa, vemodiga leende, som Berndes så ofullkomligt kunnat återgiva i sin
lilla etsning över henne. Men hon lever också för sig själv. Mer
än syskonen är hon sin fars dotter, och hon har ett eget litet biblioteksrum, en vindskammare, som är hennes so lit ud e , och
där hon drömmer över Young eller Ossian, när hon ej sitter vid
sitt piano och låter allt det överflöd av innerlighet, som finns
inom henne, strömma ut i Glucks vackra aria »Farväl, behåll i
ständigt minne din ömhet för Iphigenie«. »Musik«, skriver hon,
»musik, huru förtjusar den hela min själ, jag glömmer allt i hela
lifvet, ja, hela min varelse, då jag hörer den.«
Alla de många lärda och vittra män, som passerade genom staden och fägnade sig åt mannens böcker och gravyrer, råkade i förtjusning över en värdinna, så vitter och dock så helt anspråkslös gratie. Kullberg och Sjöberg voro hennes korrespondenter
– Leopold, som mycket umgicks i huset och kallades »cousin«,
hennes beundrare. Men ingen av alla dessa vitterlekare drog
den unga frun från mannen, vid vilken hon fäste sig allt djupare.
Då de äro skilda åt, äro hans brev lugna och tempererade – han
skickar hem matsedlar – hennes hava alltjämt smekmånadens
berusade innerlighet och lekfulla kärlekslycka. Den sansade äkta
mannen kallas vid tusen små smeknamn, han är hennes »hjärtas klenod och sirapskruka«, och hon viskar i hans öra herdetimmens skämt och skymningsstundens melankoli. »Jag är och
förblifver till min sista stund här i världen din lilla Stafva, som
med kropp och själ älskar dig, i nöd och lust, torka och väta, köld
och hetta, i slask och regn«, det är slutsumman av alla dessa
okonstlade kärleksbrev, som man rörd lägger ifrån sig, erinrande
sig de vackra orden i bibeln av den predikare, som dock mer än
alla andra förstått människolyckans fåfänglighet, orden om lyckan att hela livet få dricka ur »sin ungdoms cistern« och åldras
med sin ungdoms älskade.
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Ett hårt slag för Lindahlska hemmet blev den olycka, som i
augusti 1799 övergick firman. Den inställde plötsligt sina betalningar, och cessionen var så mycket obehagligare, som ett rykte uppkom, att den var bedräglig. Sonen hade nämligen 1796
skilt sig från affären och utfått sitt möderne – man såg häri en
plan att bedraga borgenärerna. Godemännen utgåvo emellertid en tryckt berättelse om konkursen, som ovedersägligt visade
dessa beskyllningars grundlöshet, och att handelshuset genom
chefens överårighet, men framför allt genom olyckliga konjunkturer råkat i fördärv. Sonen åtog sig också att betala en stor
del av faderns fordringsägare. Men trots detta torde unge Lindahl lyckats rädda en ej obetydlig förmögenhet. Vi se honom
ju t. ex. i början av 1800-talet skänka en dyrbar och stor boksamling till Svenska Akademien – själva grundstocken till dess
bibliotek. Förhållandet mellan makarna och hemlivets lycka synes ej på något vis grumlats av denna yttre motgång.
För Gjörwell var däremot denna olycka en nästan ohjälplig
förlust. Svärsonen hade varit det ekonomiska stödet för hans
verksamhet, och sedan den tiden blevo hans finanser allt sämre.
Med onda dagar, dyr tid och tunga framtidsutsikter gick det nya
seklet in för den »gamle dagslönaren«, som efter ett långt liv
av arbete och ansträngning såg sig, trots alla inskränkningar,
tyngd av brödsorger och bekymmer. Ett så dyrt och ett så svårt
år som 1800 hade Gjörwell ännu ej upplevat – smöret kostade
4 rdr. pundet, talgen 3 rdr. 16 – mjöl fanns ej att få för pengar,
och samtidigt steg beskattningen. Det var ej roligt att vid 70
års ålder arbeta med de otacksamma förlagen, och det ville den
gamles hela filosofi till att stå bi. Ett tyngre slag än det ekonomiska betrycket väntade dock de gamla genom deras äldsta dotters, Brite-Louises, sjukdom och frånfälle.
Almqvist och hans käcka och gladlynta unga fru hade ju börjat sitt giftermål under de lyckligaste auspicier – de levde »som
englar i hop«, och den unga frun väntade med leende på, att
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»den skalken Charles skulle göra henne tung på foten«. Upprepade missfall undergrävde emellertid hennes hälsa, och vi se
av familjens brev, med vilken oro hennes förstfödde emotsågs
vid nedkomsten i slutet av november 1793. Det gick lyckligare
än man vågat hoppas, och Gjörwell lämnar långa beskrivningar
från »Barselstuen«. Lördagen den 30 döptes gossen av kyrkoherden Drysén i Adolf Fredrik – faddrar voro Gjörwell mot
den vittre expeditionssekreteraren Kökeritz’ fru (född v. Seltzen och släkting till mannen) samt unge Gjörwell mot en cousine till Almqvist, mamsell Bergman. »Namnet Carl Jonas Louis
fick han efter Morfar, Farfar och Moder; i dagligt tal kallas han
L o v e . De, som förstå sig på Barnansigten, säga att han är eller
blir avec le temps vacker.« Så lyder den första anteckningen
om den man, om vilken sedermera skulle skrivas och undras så
mycket.
En tid efter Loves födelse flyttade familjen Almqvist till gårdar, som krigskommissarien köpte, norr om Stockholm, S ä t r a och A n t u n a , och makarna fingo härute flera barn. Men
lantluften förmådde ej återställa Brite-Louises, som det tycktes, ohjälpligt angripna konstitution. Ett brev till modern från
1804 andas ej blott sjuklingens tillfälliga förstämning utan liksom en obotlig trötthet. Genom dess rader får man bilden av en
Maria, som av livet tvungits att bliva Martha och missmodigt
suckar under dagens oro och stoftets krämpor. Det har skrivits,
att C. J. L. Almqvist tänkt på brytningarna mellan sina föräldrar, då han i sitt ungdomsverk »Amorina« med bjärta färger
målade oenigheten i allt mellan kyrkoherden Liberius och dennes maka, mellan en krass förståndets man och en sannskyldig
fantasiens martyr. Det är högst ovisst, – man ihågkomme, att
Love Almqvist ej var mer än tolv år gammal, då modern dog,
men säkert är, att Almqvists far hellre läste »siffror än bokstäver«, och att hans mor gör intrycket av en kvinna, som förlyft
sig på moderskapets och verklighetens plikter. Bröstsjukdomen
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– detta fina eterisering- och befrielsemedel – gjorde hastiga
framsteg inom henne, och i juli 1806 beskriver Gjörwell hennes
sista stunder, en överansträngd ung kvinnas blida avsked ifrån
världen, och han tillfogar:
Hon blef svept uti en hvit Nettelduksklädning, som hon därtill
utsett, och hade på sitt hufvud den mössan, som Stafva skickat henne och blef den ombunden med ett brett hvitt Sidensargeband med
en Ros öfver pannan och under hakan. Hon låg på sidan, liksom när
hon sof, och var äfven kistan så klädd och inrättad, som hade hon
legat uti en säng.

Jag vet ej varför det är något så sällsamt vackert och vemodigt
i denna lilla skildring av C. J. L. Almqvists moders sista bädd –
är det rokokon själv, som man tänker gå i graven i denna toalett av nättelduk, sidensars och rosor, testamenterande alla sina
ouppfyllda förhoppningar till sina ättlingar, romantikens än
olyckligare barn ?
En tröst för fadern och för morfadern var Brite-Louises gullgosse, Love. När pilten var blott tre år och kom och hälsade
på morföräldrarna, och Gjörwells andra gudbarn, hovgravören
Martins lilla flicka, agerade fästmö åt honom, spådde morfadern, att han skulle bliva »välbestäld Recrut vid Lifregementet«, ty han »rustade och körde för kära lifvet, alltid med piskan i hand«. Sedermera förstod han mer och mer den »vackre
och eldige gossens« ovanliga själsbegåvning. Föräldrarna tyckas
ett tag hava tänkt att sända honom att uppfostras i herrnhutersamhällets brödraskola i Christiansfeld, vilket dock Gjörwell avstyrkte, och småningom växte han upp till den mest »vetgirige
och qvicke yngling«. Ett litet otryckt brev från tioåringen till
hans morfar hör hit – och kan här meddelas tack vare en Almqvistkännares, fröken Ellen Keys, välvilja.
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Min söta Morfar !
Det är mycket ledsamt, at ej kunna uttrycka mig nog tacksamt emot
min söta Morfar, som jag är skyldig så mycken vördnad och tacksamhet. Jag vil därför barnsligt tacka min söta Morfar för det Morfar hafver varit så god och skickat så många böcker, hvaribland jag
nu efven har at tacka för den Patriotiska Catechesen som min söta
Morfar var så god och för några dagar sedan skickade mig. Nu, för
at icke alla dessa goda skänker i anseende till böckerna må vara
fruchtlöse, så läser jag nu flitigt om dagarne uti Almänna och Svenska
Historian, Franska och Tyska Grammairn, Räkneboken, som onkel
Björkegren varit så god och gifvit mig, globerna och Geographien… Jag förblifver altid med vördnad min söta Morfars bestendigt
lydige och tacksame Doterson
Carl Jonas Ludvig Almqvist.

Vid moderns frånfälle var gossen redan ett stycke av en drömmare, som tröstade syskonen över moderns död med hoppet
om, »att uti Himlens höga Hvalf där träffas vännen åter…«
Efter år 1806 börja de gamla Gjörwells bliva mycket gamla.
Fru assessorskan är allt mera sjuklig, en »kvacksalfverska« ej blott
för andra (som förr) utan även för sig själv, och den »gamle utgifvaren« börjar mer och mer övergå från att vara den »charmanta gubben« till ett underligt original. Men ännu 1808 skildrar dock en ungdom honom som »idealet af en rar ålderdom«,
och han skriver, läser, vandrar och kämpar som vanligt med bekymren. Ännu nära åttiotalet har han kvar en ungdomligt darrande känsla för natur. En enda blick på hans blomsterkruka
eller blomfat »reorganiserar«, skriver han – »hela hans nervbyggnad«. – »Jag känner mig strax glad, mitt ansigte föryngras, och ny Liflighet rörer sig uti hela mitt väsende«. Kanske
ser man åldern mest i det kvietistiska sätt, på vilket han betraktar
sitt fäderneslands katastrofer och öden. Under hela sin bana
hade han visserligen bokstavligen trott på och efterföljt ordet
»att all öfverhet är af Gudi«, men någon mer oberörd uppfattning av de stora omvälvningarna kring år 1809 har man svårt
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att finna. Mer och mer drog han sig inom sin lilla värld, och
hans bästa och djupaste tröst var den oavbrutna korrespondensen med älsklingsdottern i Norrköping, vilken som ingen annan förstod den gamle. Blommor och brev växlas mellan dem
intill det sista – ännu den 14 juni 1811, blott ett par månader
före sin död, sänder han henne en botanik med orden:
Min Hjertans Bästa Doter kär,
Vår blomstertid nu kommen är

– och som vanligt skickar han henne utdrag ur familjekrönikan
med hälsningar från hennes gamla flickhem, ty de gamla Gjörwells bo åter ute på Kaptensudden, och det heter i sista brevet:
»Jag för min person läser i mina böcker, skrifver för Dagen och
morgondagen, vandrar solo till Eken och Castanien. Aldrig sitter jag uti deras skugga, utan att välsigna min lilla Stafva, som
tillskyndat mig så många nöjen, lättat så ädelmodigt mina fjät«.
Omvärvd av minnen och natur avled han här lugnt och stilla
den 26 augusti, och med honom bröts den gjörwellska familjeringen, vilkens enande spänne han så länge varit. Hans svärson
Lindahl avled ej långt därefter, men fru Brita-Nora och fru Gustafva levde länge kvar, långt in i decennier, för vilka det förflutna
seklet redan framstod belyst med en solskensdröms skimrande
färger.
*
Gjörwell berättar en gång om ett julskämt, som fru Brita-Nora
gjorde för att roa sin familj. Hon gav dem alla sockerhjärtan
med deviser och dubbade dem så till ledamöter av »L’ordredes
Cœurs«. Själv var hon stormästarinna med valspråket »cœur
tout cœur«, Gjörwell själv »cœur par préférence« o.s.v. Kanske
tycker läsaren, att denna orden med sina sockerhjärtan är allt
för karaktäristisk för familjen, men säkert är, att få korrespon40
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denser från rokokon, vilken även för hemmen var teaterbrasornas kyliga tid, gömma bakom ord och bedyranden så mycket av
den äkta hemkänslans jämna spiselvärma. I ideal form avspegla
breven 1700-talets borgerliga samliv, sådant det levdes i en
ålder, då tiden tycktes liksom räcka bättre till att fördjupa sig i
vardagarnas små händelser och man firade bemärkelsedagarna
med mer högtidligt ordensaktigt ceremoniel än nu, då almanackans dagar susa förbi som i en karusell, utan att man giver
sig tid att märka dem med minnenas vita stenar…
En klang af muntra smekningar och löjen
i detta borgarhem än tycktes bo,
en sång om ärbart glam och enkla nöjen,
om stilla samlif och familjero,
om händer, hvilka länge eldigt smeka,
om hår, som först i ålderns kväll blir grått,
om ögon, hvilka lugnt se, hur den bleka
och hvita döden når ens örongått…

Dock, mest intressant är naturligtvis brevväxlingen för kännedom om Gjörwell själv, vilkens typ först här blir fullt klar för
oss. Han visar sig först och främst i sin förtroliga brevväxling
som en långt originellare och älskvärdare skribent än i sina
tryckta skrifter. Man upptäcker i dessa brev, att det funnits stoff
inom honom till att bliva en humoristisk livsskildrare, en ättling till Sterne, om ock naturligtvis ojämförligt mindre genial.
Ty han har något av den på en gång omständliga, fina och lustiga komik, något av den ömma, alltid vibrerande känsla, som
utmärker Tristram Shandys författare. Vilken älskvärd perukhumor är det t. ex. ej över den hovkalender och civillista, han
en gång satte upp för sin egen stat! Vännen Mandorff är hovkansler, Cullberg hovskald o. s.v. i lång rad – endast om riksskattmästaren heter det med godmodig ironi: vakant. »Finanserna«, tillfogar han, »underhållas ej af främmande subsidie41

levertin

medel, och man söker afbetala Riksgälden, ehuru i små Poster,
allt efter intradernas tillgångar, den Historiska Bergslagens afkastning och Hofhållningens nödvändigaste bestridande. Mina
så kallade M e n u s P l a i s i r s äro däremot funderade på en
helt ny artickel, ty Konungen uti Allehandarien (Allehandas
redaktör Pfeiffer) har erbjudit mig en extra-inkomt för gunstigt Biträde vid den Dagliga Ljuständningen«. Han kan skissera
människotyper med en viss omständlig lustighet, som också påminner om 1700-talets humorister. Man läse exempelvis följande skildring av sonen Carls hushållerska: »det är ingen fager
mö, nej, en veritable Antique, den enda meublen uti hela min
Sons nya Etat, som väckte hos mig en liten släng af Mjältsjukan, ty till sina redan anständiga år har hon en mägta trist uppsyn. Om denna allvarliga ungkarlspiga har et så uppbyggeligt
utseende, har hon ock et alldeles motsvarande namn, och heter
A ug u st in a, min bekantskap med henne är ännu så liten, at
jag icke vet, huruvida hon i stöd av detta sitt namn agerar Kyrkoläserska uti någon av våra nya secter«. Utsökt fina i känslan äro
hans små skildringar av fåglar, blommor och fjärilar, hur han
t. ex. hittar en »sommarfågel« inne i sin solitude, strör åt den
av fjolårets blomster i fönstret, men då den ej trivs, ger den fri
och önskar den »friska Blomster och unga Papillionnetteratt leka
med«. Ovanligt finkänsliga äro också hans små naturskildringar.
Hur ligger ej ett skimmer av den första vårdagen i rader som
följande: »Första vackra söndagen vandrar jag till Djurgården
för att där uppleta och plocka den späda B l å - eller H v i t s i p p a n , som nu visar sig. De växa på högländta skogsängar,
hvar solen mäst kan verka, äfven i Lundar vid Källdrag och
Rännilar. Vi skola söka detta årstidens första enkla offer. Blomman är icke mycket lysande eller mångbladig, men vacker och
liknar oskulden«. Med enkla och darrande ord skildrar Gjörwell så årstidernas växling, från knoppningsmånaden till »föret
skall komma och fullmånen lysa klar och skär«, och orden hava
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något av Stockholmsnaturens eget ljusdunkel och transparens.
– Rosendals skogssus och Solnas klockor darra ännu genom
hans brev.
Men intressantare än stilisten är typen. Han är det levande
bindeledet mellan den germanska kulturen i 1700-talets första
hälft och den, som åter tagit vid med 1800-talets begynnelse –
och under mellantiden, den romanska odlingens tid, då allt kan
betecknas med det franska nationalordet e s p r i t , hör han till
de få, som ensamt kunna karaktäriseras med Tysklands nationalterm G e m ü t h . Genom sin sekteriska religiositet, sitt naturoch känslofrosseri är han den mest typiske lärjunge i vårt land
av 1700-talets sentimentala S c h w e i z , av Rousseaus, Lavaters och Gessners Schweiz – och hela sitt liv igenom subjektivitetens omedvetne banerförare.
Jagets dyrkare kunna indelas i flera olika klasser. Det är de
stora självplågarna av Pascals art, vilkas njutning är skoningslösheten, med vilken de uppsätta sitt konto, och vilka nå fram antingen till religiös förkrosselse eller den bittraste misantropi.
Det är andra som Rousseau, jagets advokater, vilka använda självanklagelsen som piedestal för sin storhet och yvas över sina
syndabekännelser, som cynikerna över hålen i sina mantlar. Det
finns slutligen ett lugnt filosofiskt sätt att iakttaga sig själv på
samma vis som naturvetenskapsmannen iakttager världen runt
om, i visshet om att därinne försiggå precis samma hemlighetsfulla processer och förvandlingar som därute – att lyssna till sin
själ som till havssnäckan, som gömmer hela havets brus, universums hela outgrundliga sorl. Så lyssnade Goethe under ett
långt liv på sitt inre. Men vid sidan av dessa storheternas sätt
att vara subjektiv finns det ett fredligare, vardagsmänniskornas.
De odla sitt själsliv som man sköter krukväxter och ansar burfåglar, njutande den inre världens sång och doft i halvt tanklöst, halvt blitt vemod, som man njuter kvittrande starar och
blommande lökar.
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Gjörwells känsloliv var likt den fönsterträdgård, som fanns i
hans bibliotek, och vilken bland de dammiga folianterna fröjdade och fägnade hans sinne. Där blommade hemlyckans trevna
lackviol, där lyste ömhetens ej ens i den djupaste vintern vissnande immorteller, där böjde religiositetens Kristi blod-dropp
sina fromma, röda kalkar.

En Bellmanskaraktäristik
(1895)

I det företal, Kellgren fogat till Fredmans Epistlar – inom parentes sagt några av de vackraste och mest själfulla sidor, den
svenska prosan äger – gör han, slagen av den nästan mystiska
originaliteten hos Bellman, den reflexionen, att »snillen äro att
anse som oändliga storheter och således omät li g e«. Ingen
sats är i och för sig sannare än denna. Var människa är en värld,
säger ett sydländskt ordstäv, och outgrundlig, outforsklig som
en värld är var aldrig så litet fördjupad personlighet. Lev i åratal rum om rum och sida om sida med en vän, och du skall ej
sällan inför hans ord känna den överraskade och oroliga rysning, som man erfar inför ett kallt vinddrag från ett okänt luftstreck. Träd i den närmaste gemenskap med en människa, som
gives, kärlekens, och du skall ändock ständigt bak den pupill,
som avspeglar dig, ana en själ, som du blott glimtvis förstår, en
själ, vilken i själva sin uppehållelsedrift tycks äga en hemlighetsfull självbegränsning, ett dunkelt och omedvetet motstånd
även mot älskaren, som innerligast vill sluta den till sitt hjärta.
Om detta gäller dem, som man råkar i salongerna och sitter till
bords med, vardagsmänniskorna, hur mycket sannare är det ej i
fråga om genierna, om de stora och sällsynta andar, hos vilka
hela släktleds känslo- och erfarenhetsliv smält samman, kommit i kokning och sprängt sig fram i diktens och konstens vulkaniska utbrott. Tänk på Shakespere ! Sedan mer än ett sekel
hava generationer av kritici och kommentatorer – och ibland
dem hur många skarpsinniga lärda, hur många finkänsliga poeter – med outtröttlig hänförelse sysselsatt sig med att belysa
den störste dramatikerns liv och verk. Noggrant som på ett topografiskt kartblad äro varje drag i hans arbeten, varje den minsta
ort i hans diktarrike utmärkta och bestämda, och ändock – vad
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vet man om den store obekante, vilkens skaldekonst som ett prisma i tusende brytningar avspeglat det mänskliga spektrets hela
färgskala ? Nilens källor äro långt mindre okända och gåtfulla
än de, ur vilka flutit Hamlets ynglingagrubbel, Antonii trettioåra njutningsvemod, Timons mandomsmisantropi och Prosperos åldrade, höstklara resignation.
Snillen äro oändliga storheter. Kring deras pannor stå samma ord som på den purpur- och scharlakansklädda kvinnans i
Johannis uppenbarelse: namnet Hemlighet.
Och ändock fortfar kritiken (litteraturhistorien) att fullfölja
sitt värv, att göra det omöjliga, att just söka uppmäta dessa oändliga storheter. Och den gör rätt däri, ty liksom alla högre vetenskaper har den just dessa till ämne. Liksom matematiken vill den
studera deras väsen och fastställa deras lagar, och det hypotetiska, som vidlåder den, är blott en tjusning till för dess utövare.
Ständigt skall kritiken med nya och förbättrade metoder, med
nya synpunkter, med hjälpmedel från de olika vetenskaper, som
ömsom behärska tiderna – de exakta och de historiska – återvända
till studiet av genierna, av de oändliga storheterna, ej blott därför, att de äro det mest tjusande och oåtkomliga i det tjusande
och oåtkomliga, som bildar tillvaron, men därför att de intressera, som instrument, på vilka mänskligheten kan avläsa de högsta
gradtalen av sin intelligens och sin känsla. Världsskalder som
Dante, Molière och Goethe skola evigt betraktas och skärskådas på nytt och städse ånyo beriktiga och förklara den mänskliga
själsläran, och inom nationallitteraturen skola nationalskalderna
på samma sätt alltjämt ånyo studeras, i det behov ett folk erfar
att äga en budget över sin andliga status, att få ett överslag över
sin själsliga förmåga. Var släkt, som växer upp i vårt fosterland,
har så ett behov att studera och uttala sin mening om Bellman
och Tegnér. De vilja förstå dem för att förstå sin uppgift och sig
själva, och av olikheten i uppfattningen av nationalskalder som
dessa framgår kanske bäst generationernas olikhet sins emellan.
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*
Bellman föddes 1740. Hans skaldeverksamhet infaller mellan
1757 och 1795. En utländsk litteraturhistoriker, som alls ej kände till hans verk, skulle med ledning av dessa data ofrivilligt se
för sig en mer eller mindre voltaireiansk typ med ett epikureiskt
om ej skeptiskt leende över ett intelligent ansikte, resonörens
väckta och kvicka ögon och salongspoetens en smula behagsjuka
åtbörder med den vita handen i sin spetsmanschett. Tyden tidrymd, som motsvarar Bellmans barndom och ynglingaår, de två
decennierna mellan 1740 och 1760, betecknar ju upplysningstidevarvets blomning ; 1751 begynner Encyclopedien, 1758 tager Voltaire sitt residens på Ferney, som då blir den europeiska
civilisationens verkliga konungahov, från vilket den andliga odlingens överhuvud brevväxlar och underhandlar med kejsare och
potentater, som kusin med kusin och makt med makt. I alla länder räknade han lärjungar och adepter, och det starka ljuset från
det franska högkvarterets lägereldar nådde ock långt bort till
Ultima Thule. Tyjust från denna tid, 1740–44 (det år den »svenska Minerva«, Lovisa Ulrika, anlände till de svenska bygderna),
kan riktningen kallas bofast i vårt land, behärskande terrängen
ända till århundradets slut. Den lilla krets av kammarjunkare,
ämbetsmän och vittra dilettanter, som samlades kring Aspasie i
hennes »Musensitz« vid Carlbergsallén och som ledde vår vitterhet från frihetstidens mitt, hade redan »L’Esprit des lois«,
»Henriaden« och »Encyclopedien« till kanoniska böcker, och
hur denna riktning blev suverän med Gustaf III – en av hela
världshistoriens mest karaktäristiska målsmän för upplysningstiden – är knappast nödigt att erinra. Så mycket egnare är det
då, att Bellman, vilkens hela levnad sammanfaller med denna
tid, är så gott som alldeles oberörd av dess innersta anda.
Ty vad var upplysningstidens mest centrala punkt, den mittpunkt, från vilken alla dess åskådningar utstrålade? Vad annat
än en egendomlig skepsis, en reaktion mot 1600-talets auktori47
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tetsdyrkan, en misstrogen benägenhet att undersöka lag och
bokstav, ett ofta naivt och ytligt, men alltid hänfört och kamplustigt behov efter frigörelse? Denna oppositionella idégång,
olika färgad hos sina tusen olika bärare, är alldeles främmande
för Bellmans lynne. I en tid, då känslan själv blir resonör, är han
ensam oreflekterad livsberusning, omedelbart och omedvetet
sjungande stämma. Se på hans satirer, vilka man kunde tro vila
på någon djupare reflexion, på någon moralisk harm, med en
basis av positiv övertygelse ! Som helt ung man skriver han en
liten straffpredikan över »flickors ostadighet«. Han ondgör sig
en smula över, att Chloris förnöter sin tid med att pryda och
spegla »sin läckra jungfrukropp«. Det är Chérubin, som moraliserar Susanna, innan han fått tilltagsenheten att kyssa henne.
Sedan följer en större social och politisk satir, »Månan«. Den
har till och med motto från Juvenalis, och i det otillständiga
partiförtryck, som rådde vid dess framkomst, har den nog kunnat reta en eller annan av de anfallna dårarna i månan, men i
sig själva hava de uddlösa stroferna ingen verklig skärpa. Det är
en gosse, som springer och smäller med en leksakspiska, och
samma oskyldiga, svaga karaktär hava skaldens senare satirer –
också när han giver sig in på politik. Allt är ett harmlöst, tanklöst, karaktärslöst barns godlynta speritningar. De hava lika små
motiv som liten bärvidd. Det står inga principer bakom dem,
men dåliga finanser och personliga förargelser, som aldrig svälla till hat, och någon moralisk häftighet finns där ej, annat än
möjligen mot – procentare.
Saken är den, att Bellman minst av allt var en kritiskt och
förståndsmässigt anlagd natur. Han hade njutningsmänniskans
och drömmarens dubbla indifferens, som omedvetet betraktar
alla metafysiska och sociala frågor som mystifikationer för pedanterna och de överkloka, och han har utvecklat ett genialt
mästerskap i att ställa på huvudet de former, i vilka samhällsliv,
vetenskap och i allmänhet allvarliga frågor röra sig, utan att
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därmed vilja åt dem själva, blott i en instinktlik känsla av, att det
skulle gå honom lika galet, om han befattade sig med dessa ting,
som Mollberg, när han på Rostock kom in på Polens affärer.
Om frihetstiden räckt hela hans levnad, vad hade det i grunden
gjort honom, annat än att han låtit bli att författa en mängd
tråkiga orationer över 1772 års välsignelser?
Vin och flickor och Fredmans stråke – det var hans filosofi, rusets och sångens filosofi, den enda, i vilken han var preses, och
vad kommo honom så alla nya och gamla teser vid?
Njutningsmänniskor och drömmare, för vilka minuten och
stämningen äro allt, äro av naturen konservativa, ej blott fallna
för att låta udda vara jämnt, nej, rent av poetiskt fästade vid allt,
som det kritiska förnuftet ogillar, fästade vid det skrockfulla, det
vidskepliga, det underbara i fråga om känsla, det barocka, gammaldags utstyrda och vridna i fråga om former och sedvänjor.
Allt det där gör livet pittoreskt. Det kryddar och det förbittrar,
det eggar till att söka harmoni – låt det nu vara i bägaren eller i
musik.
Så var han, ensam av alla sitt tidevarvs män, totalt oberörd av
upplysningstidens förståndskritik. Det finns en sällskapslek från
l’ancien régimes slut, som ej illa giver bilden av hela dess litteratur. Det är »le parfilage«. Man roade sig i salongerna med att
repa upp guldgaloner och fransar till fina guldtrådar. Det är också denna litteraturs älsklingsförnöjelse. Halvt på lek repade den
sönder guldet på prästernas mässhakar, monarkernas kröningsskrudar, guldet på alla kyrkans och statens officiösa dräkter –
med vilket resultat, det är bekant! Både Kellgren och Thorild
voro hemma hos oss med om den leken – Bellman föll det ej in
att vilja plocka sönder den vackra grannlåten. Han lekte med
epåletter och galoner, som ett barn med de faderns prydnader,
för vilka det innerst hyser en djup och fantasifull vördnad. Ej ett
stänk av 1700-tals-tankens starka och upplösande syror fanns i
hans barnafromma, för all reflexion förstummade själ.
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I samband med denna synpunkt står en fråga, utomordentligt
lärorik att undersöka – frågan om Bellmans religiösa ställning.
Det är knappast nödvändigt att påminna om, att hela den europeiska kulturen från 1740-talet mer och mer behärskades av en
antikyrklig, antidogmatisk, ja, fritänkersk riktning – vare sig
denna yttrade sig som Voltaires, Fredrik II : s och Gustaf III : s
kyliga deism, som modern utvecklings- och förvandlingslära hos
samtidens mest idé- och genirika personlighet, Diderot, eller
som den tomma och grunda materialismen hos trossen bland
encyklopedismens legotrupper. Inom den protestantiska kyrkan
– som det här gäller – hade allt sedan teologernas första kompromisser med den wolffska åskådningen rationalismen uppstått som en allt tydligare parallellrörelse till lekmännens religionskritiska destilleringsförsök. I Sverige gjorde sig snart samma tänkesätt gällande – trots den gammalsvenska fromheten
hos en Tessin eller en Linné – särskilt i fantasimänniskornas lättrörda huvuden. Dalin bär inom sig ett stycke av en fritänkare
(hans gäckeri är ej alltid utan gift); Gyllenborg, så gammaldags
till sin läggning, har mer antik stoicism än kristendom; till och
med ett brinnande hjärta, som fru Nordenflycht, hemsjukt efter
att tro, drives ut på spekulationens sluttande plan. Om alla de
gustavianska författarnas mer eller mindre förstuckna voltaireianism är onödigt att tala, och i den svenska statskyrkan inträngde allt mer och mer den rationalistiska torkan. Av tidevarvets stora vittra personligheter står Bellman så gott som ensam
med sin naiva, varma, oreflekterade religiositet – vilkens rötter
och karaktär man först förstår, när man besinnar, att det är en
andlig rörelse av ännu äldre datum än upplysningsfilosofiens,
som här danat och format hans känsloliv, pietismen, den stora
religiösa väckelserörelsen från Frankfurt och Halle.
Här kan ej vara platsen att söka belysa denna mäktiga rörelses upprinnelse och dess betydelse för det sekel, i vilket Bell50
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man levde. En enda punkt må framhävas, hjärtpunkten. Djupast på bottnen i den oerhörda germanska folkrörelse, som fått
namn av reformationen, låg som den mäktigaste av dess drivande krafter den religiösa subjektiviteten med sin personliga
känsla av synd och frälsning, sitt personliga krav på religiöst
samliv med Gud. När Luthers verk på 1600-talet hotade att stelna till en ny katolicism med ny skolastisk dogmatik, talade den
på nytt, som den talat från Wittenbergs kyrkoport, talade med
reformatorisk, manlig värma i Arndts »Sanna kristendom«, i
Scrivers »Själaskatt« och i många andra verk av samma anda.
Det var också denna religiösa subjektivitet, som innerst fanns
hos Spener, när han i Frankfurt på 1640-talet grundade pietismen. Tyvad ligger bakom alla de maningar till praktisk religiositet och levernets helgelse, som genomgå hans »Pia desideria«,
om ej just tanken på individens, församlingsmedlemmens personliga förbund med Gud. Var lekman skulle varda sin egen
själasörjare, religionen skulle ej ligga i sömn veckan om i kalla
stentempel, men bo och leva i hemmet samman med dess människor och dess sysslor, alltid med handen på bibelpärmen, genomsyra tillvaron, skapa en pånyttfödelse, följd av den inre sabbat, i
vilken ensam man verkligt känner Guds närvaro. Just denna sida
inom pietismen är det också, den man utbildade, som fullföljde
dess religiösa väckelserörelse, Zinzendorf. En religiös Rousseau, patologiskt lagd som denne, låter han religionen mynna
ut i ett hejdlöst, nästan sensuellt känslofrosseri. Men just detta
subjektiva drag giver i den begynnande subjektivitetens ålder
herrnhutismen en ej ringa del av dess framgång.
I Sverige hade pietistiska symptom försports allt sedan Karl
XII :s tid, men behandlats med de kraftiga kurer, som den ortodoxa kyrkan gärna använde mot dem, som företogo sig att med
»nya upptåg bry och förarga« Guds församling. Från 1700-talets början funnos särskilt i Stockholm ganska starka ansatser
till pietistisk sekterism. Av de upprepade förordningarna och
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plakaten 1705–1726 mot konventiklar och andliga bibelstunder
i hemmen ser man, hur denna religiösa väckelse för de lekta
spred sig i huvudstaden, särskilt bland medelklassen. I den bekante Tollstadius, vilkens makt över fantasierna den stora samling legender och anekdoter, som spunnits om hans person,
nogsamt bestyrker, fick rörelsen en besjälad och stor taleman,
och »holmfolket«, som pietisterna kallades, därför att de uppsökte Skeppsholmskyrkan, där Tollstadius var kyrkoherde, räknade snart bland sina medlemmar en ej obetydlig bråkdel av
stadens religiöst intresserade befolkning. Ännu 1735 förnyades
de officiella uppmaningarna till prästerskapet att genom nit och
innerlig gemenskap med sina församlingar motverka konventiklarna, och om vid århundradets mitt pietismens spår åter försvinna ungefär samtidigt med att de första märkena av herrnhutismen iakttagas, beror detta ej minst därpå, att den flutit in i
själva kyrkan, slutande som sekt, men fortlevande som maning
till ett varmare kristligt liv.
Särskilt mottagliga för denna nya religiösa strömning voro –
som man kunde vänta – alla i Sverige boende tyskar, och bland
pietisterna hittas också ett flertal släkter med tyskt upphov och
tyska namn. Bland dem fanns Bellmans familj, både på fäderne
och möderne härstammande från Tyskland.Skaldens farfar, den
ryktbare professorn i Uppsala, hette ej förgäves Arndt i dopnamn efter författaren till den »Sanna Kristendomen« – hans
veka lyriska natur hade även på det religiösa hållet en lutning
åt det svärmiska, och hans porträtt, som ännu hänger i Uppsala
universitetshus, visar ett vulgärt ansikte, men präglat av ett vekt
och tungsint allvar. Skaldens egna föräldrar, lagmannen Johan
Arendt och dennes hustru, prästdottern Katarina Hermonia,
voro båda religiöst känsliga naturer, och deras hem hörde till
dem, som fäst de pietistiska läromästarnas ord om tukt och helgelse över sin tröskel. Där förekommo konventiklar och religiösa samkväm, vid vilka bibelordens innebörd utlades och be52
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grundades, där lästes Arndt och Scriver, tyska och svenska uppbyggelseböcker, där sjöngos psalmer, ej blott de gamla kraftiga
av 1600-talets svenska psalmister, men även de Halleska psalmerna ur Franckes skola och deras motbilder på svenska, »Mose och Lamsens visor«, den fromme assessor Lybeckers innerliga, ödmjuka och känslosamma sånger. Man var där, som Bellman skrivit, angelägen »att med sin Gud i vänskap stå«, och den
vackra modern med de många barnen var ej blott alltid »charmant i klädsel och delikat i umgänget«, men en eftertänksam,
gammaldags svensk husmor, mån om vad som var »rent och gudligt« och orolig »om sin samvetsfrid«. De första sånger Bellman
hörde voro de psalmer, som hans amma, Anna Berg, trallade vid
hans vagga, de första sånger han själv skulle skriva voro också
offer av en ungdomligt darrande religiös känsla. Ännu under
sin lärare Ennes’ ledning översatte han, blott femton år gammal, ett par av den Halleska psalmbokens sånger, och de första
dikter, som förde hans namn till offentligheten, voro också religiösa betraktelser – särskilt över passionstexterna, tryckta i Salvius’ allvarliga Lärda Tidningar (1757–66). Psalmer inlämnade
han också 1765 till psalmbokskommissionen.
När han begynner försöka sig som skriftställare, är det också
djupt religiösa verk, som upptaga hans tid och tankar. Han översätter D. von Schweidnitz’ »Evangeliska dödstankar«, Dufours
kristliga och moraliserande lärobok »Undervisning lämnad af
en fader åt sin son« och sist en lång och vidlyftig postilla – på
hela 700 sidor, ett utdrag ur Scrivers »Själaskatt«. Det första av
dessa verk är tillägnat modern, och hennes gamla fromma ögon
tyckas hava vilat över allt den unge Bellmans arbete under dessa
år. Han framstår i de första sångerna som en vek och renhjärtad
yngling med en ung troendes fasa inför den värld, vilkens tusen
stämmor locka och tjusa, med de samvetsagg över de första
nederlagen under ett hett och pockande blods kommando, som
i ett tungt och pietistiskt hem växa upp som röda krukblommor.
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Ty den unge Bellman var säkerligen alldeles för naiv, för enkelt
lättrörd, för att vare sig som koketteri eller stilövning nedskriva
den suck av ruelse och längtan, som begynner med orden:
Hjälp, o Gud, och dig förbarma
af ditt rika kärleksmått,
att ett barn som vilse gått
med din nåd du må omarma.

Tidens epikurism, stockholmslivets njutningslystna och dövande laisser-aller och först och sist skaldens långt mer lättrörda än
djupa själsläggning insövde snart denna ungdomliga samvetsömhet, men den religiösa känslan från ungdomsåren fortfor att
leva inom honom. Fast med stillat flöde rann den visserligen i en
avsides, men därför dock ej glömd trakt av hans själ, och även
mitt i sin mandoms mognad erfor han ej sällan behovet att tolka
dess klang, som han tolkat allt i sitt inre, i det sångens tungomål, som nu en gång var hans. Så skrev han de nya gudliga tankar, som äro kända under namn av »Zions Högtid« (utgivna
1780–87), utan att kanske själv märka, att han förändrats sedan
de unga dagarna:
Rannsaka dig, min själ, upptänd din låga sakta,
sök Gud uti din bön, lär rätt hans nåd betrakta,

heter det åter här med trosvisst hopp, att »nådebordet stod
dukadt« även för den vilsegångne gästen, och denne märker ej
själv, att han väl länge suttit mellan Fredman och Ulla. Det bör
ej vara uppbyggligt för en troende att läsa följande prov på allts
fåfänglighet:
Än en gång låt ögat blicka
på en skönhets öppna barm:
bäst den andas, hög och varm,
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platt och skrynklig, kall och bar.

Bellmans andliga dikter kunna blott undantagsvis – som den härliga över andra söndagen i advent, vilkens rop till väktaren kanske Tegnér ihågkommit i »Mjältsjukan« – tilldelas någon hög
rang. De äro älskvärt genreaktiga i framställningen med ett
barnsligt försjunkande i känslan, som är rörande, men de sakna
bredd och styrka, och två till liv och själsläggning befryndade,
ehuru eljest mindre rikt begåvade naturer som Lucidor och
Lidner hava båda på detta fält nått högre, föregångaren genom
den mörka, uppskakande timbren i sin bön av ruelse och själaångest, den samtida genom sin hymntons ljusa och sublima flykt.
Dock, det litterära värde Bellmans andliga diktning kan äga är
vida underordnat dess psykologiska intresse. Helt visst, allt det,
som gjort Bellmans namn oförgätligt, har, som var man vet, ett
rent motsatt drag, och i sina mest dityrambiska och geniala ögonblick känner han, som jag skall visa, också detta, men blott orgien är över, är han åter den barnafromme Bellman, med klockklangen från Maria kyrktorn i sitt hjärta. Aldrig har det fallit
honom in, hur livsnjutningen än behärskat hans tillvaro, att låta
sin epikurism bliva vad den var för så många franska samtida och
hemma i Sverige för den unge Kellgren – en dogmatisk förståndets lära. Nej, Bellman är hela livet igenom barnet, som syndar
på nåden, med en naiv och rörande tillförsikt till att man ej skall
räkna så noga med en så from och hjärtegod slarver som han.
Utan det religiösa draget skulle hans typ vara kall och obehaglig och hans figurer svårfördragliga. Nu vet man, att hur galet
det hela ter sig, kommer Petrus att småleende föra handen till
nyckelknippan, när Fredman och hans följe en gång komma
och knacka på.
Den pietistiskt färgade religiositet, Bellman fått i blodet, som
fyllt hans barndom och ungdom, har gjort honom till den lätt55
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rörda, känsliga natur, som han är, har givit honom den darrande
mottaglighet, som är hans skaldskaps källa. Även där det kristliga draget är alldeles borta, känns det som en osynlig komplementfärg, som minnet av en bortgången kan kännas i de rum, i
vilka han levat. Detta fenomen är för övrigt ej enastående –
1600- och 1700-talets stora religiösa rörelser hava, litteraturhistoriskt sett, kanske sin största betydelse som känslans första
uppfostrare. De hava plöjt, där Rousseau skulle så – och många
moderna känslor hava grott ur av dem förberedd jordmån.
*
Jag har med några ord sökt antyda Bellmans ställning till 1700talets båda litterära huvudföreteelser : förnuftets upplysningskamp och den individuella känslans återuppvaknande. Det återstår ett tredje element i tidens vitterhet – vad vi skulle kunna
kalla dess epikurism, det njutningslystna lättsinne, den stämning
av rus och fest, vilken beledsagar vår föreställning om rokokon
som en följd av soliga bilder med okynniga, galanta och pudrade vin- och kärleksgudar, med ett ackompanjemang av skratt,
kyssar och skrynklat siden, med ett brus av vin, skummande
mot djupa urringningar. Den epikurism, som drog genom hela
1700-talets litteratur, hade dock i Frankrike sitt stamhåll och
levde där på ett tvåfalt arv – renässansens återuppståndna hedendom och den galliska medeltidens frivola skämtlynne. Tyngst
vägde minnena från antiken. Alltid är det den Afrodite, som vred
Arkipelagens skum ur sin fläta, alltid den Bacchus, som med sina
menader drog genom Hellas, vilka den franska kärleks- och
dryckeslyriken dyrkar, när den hyllar de jordiska fröjdernas gåvor. Det är intressant att se, hur från Ronsard, renässansens
fader, och till rokokons mest sminkade och myskdoftande poeter, som Dorat och Gentil-Bernard, motiven och stämningarna
från Anakreon, Horatius, och de romerska elegikerna ständigt
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upprepas, vridas och varieras. Den enda motvikten häremot är
den rent galliska chansonen, sådan den över Villon och Marot
kommit till den moderna franska vitterheten. Det yppersta exemplet på dylik diktning äro helt säkert de dryckessånger, som
advokaten Jean le Houx med tillgodogörande av gammal normandisk visdiktning utgivit i 1600-talets början under den halvmytiske valkaren Olivier Basselins namn. I sitt hemlands äppelvin och i druvorna från Orléans har Basselin hittat idéer och
fantasier snarlika dem, som den stockholmske urmakaren utan
ur och verkstad fann i tennstopen med brännvin eller remmarna
med rhenskt. Också Basselin känner sig utan glas som ett rankigt
skepp på böljan, »un navire sans pompe«, också han har sina
mer lustiga än precis vördsamma privatfunderingar om gamla
testamentet. Han förebrår fader Adam att hava haft en oädel
smak för frosseri – hade han tyckt om att dricka i stället för att
äta, hade Eva fått stå där med äpplet – och i stället prisar han
patriarken Noak, »qui planta la vigne«. Lika väl som mången
hjälte i Bacchi tempel hade han förtjänt bära i sin vapensköld
»röd näsa i blått fält«, ty varken vitt eller clairet hade han sparat
för att färglägga den med hög och ärofull kulör, och hans filosofi är Fredmans egen. Bort all melankoli och allt chikaneri :
He, qu’avons nous affaire
Du turc ni de sophy,
Don don?
Pour veu que j’aye à boire
Des grandeurs je dis Fi,
Don don.
Trinque, Seigneur : le vin est bon.
Hoc acuit ingenium.

Denna diktning, vilande på gamla traditioner, fick skäligen
närstående uttryck även i Henrik IV: s och Ludvig XIII : s glada
Paris. Det uppstår vid denna tid de första spåren till en litterär
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Parisbohême, levande på krogarna i La Cité (som på den från
Villons tid ryktbara »Tallkotten«) ikring trakten vid Pont-Neuf,
charlatanernas, gycklarnas, farsörernas, alla hemlösa och obundna existensers tillhåll, där pariserlynnet sprutade fram, ej alltid i
den renligaste form, men friskt och käckt som vattnet i traktens
berömda brunn, »La Samaritaine«. Litterärt finner man detta
liv avspeglat hos Saint-Amant, vilkens groteska vers ej sällan
hava en bellmansk fläkt i sina litanior över krogar och vin, med
ett tygellöst överdåd i rimflätning och form. Med sin vän Faret,
kärt rim på »cabaret«, går han från krog till krog, och, som
Fredman, kallar han samman alla de original, som höra till den
heliga buteljens brödraskap.
Med Ludvig XIV: s tid skjutes hela denna riktning åt sidan,
vilken varken genom sin folkliga form eller sitt njutningslystna
och ogudliga innehåll passade ihop med det stora århundradets
förnäma och stilstränga smak. Men den dog icke ; genom en
följd av visor med samma galliska, oppositionella humör levde
den kvar, firade sina fester och sina orgier av vin och lättfärdig
sång i de avlägsna rummen av Ludvig XIV: s stora praktbyggnad,
och i dem fostrades vid klang av glas och gäckande refränger regentskapets och rokokons anda. Detta tidevarvs nöjesgudinna,
La Folie med silverbjällrorna på sin skallra, har ännu kvar i minnet de gamla dryckesbrödernas allra mest vågade kupletter, och
från 1600-talets bacchiska och frivola poesi går en länk till Le
Temple, Tempelherrarnas palats, där kring prinsarna av Vendôme – äkta ättlingar av Henrik IV och Gabrielle – samlades
rokokons vildaste nöjeskrets, vilkens epikureiska filosofi dess
poetiske president abbé Chaulieu uttryckt i glatta vers, den krets,
där den unge Arouet gjorde sina första lärospån. Det gamla
ordstävet, att allt i Frankrike slutas med visor, gäller framför allt
1700-talets första hälft. I tusen former, som bordsvisa, dryckesvisa, politisk och erotisk sång, behandlade dessa allt som hände,
dränkande det sista nederlaget mot FredrikII och den sista skan58
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dalen med samma lustiga omkväden, samma parodiska a l l e l u i a , och samma galna »lon lon la de rirette, lon lon la de riri«.
Och sångarna äro legio. Det är abbéer, som de L’Attaignant,
som hade Petrus till skyddshelgon, därför att tuppen bredvid honom är en kapun, som genast kan stickas på spettet, och nyckelknippan vid hans sida är nycklarna till vinkällaren. Han sjunger
om Bacchus, om Cupido, om Phyllis och Iris och dess emellan
någon andlig sång över Kristi uppståndelse på melodien »Près
de la jeune Thémire«. Det är abbé de Grécourt, den självsvåldigaste av prästerliga skämtare, drivande en lek med fikonalöv
ännu dristigare än La Fontaines, med samma huvuddilemma i
sitt liv som Sankte Fredman:
Dois-je aimer, dois-je boire ?
Irai-je à ma Nanon?
Irai-je à mon flacon ?

Det är de »sista gallerna«, Collé och Piron, båda laddade med
lustiga kupletter och infall, som elektricitetsmaskiner med elektricitet, stiftande med kolleger och fränder »le Caveau«, denna
1700-talets berömda litterära dryckesklubb, där chansonen ständigt satt till bords med gästernaoch skrattade och galnades i kapp
med dem. Kring denna krets samlade sig en mängd visdiktare,
alla i stånd att »mellan vinet och tobaken« improvisera sin visa.
Bland dessa bör särskilt framhävas J. J. Vadé – på grund av det
folkliga draget i sina sånger. Hos honom lever all parisgatans
munterhet upp igen, och hans Bacchus är icke den vanliga rokokons – Anakreons unge vingud, med skalkaktig elegans ännu
in i yran, utan samma Jordaenska typ, som Bellman dyrkar –
den pussiga och plakata gubben, grenslande över tunnan,
Bacchus sur un cruchon,
À califourchon,
Dans un grand torchon
Portoit un cochon, o. s. v.
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Vadé har också (från Scarron) det samma parodiska draget som
Bellman. Han talar om monsieur Phébus, mamzell Junon, i toklustig blandning med gamla testamentets herrar och profeter –
och han har ett sätt att göra groteska vers, som verka komiskt
genom sin meningslöshet och sin uppramsning av namn. Alldeles som det brukas i de ofta – med förlov sagt – mer bullersamma och bråkiga än roande ceremonierna i »Bacchi Tempel«:
Stänk ratafia !
Sjung vår litania;
Noak, Maria,
David, Uria,
etc. i oändlighet.

En ny litterär genre, som slutligen under 1700-talet gav visan
en fristad och en rik uppblomstring, var den komiska operan.
Den blev ett ofantligt magasin för ny och gammal visdiktning,
och den gamla självsvåldiga vaudevillen fick här en idealare
färg, tack vare den förtjusande och sirliga skönheten i rokokons tonkonst.
Att Bellman väl kände till hela denna diktning, är utom allt
tvivel. I de dåtida tidningarnas »bokhandels-avertissementer«
står den annonserad. Adolf Fredriks franska trupp gav alla de
moderna komiska operorna, och resenärerna, som vände hem,
medförde bland parisermoderna de sista kupletterna. Ju mer
frihetstidens Stockholm smittades av århundradets njutningsfeber, dess bättre passade denna franska chanson alla de glammande svenska lagen kring de ostindiska bålarnas fluidum. Bellman har hört och lärt dessa visor – han har insupit deras anda
av ystert lättsinne, deras återuppväckta hedendom, manande
att i bägaren och Phyllis’ kyssar fånga ögonblickets evighet. En
noggrann jämförelse skulle kanske också visa, att med melodien,
som Bellman lånat, halkat med en eller annan strof, som han
efterbildat, ett eller annat uppslag, som han fullföljt. Och dock
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skulle skörden av dylika direkta lån helt säkert ej bliva stor. Varför låna, när man har sådana fonder själv? När man är ett instrument, som spelar så lätt, är det ju nästan genare att hitta på
själv än att efterbilda andra. Därtill kommer, att det dock ligger en avgrund mellan Bellmans och gallernas visa.
Den franska visan är trots all yrsel alltid förståndets förståndiga barn. Den kan hava den frispråkiga uppsluppenheten hos en
världsdam på ett »partie de débauche«, den mer än djärva skojfriskheten hos en subrett, som slår sig lös med Frontin eller Mascarille, ja, fräckheten hos Catin, sjungande medan hon löser upp
korsetten, den är aldrig självberusad – den slår gnistor utan att
själv brinna. Dess innehåll är i nio fall av tio en galant anekdot
(som ofta är från renässansen, ty de galanta anekdoternas antal
är, om ej så begränsat som dödssyndernas, alls ej oändligt), men
denna anekdot är lik kavaljerernas fickdosor från tiden. Den är
målad med lättfärdiga gudinnor,men gömmer inuti någon hälsosam krydda – och kryddan är den till en uddighet koncentrerade
världserfarenhet, som kallas ett epigram. Till uttryckssättet är
den franska visan romansk från rokokons tid, d.v. s. mer eller
mindre glatt, elegant, dansande och otvungen – utan våldsamma
brytningar, utan starkare affekter, utan flamländsk marknadsyra, utan naturmelankoli och än mer utan en blandning av allt
detta, oförenlig med franskt lynne i allmänhet och framför allt
med l’ancien régime’s.
Det behöver ej påpekas, hur Bellman till känsla och anda (såväl som till storhet – han skapar som Rabelais och i högre grad
än denne en hel komisk värld) skiljer sig från de franska visdiktarna. Vad han lärt av dem är epikurismen i tanken och uppfattningen, som stämde ihop med hans egen natur och hans tids
Stockholm, och därtill ej obetydligt av sin formgivnings konst.
Det koketta, sirliga, eleganta draget i hans vers, den av musiken betingade menuett- och rigaudonformen på hans dikter, i
vilken han på ett så egendomligt och överraskande vis pressar
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in sina våldsamma svenska ord och scener, de äro hämtade från
den franska chansonen, från den franska tonkonsten. Hur vilt
det går till på Lokatten och Gröna Lund, hur svenskt rättframt
Fredman, Mollberg och Ulla konversera, versen, som följer den
ideala melodien, bevarar alla kontradansens behagfulla rörelser, den går på fina röda klackar även genom gränderna. Och
detta rokoko-piruetterande, gratiösa och behagfulla i form och
uttryck behåller Bellman hela livet igenom. Tag en dikt från
hans sista år, t.ex. den förtjusande namnsdagsdikten »Till mamsell J. M.G.« från år 1788:
Spel opp en dans, stig, spelman, opp
för Jeanne Marie och buga dig,
på hennes namnsdag, vid ett hopp
inom dess tröskel stig!
Vid valthorns klang och flöjters skrål
förkunna nu för Jeanne Marie,
att hennes namnsdag tål en skål,
och skålen skall nu bli :
Lycka till, vår gunstiga mamsell !
Hennes skål sku vi till morgon kväll
hälla ur, hälla i :
Jeanne Marie!
Raljeri!
I botten drick som vi!

Hur är ej en sådan strof bugande och krumbuktande! Så artigt
kan blott en rokokopoet bjuda sin sköna en namnsdagsdikt, en
»bouquet«, som dylika verser träffande kallades. Och dock är
detta poem skrivet så sent som 1788, då den glada tiden dansat
i graven, då Bellman själv var en åldrad och förfallen källargäst
– hur hade icke rokokons ton och anda införlivat sig med hans
väsen!
Utom själva strofbildningen och den språkliga hållningen,
peka en mängd andra formella egendomligheter på inflytande
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från Frankrike, på studiet just av 1700-talets lätta litteratur.
Bellman har ju knappast diktat ett enda kväde av någon betydenhet, där han ej rör sig med den franska rokokons Olymp och dess
gudomligheter, så lika antikens som Sèvres’ och Meissens porslinsfiguriner likna Akropolis’ marmorbilder. Hos honom härskar
tidens behagsjuka Venus med de brinnande ögonen, uppnäsan,
den spotska sinnligheten i leendet och den kuttrande duvan
tryckt mellan brösten. Cupido måttar i var krog med sin gyllene
båge, lekfulla dryader bo i Hagas eklundar,och i Mälarens vatten
simma famnande tritoner och nereider… Pafos ligger på Djurgården, och »Blåsen nu alla«, med Ulla roende ditöver i spetsen
för sitt hov, är den svenska rokokons »Inskeppning till Cythere«. Gudomlige Watteau, är det förmätet att här erinra om dig?
Helt visst – ingen, och allra minst en nordbo, har någonsin haft
en njutningsdröm, som i utsökt elegans, i förnäm och trånfull
melankoli kunnat jämföras med den, ditt bröstsjuka blod känt
och din förtrollande pensel målat. Och du skulle hava ryst för
den »kullriga« Ulla med sin gatustass av nopkin och sina parfymer från krögarens toalettbord, för hennes stab av Jordaenska
drinkare, du, de fina gestalternas, det skiftande sidenets, den förfinade längtans mest förfinade skald! Men ändock är det över
Bellmans njutningslycka en ton, som klingar samman med din
njutningssorg, och de landskap, ni båda älska, speglande vatten,
blott befarna av båtar, i vilka Tirsis och Amaryllis glömma årorna i varandras famn, parknatur med mjuka gräsmattor att vila
på i drömfylld skugga, dessa landskap, dit ni båda lagt sommarlyckans paradis, hava i susandet av våg och blad något av samma obeskrivliga musik.
Sådan är Bellmans ställning till den litteratur och konst, av
vilka han utan fråga rönt mest inverkan. Men har den vittra epikurismen i något annat land berört honom? Man kan därpå med
tämligen stor säkerhet giva ett nekande svar. Den litteratur, som
man eljest närmast kunde tänka på, den tyska anakreontiken, så63
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dan den just under Bellmans barndom och uppväxt florerade i
de tyska staterna, var ett rent litterärt mod, »att dikta efter Anakreon, utan rim, skämtsamt och förälskadt«. Aldrig har Heines
kvicka ord om dem, som offentligen predika vin, men i hemlighet dricka vatten, passat bättre på någon diktarskola än på denna
krets av nyktra och hedervärda tyska skol- och ämbetsmän,
som bekransade sig med rosor och vinlöv. Ibland kryper också
det borgerliga filisterdraget fram i deras egna dikter. Uz, en av
riktningens banérförare, erkänner så:
Kann ich mit Klugen mich erfreuen,
So schmeckt auch Wasser ungemein.

Av dylika beskedliga anakreontici har den, som blir sjuk av
svagdricka, ingenting lärt. Inom den italienska litteraturen finnes däremot ett enstaka beryktat poem, på vars likhet i stämning och form med Bellmans diktning en vän fäst min uppmärksamhet. Det är en stor dityramb, »Bacchus i Toscana«,av
den på 1600-talet levande poeten och naturvetenskapsmannen
Francesco Redi. Med en dityramb-ton, ej sällan erinrande om
Fredmans i sin yrande, vilda lustighet, skildrar han, hur Bacchus, åtföljd av sin älskade Ariadne, tågar genom Toscana och
prövar dess vinsorter. Till och med den, som ej förstår italienska, skall känna den egendomliga analogien (att det varit någon
litterär beröring emellan den gamla medlemmen av Accademia
della Crusca och Bellman är ju mycket osannolikt, ehuruväl
Carl Michaël kunde italienska) av de få rader jag citerar som
avslutning på denna skiss av Bellmans ställning till andra länders vitterhet. Det gäller t. ex. följande uppräkning av Bacchi
instrument, dryckeskärilen:
Quelle tazze spase e piane
Son da genti poco sane,
Caraffini,
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Zampilletti e borbottini,
Son trastulli da bambini.

Eller följande över en sjöfärd till Brindisi:
Oh bell’ andare
Per barca in mare
Verso la sera
Di primavera.
Ariannuccia, vaguccia, bellucia,
Cantami un poco, e ricantami tu
Sulla Mandola la cuccurucù,
La cuccurucù,
La cuccurucù,
Sulla Mandola la cuccurucù, o. s. v.

*
Bellmans stora period, hans egentliga litterära blomningstid,
infaller under frihetstidens sista och den gustavianska tidens
första decennier. Bellmansdiktens så länge osäkra kronologi är
visserligen ännu alls ej i detalj klargjord, men Richard Steffens
skarpsinniga undersökningar hava dock givit dess stora linjer,
visande att skaldens guldålder inföll under denna tidsrymd,
och att, även inom denna, den första hälften till och med 1775
är hans livskraftigaste skaparperiod. Bellman vore icke en äkta
svensk lyriker, om ej hans alstring fallit samman med ungdomen och den första mandomens överfyllnad av blod och känsla. Edv. Bäckströms vackra och vemodiga ord om de svenska
syrenerna:
De blomma hastigt och de vissna länge,

hava gällt mer än ett svenskt skaldeliv. I stort sett gälla de också Bellman – ehuru han, tack vare sin naiva själsläggning, kun65

levertin

de längre än många behålla sin ungdomlighet, det ungdomligt
friska, intagande och älskvärda i sitt väsen. Men trots detta in i
gubbåren bevarade barnasinne måste hela Bellmans skaldeverksamhet allt ifrån tiden 1775 betecknas som ett långsamt sjunkande i poetisk kraft. Det, som först brister, är den lyriska skärpan
och koncentrationen, som så beundransvärt prägla Epistlarna –
ty i dem är skaldens förmåga att med impressionistisk hastighet
måla, att just med de enda rätta ackorden anslå en stämning, så
den återdallrar i åhörarens bröst, rent av fenomenal. Denna korthet och säkerhet, som för övrigt är den äkta lyrikens »conditio
sine qua non«, mister han sedan allt mer och mer och söker ersätta med ett bredare, ordrikare manér. Sammanställ ett ögonblick »Parentationen öfver Lundholm« med den tio år senare
skrivna över Movitz, och skillnaden framgår vid första ögonkastet. I den förra är allt flykt och fart, ord och rytm följa stämningen ystert och lätt som tyllen kring en av musik berusad
danserska, den diktande skalden glöms alldeles bort, därför att
den komiska gestaltningen är så träffande och ögonblicklig, att
man är ryckt med in i ett verkligt Bacchuståg, ett svenskt Bacchuståg av omedvetet komiska och saligt rosenröda drinkare. I
den senare är allt lika långt som tröttande. Det är en ansträngd
lustighet över ändlösa och krystade alexandriner, och man blir
ängslig inför alla dessa stora och anspråksfulla komiska fukter,
som ej nå fram till det äkta komiska uttrycket, det äkta infallet,
som blixtlikt upplyser en situation. Apparat och retorik hava
kommit i stället för natur och sång, lättheten att i oändlighet
skaka rim ur ärmen tyglas ej längre av ungdomsårens omedvetna behov av konstnärlig enhet. Se på alla de många och långa
orationer Bellman hållit på 1780-talet och senare, över revolutionsdagen, Gustaf III : s födelsedag o. s. v., och utom det naturfriska, som ställvis präglar dem och skänker dem en idealare
glans, hur ledsamma äro de ej i sin formlösa lätthet, med sitt
språkliga på måfå, minst av allt passande för denna genre, som
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kräver en Oxenstjernas eller en Leopolds eleganta säkerhet. –
Men det är icke blott formen, som mer och mer försvagas, även
själva den lyriska fylligheten, stämningens rikedom knappas in
och krymper. Hur stå icke alla de realistiska figurerna i »Fredmans Epistlar« som i ett ljusdunkel av lyrik ! Något av den tjusande kontrasten mellan Rembrandts naturalistiska figurer och
det ideala ljus, i vilka målaren insatt dem, finns också i dessa
dikter. Även i dem ligger en underbar motsats mellan ord och
melodi, mellan figurer och landskap, mellan det skiftande, men
alltid poetiska skimmer av livsfröjd, orgie eller kvällsvemod, i
vilket dessa Bacchus-präster och prästinnor presenteras, och
deras simpla ansikten. Denna kontrast, som är ett av Bellmansdiktningens mest hemlighetsfulla behag, försvinner därigenom
att lyriken torkar in. Mer och mer förflyktigas stämningens fina
silverton, flyr det daggiga, lätta töcknet, vilket som gryningen av
en svensk junimorgon förut omsvept den bellmanska världen.
Betrakta blott ett par dikter i »Fredmans Testamente«, skrivna
1791 till motiv från Hogarthska tavlor! De vilja likna »Fredmans
Epistlar« i ämnen och anslag, och dock, vilken skillnad ! »Zum
Teufel ist der Spiritus«, och det som är kvar är visserligen ej flegman, men en grumlig och sjudande bottensats. Kvar äro ofta
blott tomt buller och larmande cynism!
Man behöver nämligen ej vara moralist för att finna flera av
hans senare dikter, som t.ex. »Smedgatsbrunnen« eller »Bacchi
port«, osmakliga. De snudda vid det gemena, därför att de sakna
det, som ej blott ursäktar allt, nej, gör allt strålande, som vidrörandet av skönhetens eget trollspö, ungdomsglansen, lidelsen,
rytmen av hett blod i dans, pulsslagen från ett hänfört hjärta.
Vad betyder drycken, blott den giver ruset, utropar Musset, och
han hade rätt i fråga om sig själv. Ty aldrig har han drömt vitare och själfullare, än i de år, då absinten redan förgiftat hans
blod. Skulle det verkligen vara sant, – och åtskilligt talar för denna Steffenska hypotes, – att sådana gudomliga mästerverk som
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»Ulla min Ulla«, »Liksom en herdinna« och »Hvila vid denna
källa« verkligen stammade från skaldens äldre år – ja, rent av
nydiktats för upplagan 1790, visar det visserligen, att den grånade kroggästen, vilkens bedrövliga ålderdom dokumenten mer
än tillräckligt låta oss känna, ännu flera gånger återfått hela sin
inspirations vårkraft. Ty om än hans yra livsförgudning annorstädes givit sig luft i vildare, mer betagande ackord, har väl
näppeligen hans idyllers pastorala vemodsklang klingat vackrare än i dessa dikter.
Dock, undantag bliva alltid dessa stunder under Bellmans äldre år, och stora flertalet av de vers, som stamma från tiden efter
1780, hava något på en gång mattare i gestaltningen, mera nött
i uttryckssättet och ofta mera grovt i känslan än dikterna från
föregående tid. Det vill till, att man ihågkommer, att Ullas
sångare aldrig blev en man som andra, men alltid en yngling,
seende världen som genom sin första florshuva, som ett brokigt
fantasmagori, en evig, grotesk vinets och kärlekens ordensfest.
»Jag ser en kärleksgudinna i hvarje loppa och en Astrild i hvar
utkastad nedandel ; en uttrampad nedkippad sko… min gud…
ett fruntimmers såla, hvarpå hon vandrat i Gröna gången, ger
mina ögon mera lif och vällust än den lager, hvarmed man mig
på medaljen hedrat«, utropar skalden, 54 år gammal, familjefar
med flera barn, i den autobiografi han författat på gäldstugan,
och som mitt i hans djupa ekonomiska, moraliska och kroppsliga ruin ännu har kvar all en ynglings älskvärdhet – och karaktärslöshet. Att mäta en sådan natur med borgerlig linjal vore
både dumt och omöjligt. Själva den dygd, som man sist vill sakna
hos en man, värdigheten, tänker man ej på i fråga om Bellman.
Han är ett barn, som fått sitt snille såsom Aladdin sin citron,
fallande ned i turbanen, och han förbliver alltid ynglingen, som
leker i gatsmutsen, men det gör på längden ej ens Aladdin ostraffat. Diktningens källåder flöt helt visst under hela hans liv genom hans själ, men det var blott i hans ungdom, mellan 25- och
68

kritisk prosa i

35-årsåldern, dess flöde steg till det enastående springvatten,
som i skimrande färgspel återspeglade mull och himmel.
*
Den Bellman, vilkens skaldskap är odödligt, är således framförallt den unge extraordinarien i diverse sällan besökta verk, sektern från 1766–75, som så många andra gelikar flott kavaljer i
röd kappa och sammetsväst, piruetterande på Lorenzbergs och
Träskets assembléer med briljanten på skon, trots det att morgonblunden ej sällan obehagligt störes av så ogrannlaga besök
som herrar Sidenströms och Blombergs. Om detta sorglösa,
glada lättsinne alltid kan kallas svenskt och stockholmskt, var
det mer än någonsin fallet just under detta tidskifte. Under frihetstidens sista decennier infaller den svenska rokokons stämning av »före syndafloden«. Politiken har blivit en formlig St.
Veits-dans, ryckande hela landet in i sitt tummel och sin korruption. Finansförhållandena kunna ej kallas mer spännande och
svindelaktiga under kriserna med Law. Allting dansade, det
hela var ett stort hasardspel, i vilket man, yr i huvudet av nöjesfeber och världsförakt, ropade sitt vilda: »va la banque!« Detta
njutningsrus, som efter revolutionen 1772 förbyttes till en mera
lugn stämning av patriotiska segerförhoppningar och nöjeskärt
välstånd, har just den man givit evighetens apoteosering, som
Claës Ekeblad, Johan Gabriel Oxenstjerna och andra träffade
överallt i de sällskapsordnar och gillen, i vilka Stockholms medelklass roade sig, och som de skildrat halvt som muntrationsråd
och halvt som snille med en underbar konst att giva improvisationens poetiska uttryck åt det flyktiga nuets jubel, åt det svall
av livslustigt vemod, som brusar genom ett ungt lag.
Låtom oss då ett ögonblick stanna vid Bellmans mästerverk,
Epistlarna och de Bacchiska Ordenskapitlen. Vad är det i dem,
som framför allt slår oss och som skiljer dem från den massa av
svensk lyrik, som från samtiden finnes om vin och könet? Först
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och främst deras universalitet – jag menar därmed Bellmans
egendomliga behov att skapa en hel värld för sig, en hel komisk
avspegling av den stora, med återkommande typer och figurer,
och att så låta alla dessa lyriska dikter, ögonblickets inspirationer, få ett intimt band av samhörighet och därigenom en djupare
betydenhet. Tydligast ter sig detta strävande, som sagt, i Epistlarna och Ordenskapitlen, men även strödikterna i »Fredmans
Sånger« och »Testamente« hava samma tendens. De bibliska
parodierna och alla de otaliga fantasierna om Bacchus’ äventyr,
ämbete, förvandlingar, passion och död, bilda två cykler, den
Bellmanska världens karikerade gudaläror, kristlig och hednisk
mytologi, sedd i vinets gyllenrosiga färgbrytningar mot krogdankarna på en svensk dryckesklubb. – Jag vet ej om det är något specifikt svenskt i detta cykliska, episkt-lyriska diktsätt. Det
finns i »Frithiofs saga« och i »Fänrik Ståls sägner« på olika vis,
men störst är detta universella drag hos den mest nyckfulle av
alla våra stora skalder – den lika taggiga som doftande törnrosevärldens skapare, Almqvist, och nyromantikens Fredman heter
Richard Furumo. Men vad som är säkert är att detta begrepp
med en enda stor ram och återkommande gestalter, så föga
underligt för oss, som leva i Balzacs, Dickens’ och Zolas århundrade, på 1700-talet var förvånande genialt och nytt. Ingenting
vore för den svenske litteraturhistorikern intressantare än att
kunna följa, hur denna idé uppstod hos Bellman. Den finnes
ingenstädes på det viset i den samtida vitterheten, ty arrangemanget med de återkommande figurerna i de moraliserande tidskrifterna – Argus har starkt influerat på författaren till »Hvad
behagas?« – och i komedien är dock något helt annat
Detta sätt att låta sins emellan fria lyriska dikter hopsmälta
till en enhetlig organism är således Bellmans eget mästerdrag,
och den litet systematiska begåvning, som det onekligen innebär,
överraskar hos en så naivt anlagd man som han. Men ett naivt
svenskt geni från 1700-talet var det ju också, som första gången
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till en cykel sammanförde alla de skiftande, levande poem, som
äro markens gräs och örter, Linné, den ende i sitt sekel, som i
okonstlad och omedelbar dyrkan och hänryckning inför naturen, i naturbeskrivningens friskhet och flykt kan jämföras med
Bellman.
Genom denna universalitet har Bellman vunnit plats bland
dessa diktkonstens få suveräner, som härska över hela, avgränsade riken. – Bellmans stat är blott en enda residensstad, omgiven av ett par insjöar och skogsparker, men hur idylliskt skön,
hur orgiastiskt genljudande av musik, kyssar, slagsmål, av ett
ständigt toklustigt klingande av glas och mindre aptitliga käril är
icke denna stad, där den ligger, ej inom befästningar och bastioner, utan omgiven av krogar och värdshus med vinkande ögon
och bägare. I alla gatornas fönster skymta duniga peruker, lysa
brinnande blickar och nakna bröst över de tusen skyltarna med
druvorna och pokalerna, och över det hela – vilket trolskt ljus !
Om dagen strålar där ständigt över hus och himmel Bacchi solsken, gyllene eller vemodsgult som vinet i Olympens bålar, om
natten tindra där ständigt Fröjas bloss, Venus’ stjärnor, gnistrande, tårögda och berusade… Och människorna i denna stad,
alla dessa original, en vild och surrande värld av längtan, begär,
lustigheter och vemod var och en, vem vågar skildra dem annat
än med upprepning av skaldens egna ord ? Gå ensam en vinternatt, då lyktorna släckas på Österlånggatan, och du skall kanske
se dem komma ur Gyllene Fredens källare, stimmande, skrålande, raglande, ett färggrant och dansande följe av yngre och
äldre gubbar, alla i skörten på en höftbred Rubensk brunett,
Fredmans, Movitz’ och Mollbergs gudinna, Ulla från Pafos.
Om denna sida, den universellt diktande, brett skildrande kraften, är det, som i första rummet skiljer Bellmans mästerverk från
samtida poesi med besläktade ämnen, torde all den nästan hemlighetsfulla förtrollning, vi erfara av hans verser, utan konstruktion kunna förklaras ur det oerhört nationella, den utomordent71
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liga svenskheten i hans väsen och hans verk. Med rent av oräkneliga rötter är hans poesi förbunden med den svenska jorden.
Det första och ytligaste beviset härpå giver den Bellmanska diktningen i sitt språk och i det otal av svenska sede- och kulturdrag, som den på varje sida meddelar. Det var, som hans själ, så
omöjlig för ett allmänt eller metafysiskt resonemang, i stället
med en girig iver iakttog och gömde varje enstaka detalj i denna
så älskade och famnade verklighet, för vilkens kalejdoskopiskt
växlande företeelser han aldrig blev likgiltig, just därför att han
aldrig varsnade bakom dem de stora abstrakta lagar, inför vilka
tänkaren glömmer krusningarna och skiftningarna på ytan (samma fenomen återfinns till exempel hos Dickens). Allt från hans
barndomstid hade hans minne varit ett formligt magasin för
svenskt liv, och ända in i hans sista år fängslades han på samma
vis av modesaken, slagordet, infallet, dryckessorten och paryren för dagen. Också är det ingen överdrift, att kulturhistorikern kan finna ett helt århundrade av Stockholms vardags- och
nöjesliv i hans skrifter, hela det borgerliga Sveriges 1700-tal är
där, med rubb och stubb, och om alla andra källor tröto, skulle
ensamt hans verser kunna lära oss, hur denna medelklass levde
under den svenska rokokon.
Men denna ständiga närvaro i Bellmans själ av svenska föreställningar och svenskt liv är det, som åstadkommit den genuint
nationella karaktär, allt erhåller i hans hand. I detta hänseende
kan ingen av våra skalder jämföras med honom. Det finns ej ett
motiv av hur främmande eller kosmopolitisk art som helst, som
ej hos honom ser ut att hava spirat ur inhemsk mark, att vara så
specifikt svenskt, som de för vår flora mest egendomliga växterna. Tag den av alla kända »Opp Amaryllis !« Det är en gryningssång, som skalden kastar in genom rutan som en bukett
av morgonens nyss utslagna blommor, för att väcka sin lilla sjusoverska till en lycklig sommardag. Intet tema är vanligare i
lyriken än detta allt sedan Horatius – mången har också be72
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handlat det djupare och större än Bellman, men ingen så litet
konventionellt. Han ensam åstadkommer något alldeles egenartat, familjärt, nationellt. Hos alla andra skalder gå de älskande ut till en skog eller äng i allmänhet, eller fara ut på något
abstrakt vatten. Hos Bellman heter det :
Låt oss fara till det lilla grundet
eller dit bort till det gröna sundet.

Situationen är klar. Det hela har nästan en lokal bestämdhet.
Amaryllis sover i en fiskarhydda vid Mälaren, och skalden står
på båtbryggan bland fiskdonen med solen över sig och den blå
fjärden glittrande bakom sig… Bjärtast framträder den svenska
omgestaltning, Bellman omedvetet giver allt han rör vid, i hans
bibliska parodier. Hans Abraham, Noak, Susanna och Judith
äro uppfattade med en primitiv folkfantasi, som gamla testamentets herrskaper på svenska bondmålningar eller allmogevävnader från gamla dagar. Hans Potifar är en svensk major,
som på gamla dar gift sig med en ung skönhet, vilken känner
det högst förtrytsamt att misslyckas i sitt försök att giva regementets yngste novis tillfälle till ett första lärospån. Ahasverus,
som sitter »präktig med sin persiska krona som ett lejon i en
jungfrubur« och, när Vasthi ej vill följa hans kamrerare, sänder
efter den vackra pigan Esther, verkar som uppfattad av någon
lustig gatspelman, som tänker sig potentaten i Susan ungefär
som högtsalig kung Fredrik på dennes galanta ålderdom och
hans gunstling och skaffare Haman som Erland Broman. Så är
allt genomsyrat av 1700-talets svenska liv. Men djupare än
denna mottaglighet för allt det inhemska ikring honom är själva hans sinnes svenskhet, hans själs ej i en enda punkt slitna
samhörighet med allt, som är nationellt i lynne och känsla.
Bellmansforskarna – framför allt Ljunggren – hava också påpekat, huru flera av det svenska väsendets mest karaktäristiska
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sidor, förut representerade av olika andar, som Runius, Lucidor,
Dalin, hos Bellman levat upp på en hand, men ingen av dessa
föregångare, som skalden med uppenbar släktkärlek nämner i
sina dikter, har så rikt, så fullt, så genialt som han själv förkroppsligat och sjungit ut dess egendomligheter. Jag har redan
en gång i denna skiss betonat vanskligheten av att giva en formel för den oändligt skiftande och uppdelbara sammansättning
av atomer, som utgör en individualitet, hur tiofaldigt omöjligt
är det då ej att försöka något dylikt för en nation ! Också är det
vanligtvis med de allmänna talesättens pappersmynt, som man
reder sig ur en dylik svårighet. Dock, detta hindrar ej – för att
taga exempel från länder, som stå vårt eget närmast – att vår
känsla ögonblickligt, som inför en fysisk anomali, förnekar möjligheten av, att Andersen eller Ibsen skulle kunna vara svenskar, eller Bellman och Tegnér norrmän eller danskar. Det finns
ett bestämt svenskt lynne, som hela vår litteratur utpräglat, ett
ynglingalynne, ett musikant- och äventyrslynne, ett soldat- och
erövrarlynne, yrt och vemodigt, mer lättrört än djupt, mer lyriskt rikt och tonande än tankeklart och skarpt, blossande upp i
vackert och fort förbrinnande lusteldar, men sällan mäktigt av
uthållig eld och jämn värme, absolut föredragande helgen framför veckodagarna, i behov av festens rus och ras för att känna
blodet leva, utmanande och bullersamt, och dock med ett vekt
sus av oro och melankoli längst inne, som av ständigt darrande
asplöv… Och just detta ynglingalynne, som evigt skiftar färg,
som har lika lätt för skratt som för tårar, är Bellmans; han har
alla dessa motsatser, det känslofulla och det brutala, aristokratens naturliga finhet och elegans och bohemens dragning mot
det fula och nersölande, livstörstens vilda och feberheta melodi
med sina pauser av svårmod. Andra svenska skalder hava spelat
på en eller ett par av dessa strängar i sänder, Bellmans egendomlighet är, att han nästan ständigt slår an dem alla. En diktkonst,
som så kvicksilveraktigt stiger och faller i temperatur mellan
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livsjublets maximum och dödens köldgrader, finns ej i världslitteraturen. Detta fenomen är något helt annat än den ofta i fransk
lyrik eller hos Heine förekommande dubbelheten, striden mellan känsla och förstånd, vilkens ironiska resultat bär inom sig
världsklokhetens bitterhet och kyla, nej, det är en reflexionslös,
drömmande oscillering mellan känslans alla olika poler, vilkens
verkan är trolsk som brytningen mellan sol och regnväder en
nordisk sommardag. Tag som exempel följande strof, en av de
underbaraste i hela världslitteraturen:
Ändtlig i detta gröna
får du mitt sista afsked röna…
Ulla, farväl min sköna,
vid alla instrumenters ljud!
Fredman ser i minuten
sig till naturens skuld förbruten :
Kloto re’n ur syrtuten
afklippt en knapp vid Karons bud.
Kom, hjärtats gud,
att Fröjas ätt belöna
med Bacchi skrud!
Ändtlig i detta gröna
stod Ulla sista gången brud,
den sista gången brud.

Vad finns ej allt i dessa fjorton rader ? Kärlek och död, avskedets vemod och smekningens salighet, musik och sommar! De
giva i en strof hela Bellmansdiktningens rikedom. Så speglar
daggen på fyrväpplingen, som din älskade hittar en junikväll,
äng och himmel, henne och dig, lyckans sällhet och den tysta
aftonskugga, som giver varsel om den eviga skilsmässan, allt i
denna lilla droppe, som på en gång är tår, leende och pärla.
Innerst i allt detta ligger kanske det musikaliska draget. Samtliga personer, som uppträda hos Bellman, äro mer eller mindre
musikaliska – flera för den sfär, till vilken de höra, artister i sång
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och på olika instrument. Detta är icke blott en återspegling av
Bellmans egen genommusikaliska själ. Det är något svenskt
däri, ett uttryck för just det brusande och växlande nationallynne, om vilket jag talat, och denna musik, som ej är, som hos
fransmännen, blott ett läpparnas gnolande, men, som hos italienarna, tyder på tillvaron av en klingande inre värld, blir alla
dessa förfallna figurers adelsmärke, liksom den beständigt giver
en egendomlig lyftning och adel åt eljest outvecklade svenska
människor. Bellman har instinktmässigt känt och tolkat den
sång, som, frigjord eller bunden, finnes i svenska bröst, och
ingen krog har han skildrat så arm och ruskig, att ej sång, harpa, oboe och flöjt i den givit tonernas uttryck för allt det, som
även dessa nerfläckade källarkunder höra inom sig av känslans
oändlighet.
Detta musikaliska element har också Bellman fått fram som
själva tjusningen över sina landskap – och den svenska naturens
skönhet är också av en egendomligt musikalisk art, mer hörbar
för örat än lätt att analysera för ögat. Det berättas – jag vet ej
med vilken grad av sanning – om en av Beethovens orkesterkompositioner, att genom ljudvibrationerna tillkommer en ton,
som ej finns i partituret, hemlighetsfullt smältande och skön.
Det är denna hemlighetsfulla, lyriska ton utom partituret, som
– efter vad jag tror – giver den svenska naturen, som så ofta
saknar karaktär, profil, linjernas storhet och skönhet, en outgrundlig, rörande förtrollning. Av alla våra svenska diktande
naturskildrare är just Bellman den ende, som fått med denna
sällsamma klang, som uppstår man vet ej hur eller varifrån. Läs
hundra gånger igenom dikter som »Fjäriln vingad« och sök
förklara deras verkan! Det lyckas ej – man känner blott, att de
äga stockholmsnaturens egen kvinnliga, oåtkomliga och ömtåliga charm. Det är den enda gången en svensk konstnärs själ
varit stämd på intervallen lika med sin naturomgivning. Också
har han aldrig glömt den, men dragit en förtoning av dess skön76
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het in i den mörkaste stadsgränd, dit han går. Dess fläkt rister
fönsterhakarna på krogarna och jungfruburarna djupt inne i de
smutsiga gatorna, och Ullas kjol har, trots alla rännstenar den
passerat, alltid kvar doften av daggigt gräs. Ingen har så tolkat
Stockholmsnaturen, men också har den gjort skalden tjänst
mot tjänst. Det är ej skryt, men naiv sanning, när Bellman i
den bekanta sången förklarar, att skogens genljud och Floras
fåglaskara skola återgiva tonerna från hans valthorn. Även om
det orimliga hände, att Stockholms människor ej längre sjönge
hans visor, skulle Djurgårdens ekar, Brunnsvikens vågor, alla
susande blad och sjungande vatten kring skaldens fosterstad
fortfara att göra det
*
Det finns inom vitterheten knappast något, med vilket det drives så mycken tom vidskepelse, som med begreppet folkdiktning, beroende framför allt på dimmiga föreställningar om dess
uppkomst och innebörd. Folkvisor och alla så kallade »folkliga«
diktningar behandlas med en sorts religiös vördnad, som långt
bättre vore på sin plats inför konstdiktningen. Tygömmes det ej
oändligt mycket mer mystik i tillkomsten och skönheten i dikter av Shakespere eller Goethe än i de visor, som konstlöst på
måfå rimmats samman av en adelsjunker, klerk eller vandrande
spelman ? Till denna gamla vantro, att »folksjälen« framför allt
skulle söka sig uttryck genom obildade munnar och outvecklade instrument, har i vår demokratiska tid sällat sig en ny, än
dummare – den, att anse den litteratur som särskilt förträfflig,
vilken är folklig i den mening, att den företrädesvis sysselsätter
sig med de lägre klasserna, deras liv och känslor. Liksom ej en
prins, en greve eller en docent också hörde till folket ! Liksom
man ej representerade sin nation dess starkare, ju mer man
samlat i sitt väsen av dess utveckling och civilisation!
Ur båda dessa synpunkter har Bellman berömts som folkskald.
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Vad formens och känslans folklighet angår, är det visst, att det i
Bellmans produktion ingår ej få dikter, som kunde kallas visor
»tryckta i år« och som besitta all visböckernas och skillingstryckens vårdslöshet. Men det är ej dessa poem, som skapat skaldens ryktbarhet, och Eichhorn gjorde Bellmans poet-ära en dålig
tjänst genom att trycka de två tjocka band bagateller, som skalden ej utformat till konst. Den, som diktade »Fredmans Epistlar« däremot, var virtuos, ej mindre artist ut i fingerspetsarna,
därför att han producerade med improvisatorisk lätthet. Intet av
folkdiktens kältande tafatthet, bak vilken man tvingas att tänka
sig opejlbara djup av känsla, vidlåder Epistlarnas strofer, i vilka
allt – om också utan kallblodig utarbetning – erhållit den äkta
konstens fulländning.
Folkskald är däremot Bellman, om man blir det genom att
framför allt skildra typer ur lägre samhällslager, människor utan
stark individuell reflexion. Men är detta icke snarare en begränsning än en förtjänst? Det är oerhört att hava skapat både Hamlet och Falstaff, men av dem båda vilken ojämförligt högre och
viktigare sida av mänskligheten kommer ej fram hos den svartklädde prinsen än hos isterbuken, hur mycket han är Sir John
för hela Europa! Hade Bellman blott gjort sina »roliga gubbar«, hade han blott varit en genial karikatyrtecknare, en burleskens mästare, en verklig (fast även då snillrikare) stamfader
till alla dessa poetiskt mer eller mindre tvetydiga ättlingar på
vänster hand, som tro sig äga rätt att hylla honom som släktens
huvudman. Det är humoristen Braun, humoristen Wadman, humoristen Sehlstedt och tusen andra humorister, var stad har sin,
var krog har sin mer eller mindre älskvärde. Alla blanda de mer
eller mindre tanklöst samman Halmstadlax och fortepiano, alla
begå de en gemensam och oförlåtlig synd, den att lasta ett upphöjt namn, ditt o Carl Michaël!
Ty det är en avgrund mellan Bellman och hans efterföljare.
Han ensam har det heliga vanvettet, den gudomliga yran, hans
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konst är verkligen vad Nietzsche i våra dagar kallat dionysisk,
och den har Dionysoskultens extatiska djupsinne. Det sista ordet
kan förefalla paradoxalt på en man, som uttryckligen berömt
sig av att vara »en herre af mycket litet djupsinne«. Ja, tankens
djupsinne, det saknade Fredmans sångare så fullständigt, att
han, trots sitt geni, mången gång förefaller obetydlig och pueril – men känslan har också sitt djupsinne, och var lidelse, driven till nog högt stadium, har upptäckter och uppenbarelser att
lämna, kanske lika märkliga som tankens. Bellmans djupsinne
ligger i den djupröda branden av hans livstörst. Hur vilt famnade han icke livet, hur kramade han icke njutningens druvklase
mot sina läppar, så saften strömmade över hela det bleka ansiktet! Han hade den orgiastiska livsberusning, vilken pressar fröjden intill den når fram till förintelsens kärna, och dödens klockslag tona än klarare än svagare, men aldrig helt förstummade,
över hans världs rosenröda och rusiga tummel. Och det oaktat
faller ej bägaren, ej tyrsosstaven ur hans hand. Tvärtom, han
gäckas och skämtar med döden som med den siste indrivaren,
från vilkens växelkrav han med tusen lister och spratt smugglar
sig bort, för att än en gång i rusets armar glömma den dödens
tomma och mörka gäldstuga, från vilken ingen människomakt
löser oss ut. Så lyktar varje dikt, trots döden, som slipar sitt
svärd vid tröskeln, med extatiska anrop till livets enda stora gåttydare, vinets och kärlekens gudar.
Jag är en h e d n i n g , hjärta, mun och krafter
prisa vinets gud.

Det är orgien, som talar genom skaldens egen mun ord, vilkas
innebörd han ej själv förstår, orgien, som leder den veke och
barnafromme skalden till den hedendom, som är den innersta
och djupaste av alla, vårt kötts och våra drifters hedendom och
sinnenas yrande försök att i sin egen brand finna livets mening.
Druva blir då mer än druva, blir den druckna makt, som giver
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det hela samband och skönhet, kyss mer än kyss, blir uttrycket
av enheten med modern jorden och alla dess alstrande krafter,
och över det bleka, i nordiskt aftontöcken vilande landskap, i
vilket Bellmans toklustiga rokokovärld dansar, stiga samma brinnande stjärnor, som lyst över Dionysos’ tåg genom Hellas, då
guden instiftade livsnjutningens och förgängelsens gemensamma mysterium.

August Strindberg
(1898)

Det var i senhösten 1897, i de dagar, då två verk av Strindberg,
»Mäster Olof«, som återupptagits på scenen, och »Inferno«,
som nyss utkommit – verk, så olika till stämning som krigsförklaringen med sina trumpetstötar och sin revelj är olika nedläggandet av vapnen med böjt huvud och sänkta fanor – sysselsatte alla sinnen. I den njugga, grå novemberdagern, under den
svårmodigaste tiden för det till lynnet i grunden så ljusa Stockholm, trängdes man på den lilla expositionen av Strindbergsporträtt. Vilken bättre kommentar kunde också fås till mästarens utveckling än denna ikonografi från alla perioder av Strindbergs liv, porträtter av alla slag, från de mest diktarposerande
och officiösa till de intimast möjliga. Hans levnadslopp, brokigt, skiftande, disharmoniskt som han själv, upprullade sig för
ens ögon inför dessa bilder – tjänstekvinnans sons, folktribunens
och intelligensmartyrens, bespottarens och idyllikerns, bildstörtarens och korsdragarens historia…
Det begynte med barnporträtten. På Klara kyrkogård, mellan
skaldegravarna, från vilkas brustna lyror det ännu susar i aftonen bland de gamla träden, leker August Strindberg i jacka. Det
är före den medvetna tankens tid, och ändock är denna gosse,
med det tunga surmulna draget över sitt oregelbundna huvud,
så fylld av sig själv, som blott ett äkta modernt poetbarn, en
liten Stockholmsk rännstens-Jean Jacques, som växte upp och
utvecklade sig »för att lika fullt förbliva, sådan han var«. Gossen blir gymnasist med all pubertetens oro och trånsjukhet.
Han drömmer om att utdana sig till präst, och hans ansikte är
slätt och allvarligt med ett lustigt ynglingsuttryck av brådmogen, andlig högfärd och trumpen stolthet. Sedan kommer hela
raden av vårbrytningstidens porträtt: studenten, medikofilaren
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och Stockholmslitteratören, jäsande av genialitet, som ej fått utlopp, av snille, som än ej erövrat land och spira. Dyster och bitter i sitt ännu okända inkognito, lägger han lockarna i pittoresk
krans kring en Weltschmerz’ panna, och kring munnen dröjer
det hårda och utmanande draget hos pretendenten, som kräver
tron och hyllning.
Så bryter Apollofjärilen en vacker dag sitt hölje. Skalden träder fram med sina verk, en ovanlig diktare, som från början misstror sin egen konst och gäckar sin egen kallelses helgd. I den
kuriösa tidningen Gazetten, Strindbergs officiella organ från år
1876, som dock ej hann leva mer än över ett nummer, heter det:
»när avguderiet med poesiens idkare blivit avlyst, och man kommit till insikt om, att ett häfte av Sveriges officiella statistik, ett
samarbete av hela nationen, kan ge en klarareföreställningom ett
folks andliga ståndpunkt än en samling elegier, sammanskrivna
av en privatperson över en liten sorg, torde man icke alls behöva
klaga över vårt nuvarande tillstånd, då ju de exakta vetenskaperna hos oss bedrivas med en iver som står över beröm.«
Vilket ovanligt programmanifest av en begynnande skald, och
vilken fläkt av positivismens decennier susar ej i dessa ord! Ovanlig och självmotsägande är också den radikala och nyttighetssvärmiska skalden. Hans reformator, mästern från Stockholms
torg, blir avfälling. Hans oppositionsman, Falk, blir nihilist, och
Strindberg paraderar för oss i helknäppt bonjour, hög hatt och
handskar i hand, korrekt och ämbetsmannastram. Så kommer
»Röda Rummet« och det porträtt, som jag och alla mina jämnåriga köpte för sina album, en Strindberg med uttryck av förtretad harm, med vreden som det enda draget av en olympier,
och fribytarlöjet kallt och hårt kring en otålig och oskön mun.
Men bildföljden fortgår. Vi se skriftställaren-grubblaren, icke
utan koketteri, Faust-arrangerad i livrock med slag, breda låga
kragar och svart barett på huvudet. Ännu är skrivbordsgörat en
glädje, diktarkallet en stolt mission. Böckerna tapetsera rum82
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met, och timmarna gå i fruktbart liv och skapelselycka. Idyllen
knackar ibland på dörren med sina rop på rast och ro, med barnskratt och fågelkvitter. Samfundsförbättraren kan lägga ifrån
sig sin penna, Lokesonen sina hädelser och sina speord, Prometheusättlingen sina nyskapade människor, utformade ur den
lera, som ligger kvar, när sanningens syndaflod gått renande över
världen. Därute är sommar och sol – det må nu vara Stockholms skärgård eller Grèz-par-Nemours – trevna och tysta äro
gårdarna, i vilkas lördagsafton ekot av veckans stormar domnar
av, och överallt kan man ansa och odla sin ungdoms stockrosor
och pelargonior.
Men orons och kallets gnista giver, har skalden sagt, salighet
och elände. Vakta den kan blott den varsammaste och starkaste
hand. Den kan på morgonen tindra som sanningslåga med ett
sken, stilla som av en stjärna och ofläckbar som den, och före
aftonen vara förvandlad till hatets röda brand. Den tärer och förtärer, och allt mörkare, ensammare, hemskare bliva bilderna av
den stora förbrännaren, som tagit allt till bränsle: världen och
sig själv. In i smältugnen med kärleksord och vänskapslöften,
leendet vid din sida, smekningen mot din panna, andras tårar och
dina egna, in med allt: hjärtans hemligheter, livs förtroenden,
nätters suckar och ångest, vart korn av den egna tanken, vart
grand av den egna gåtan. Dunklet faller över vägen, solskimmer
och fågelsång försvinna. Träden tappa sina löv och stå skelettaktiga mot blodröd himmel. Det är november, och stigen slingrar mot den dunkla porten, på vilken står: »I som träden in, låten
hoppet fara.«
Men under den typens förvandling, som bilderna låta oss följa,
och som av stridsmannen med det öppna visiret och det oförfärade modet gör en plågans och självhatets Noureddin, förändras
masken. En disharmonisk tjusning har alltid legat över dragen.
Det har alltid hos mannen funnits en kontrast, som vore typen
en produkt av olika raser, av kaukasier, zigenare och mongol,
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och i ansiktet en strid, som aldrig bilagts, mellan pannans Otricoli-majestät och underansiktets vulgära stockholmska gatudrag.
Aldrig hängde mask och stämma, yttre och inre människa bättre
ihop än hos detta utomordentliga snille, som i olöslig förening
visat aristokratens själfullaste innerlighet och plebejens lust att
söla ner det heliga hos sig och andra, genialitetens djärvaste flykt
och barnslighetens barnsligaste kritiklöshet.
Denna förtrollande disharmoni är ännu kvar i de sista gestalterna, men utan leendets förmedling – den är hårdnad, stelnad,
som hos en härskare, vilken krossat sin egen krona. Lucifer älskade han att kalla sig, detta är en Lucifer, som vänt sin revolts
oblidkelighet emot sig själv. –
När man vänder hem från denna Strindbergsutställning, är ens
sinne tungt. Man erinrar sig titeln på en gammal Andersensk saga, »Ärans törnestig för skytten Bryde«, och denna titels vemodsironi över diktarskap och diktarära fyller ens själ. Strindbergs
verk, som behandlat allt mellan himmel och jord och desslikes
ej obetydligt av det däremellan, som varken Horatio eller filosofien drömt om, komma för en på nytt med det tusenstämmiga
sorlet av röster. Och man tänker på allt blod, som runnit rött
och varmt i dessa verk, på de sinnets och tankens marter, ur vilka
de kondenserats och kokats, på det Iphigeniaoffer av det heligaste, genom vilka de kommit till världen, och man tänker på
publiken, som ratar eller tömmer drycken med en axelryckning
eller ett lovord, båda lika mycket i harmoni med det, som är
givarens och självuppoffrarens konstnärliga sorg och lidelseliv.
– Då avundas man obemärktheten, och om man är skriftställare och bunden av det omöjliga yrkets nödtvungna vedervärdigheter med att blotta sitt inre, är man mest glad över vad man
haft stoltheten att förtiga, och ofrivilligt komma de Vignys vackra ord på ens läppar:
Le silence seul est grand, tout le reste est faiblesse.
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v et en s k a psdi ktaren
Så här ungefär kunde legenden gå om August Strindberg:
Det var en gång en konung, som med skiftande seger och
nederlag, men alltid med ära styrde sitt diktarrike. Han hade
slott, borgar och katedraler, mörka, gavlade gator och vårgröna
hagar; han hade en prinsessa, lika trolsk som elak, visa filosofer, fräcka narrar och larmande pöbel, med ett ord allt, som till
en väl ordnad poetstat kunde höra, då han plötsligt en festkväll
lämnade alltsammans i sticket för att som resande scholar draga ut och leta den vises sten. Förgäves skickades gråskäggiga
sändebud till den skumma studiekammare, där han glömde bort
åren bland Paracelsus’deglar och retorter.»Sire«, sade de, »vänd
hem igen. Ert rike väntar er. Äreporten är redan rest. Fontänerna rinna med vin. Narren har fått en ny våd scharlakan i sin
kolt, och prinsessan står med solrosen i handen vid tornfönstret och väntar.« Men alkemisten hörde dem ej. Brygderna och
dekokterna upptogo hans tankar. Där hemma i diktarriket växte gräset över gångarna. Ljusen slocknade. Prinsessan blev så
rynkig, att all hennes elakhet på långt avstånd kunde läsas ur
ansiktet. Landet föll i lägervall. Och den vises sten? Vem har
hittat den ?
Så kunde legenden tala, men bättre än den skulle den opoetiska, psykologiska analysen kunna förklara den stämning av landsflykt ur en hopstörtande diktarvärld, som omsusar Strindbergs
verk vid 1880-talets slut och 1890-talets början och visa, hur det
kommit sig, att en av vår vitterhets frodigaste inbillningar, ett
av vår poesis rikaste sinnen mitt i mannaårens kraft velat abdikera för att i stället söka vinna forskarens så mycket torrare lager.
Den psykologiska analysen skulle resonera ungefär så här :
Som växterna spira med ett eller flera hjärtblad, så också poeterna. Diktkonstens sanna monokotyledoner äro de outtröttliga skaparne, för vilka poesiens eget intresse är allt, för vilka alla
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livets erfarenheter och problem ständigt omforma sig till dikt
med konstnärlig gestaltning, och som oavlåtligt fortsätta naturens alstringsverk, blott med högre, mer medveten vilja. Shakespere är här exemplenas exempel. Intet vore mer stridande mot
hans typ, än om han i stället för att av Hamlet och Othello göra
skådespel, satt sig ned att teoretisera om viljans sjukdomar eller
passionernas väsen.
Men för det stora flertalet av diktens män har ej konsten denna allt uppslukande makt. De flesta poeter hava flera hjärtblad
än poesiens, och tillvaron är för dem ej blott material för nyskapelse, för dikter och skådespel, men intressant i och för sig, som
en spännande kamp att utkämpa för den praktiska deltagaren
eller en spännande rebus att tyda för begrundaren. För Strindberg har livet haft båda dessa eggelser. Det var en tid, då han
framför allt var agitator på torget och hans konst ett alltid passionerat, ej sällan bullersamt och smaklöst inlägg i »världsförbättrarbråket«. Det har senare kommit en annan tid, då han
framför allt vill vara forskare eller kanske snarare »vetenskaplig
upptäckare« – yrket är vanskligt nog – och då de vetenskapliga
hypotesernas berusning blivit hans ingivelse. Så gott som aldrig
var han uteslutande artist, ensamt ledd av konstnärligt skaparbehov, nästan alltid i första hand undrare, frågare, motsägare,
teoretiker.
Kastar man en blick tillbaka på hans verk, är en utveckling från
rent konstnärliga syften till andra intressen lätt skönjbar. Mest
poet, och intet annat, var säkerligen det unga, upproriska geni,
som skrev »Mäster Olof«, svenska litteraturens yppersta historiska drama, med dess flammande bitterhet över avfallet inför
livet och kompromissen med verkligheten. Svärmiska och snillrika tjuguårs sårade idealitet är känslobottnenför detta mästerverk,
som varje år borde gå över våra scener, för att var ny åldersklass,
som drar ut i världen, skulle höra dess beska lära.
Redan mindre uteslutande poet, men ännu artist ut i finger86
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topparna, var den trettioårige,allvarlige man, som i »Röda Rummet« med strängare panna gjorde om »Mäster Olofs« ungdomsuppgörelse och omsatte sin besvikenhet till den mest lysande
och blodiga satir vårt sekels svenska vitterhet känner. Men härefter börjar redan – om man ser Strindbergs utveckling i fågelperspektiv och blott stannar vid milstenarna i hans produktion
– den process, som av skalden gör en resonör, i vilkens händer
till sist poesiens sommarväxter visa lust att vissna. Konstnärsdriften ersättes av journalistens otåliga håg att ständigt tala med,
att debattera, polemisera, att skriva broschyrer och stridsskrifter i stället för litteratur. Objektivet sättes så nära verkligheten,
att ingen konstnärlig bild kan uppstå. Strindbergs ord få allt
mer av dagsintressets passionerade, men kortlivade intensitet,
allt mindre av den samlade och besparade glöd, som giver en
bok det organiska konstverkets säkra livslängd.
Detta gäller dikterna. Det gäller många av hans verk från
»giftastiden«, vilka redan – och det trots språkkonstens enastående uttrycksfullhet – ej sällan verka som förlegade tidningar.
Men även nu, när lidelsen helt rycker honom med, när förtvivlan och vrede storma i hans själ, blir han åter skapande konstnär
av ojämförlig styrka. Det är framför allt fallet i »Fadern«, svenska litteraturens yppersta moderna drama, så stort i sin orimlighet, så överväldigande i sin brustenhet, dystert skönt som en åsknatt, tyngd av blixt och mörker. Det är det sublima och hemska
skådespelet om Herkules, som snärjes till döds i de trådar från
Omphales spinnrock, vilkas skimrande och fjättrande silke han
själv spunnit med sin dags tankar och sin natts begär. Stycket är
en triumf av hatets inspirationoch når – gäller detta icke om flera
av Strindbergs verk? – så djupt, som man över huvud taget kan
nå med hat – djupt ner, och kanske ändock aldrig riktigt till de
innersta motivens och känslornas källdrag. Slutpunkten i denna
utvecklings gång betecknar den sällsamma boken »I havsbandet«,
denna, trots sina löjligheter, gripande skildring av katastrofen,
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genom vilken resonören Strindberg dödar poeten Strindberg.
Allt sedan dess är det – han har själv betonat det – forskaren,
som talar till oss för att vinna oss med nya rön och nya hypoteser, för att rycka oss ur den vidskepelse för vetenskapen och dess
lärda fördomar, som synas Strindberg mer meningslösa än det
sociala livets.
Det är sålunda med Strindberg såsom forskare, som man numera egentligen har att sysselsätta sig. Saken är icke lätt. Mästaren har ju, som bekant, vidrört så gott som alla vetenskaper,
språkforskning, historia, arkeologi, etnografi, geografi, fysik,
kemi, botanik – och mera till! Som hans egen odödliga journalist i Röda rummet, Struwe, har han behandlat allt utom kufiska
mynt. Nej, jag misstar mig, jag tror Strindberg också skrivit i
numismatik. Av alla fenomen, människosläktet känner, finns det
ej ett, från en planetbana på himlen, till formen på coiffeurens
nyaste rakkniv, som ej låtit honom formulera vetenskapliga läror.
För att kunna bedöma så skiftande saker i detalj, skall man vara
– August Strindberg själv. Den som skriver dessa rader bekänner
sin djupa okunnighet i nästan alla de vetenskaper, i vilka Strindberg rör sig som gammal vän och bekant, och ändock vill han
blott, utgående från en enda fattig liten historisk disciplin, något
resonera över den mångfrestande poetens sätt att vetenskapligt
forska och tänka.
Jag frånser de metodiska brister, Strindberg delar med så gott
som alla autodidakter, och går genast till sakens kärna, den psykologiska motivering, som ligger bakom hans verksamhet. Hans
vetenskaps inspirationsfond är, som hans poesis, den motsägelselystna misstänksamheten. Han tror, att vetenskapsmännen ex
professo bilda en sluten orden, i vilken de blott släppa in dem,
som passerat samma grader som de själva och vilka svära på deras egna läror. Var och en, som ej är invigd och ej känner deras
ordensfukter, nämna de dilettant. Mot denna skråvisdom är det
nu Strindberg vill sätta det fria, oförvillade omdömets iakttagel88
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ser, mot denna lärda klickkunskap teorier, vilande på det sunda
bondförståndets rön och kombinationer. Detta sätt att se saken
delar Strindberg för övrigt med många, som han säkert ej är
vidare trakterad av att hava till anhängare. Det är i själva verket
alls ingen ovanlig idé hos mer eller mindre halvbildade, att betrakta vetenskapen som en sorts lärd mystifikation, blott till, för
att giva adepterna sysselsättning och ära, men utan inre innebörd.
Och dock är verkliga förhållandet, att ortodoxien, nu för tiden
åtminstone, i vetenskapen torde spela en mindre roll än på något annat område. Det finnes nog ingen värld, där kritiken är så
skarp och grundlig, där meningarna så oupphörligt slipas mot
varandra, som i den vetenskapliga. För vart nummer man öppnar av sina facktidskrifter, ser man teorier och formler, som
gällde i går, i dag åter ställda på huvudet, och de nya uppslagen,
varifrån de komma, gripas med den förtjusta ivern hos människor, som ej hava material nog för den oerhörda förbränningen.
Samtidigt blir det också klarare för var och en, att alla vetenskapens förklaringar och klassifikationer – och, i stort taget, vad
sysslar den med annat ? – blott äro provisoriska. I morgon kunna slutsummorna lyda annorlunda, men den som vill revidera,
måste med siffror för våra ögon visa, var felen i uppställning eller
sammanräkning ligga, innan han drar sitt kors över mödosamt
och (som man oftast har rätt att tro) samvetsgrant vunna facit.
Ett enda exempel. Strindberg har en gång påstått, att den gällande åsikten, att runorna uppstått ur det italiska eller grekiska
alfabetet, är en lärd spetsfundighet, och han uppfattar dem i stället som en populär bildskrift. Gärna det, men korten, bevisen
på bordet ! Så länge enda stödet för en dylik uppfattning är den
likhet en lekfull fantasi finner mellan en runa och en man, som
sträcker armarna i vädret, får han ursäkta, att den lärda teorien,
som – noggrant som i en sjukdomsjournal – låter oss följa hur
var typ förändrats och förvanskats, intill dess runskriften upp89
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stått ur det gamla alfabetet, på ett helt annat sätt tillfredsställer
en tanke, för vilken en verklig förklaring är kärare (samt också
vackrare) än paradoxen och slagordet.
Det är här stötestenen ligger för hela Strindbergs vetenskaplighet. Det är här han resonerar som en försenad snillrik och naiv
släkting till Jean Jacques. Och det är, uppriktigt talat, ej vidare
behagligt att se honom med sin suveränt nyckfulla och godtyckliga forskning spela rollen av en vetenskapens Aristides, medan
han gång på gång underkänner iakttagelser och metoder hos
dem, som arbeta under en, i jämförelse med honom, tusenfaldigt
skärpt självkontroll.
Men även om de Strindbergska forskningsförsöken näppeligen komma att giva något bestående resultat, aldrig skall man
därför se över axeln hans fantasis fruktsamhet på idéer och hypoteser, hans förstånds sinnrikhet i att söka bevisa dem, hans själs
mäktiga håg att brottas med problemen. Man kan beklaga att
han lämnat ett verkningsfält, som utan ringaste tvivel passade
honom oändligt mer, men man måste på samma gång beundra
en man, vilken följer sin genius utan en baktanke. Han var ej
konstnär längre än han kände det inre behovet att vara det, och
lika osjälviskt låter han för forskningens egen skull åren gå i
laboratoriet. Hade han velat göra skärgårdspoesi och öden och
äventyr på kliché, nog hade han kunnat. Men hans produkter
hava aldrig varit viljetvång vid skrivbordet, utan alltid de inre
utbrotten hos en man, som måste ropa ut sitt ord. Det är rätt
och det är nobelt, att han stänger dörrarna till det tempel han
byggt, den dag han själv ej längre känner andakt därinne – Och
hur många hava, trots allt, ristat in sitt namn å den svenska
poesiens minnessten som han?
Det är reflexioner sådana som dessa, som falla en i sinnet under läsningen av Strindbergs »Tryckt och Otryckt«. Även i detta verk, där tyvärr mycket är axplockning från gamla fält, och
nästan ingen ny plogfåra giver löfte för framtiden, strålar det
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dock av gnistor från en ständigt brinnande tanke, brusar det av
infall från en evigt jäktande intelligens. Även här har den Strindbergska frasen kvar sin nervösa kraft och sin eggande skärpa.
Om flera av de naturvetenskapliga artiklarna förefalla förvirrade
och skruvade, finns det dock i boken ett par stycken av djup intensitet, av en melankoli, som griper underligt, just därför, att
man känner, att dess mörka bilder äro danade av en lera, som
för länge sedan hårdnat, av ensamma kval, som för länge sedan
mist sorgens högtidlighet och meddelsamhet. Det finns där en
beundransvärd liten fantasi, »På Kyrkogården«, ensamt den
tillräcklig att bära en bok. Den verkar som en av dessa sällsamt
formade stenar, man hittar i eruptiva trakter och vilka berätta
oss om heta springflöden, vilda utbrott och brusande omvälvningar. Jag har ej varit på Vesuvius, men när jag läste denna
storartade prosadikt, tyckte jag mig erfara en känsla, som man
måste erfara däruppe, då man böjer sig ned för att taga ett
stycke lava i sin hand – känslan av att vulkanens tid ej kan vara
förbi, och man lyfter huvudet med en blick, som man ännu en
gång väntade att se flamman slå ur kratern, skön och röd.
m ysti k d i k ta r en
Det finnes många sätt att betrakta böcker som August Strindbergs »Inferno« och den svaga upprepning därav, han i dagarna utgivit under namnet »Legender«.
Det enklaste sättet är helt visst den estetiska epikuréns. För
dennes förfinade och trötta fantasi bör den förblödande gladiatorskamp, som »Mäster Olofs« en gång så fria skald utkämpar
med sin tanke, vara ett fängslande och pikant skådespel. I, som
älsken nya sensationer, kuriösa uppträden och rysande nervintryck, skynden er att hyra fönsterna mot gatan. Utgårda Loke
har kommit hem som indisk fakir. Bågskytten och spjutkastaren, som dräpte hövdingar och siktade mot avgudarnas hjärtan,
han stinger sig nu med nålar, slukar svärd och rullar sig under
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motståndarnes hjul. Den gamla Taineska paradoxen, att palats
äro vackrast, när de brinna, ser man sällan bättre besannad, om
man tillfogar, att här elden också tycks på väg att slockna och
röken slår kvalmig genom störtande murar.
För egen del bekänner jag mig gärna vara alltför litet estetisk
för att kunna njuta av den eljest virtuosmässiga förevisningen.
Dessa båda böcker äro för allvarliga vittnesbörd om genomlidna pinor, för nedslående prov på en stor, sjuk intelligens’ hysteriska behov att degradera sig själv, för sorgliga slutligen som
tidstecken, för att man på dem ens skulle hava lust att lägga den
estetiska tumstocken. Vad skulle det också tjäna till? Att vara
konst, skönlitteratur, eftersträva näppeligen dessa, av en febril
hand planlöst nedskrivna dagboksblad, och om ännu i »Legenderna«, där dock även språket ibland bär spår av den tankens
dekadens, om vilken hela boken talar, plötsligen sidor och rader
flamma till med den tjusande kornblixtglans, som ensamt Strindbergs stil besitter, vad betyder det annat än det enkla, att när
snillen yra och tala i sömnen, göra de också det annorlunda än vi
andra dödliga? Konstnärlig stolthet har Strindberg alltid haft
ungefär lika litet av som konstnärligt samvete. Skönhetslängtan,
som bevingar, fulländningsbegäret, som ciselerar i guld och inlägger med ädla stenar, har han aldrig brytt sig om att äga eller
förvärva. Vad tjänar det då till att estetisera över en diktkonst,
som endast har lidelsen, och vanligen den rent privata lidelsen,
ej blott till inspiration, men också till rättesnöre?
Så mycket närmare ligger den personliga synpunkten. Sällan
har en stor författare stått så litet över sig själv som Strindberg,
sällan en satiriker haft så litet sinne för sin egen naturs komik.
Hans böcker äro en lång berättelse om, hur han för »självhävdelsens« Molock offrar allt och alla. På bålet med minnena och
relikerna, med levande och döda, för att jagets underbara fågel
Fenix skall kunna flyga föryngrad ur lågorna ! Hur osammanhängande dessa båda sista verk te sig, ett är konstant i dem, för92
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fattarens outtröttliga intresse för sig själv. August Strindberg
studerar och kommenterar August Strindberg med det djupaste
allvar, den mest spetsfundiga utläggarekonst, den mest fanatiska
iver. Han är sin egen teolog, vad säger jag, sin egen skoliast,
som aldrig slutar att påpeka sin naturs opejlbara djup. Där finns
bibeln och Rousseaus bekännelser och »Faust«, »Giftas« och
Balzac’s »Comédie Humaine«, detektivromaner och modern
vetenskap, och Marie Corelli, eller vad hon heter, allt i en enda
bok – undra då, om Strindberg föredrar den framför alla andra!
En sådan allt uppslukande subjektivism nästan tvingar kritikern att i stället för verket diskutera människan, och ändock
bjuder detta så emot. Först och främst därför, att det är en skrikande disproportion mellan Strindbergs eget intresse för sig själv
och det han i dessa böcker förmår meddela oss andra. Vi känna
till så mycket av det, som för honom tycks hava nyhetens behag,
allt sedan vi som barn skrämdes med busen och hörde sköterskan berätta skrock och spökhistorier. Våra gamla fastrars funderingar över sin kaffesump, vårt tjänstefolks varsel, välvilliga
uppbyggelsetraktater om omvändelser, av en slump fallna i våra
händer och bortlagda med en axelryckning, dylikt skulle nu,
blott därför att August Strindberg berättar det i sitt mästerliga
och vibrerande språk, intressera oss? Legenderna bestå till största delen av stupida anekdoter, illa kontrollerade sinnesintryck,
förvirrade syner och infall. På dylika iakttagelser om knackningar i väggarna, kattmusik, skenande hästar, koppar, som hoppa
på brickor, och en filosofie doktor, som blir sängliggande för
benbrott, är det, som en man, vilken dock en gång visat sig vara
både kritiker och tänkare, vill grunda sin livsåskådning.
Men även denna intellektuella sjuklighet skulle kunna glömmas, om blott sanningskampens brännande allvar helt och hållet
betog oss. Stundom är detta fallet. Stora delar av fragmentet
»Jakob brottas« genomsusas av den förtvivlans sublimitet, inför
vilken varje inkast tystnar. Anklagare, som Strindberg alltid va93
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rit, av lynne och natur, verkar han också här starkast, när han
knyter handen och kräver räkenskap av himlen. Hör blott ett
stycke som följande, hur skälva icke orden av de gammaltestamentariska profeternas eldharm : »Alla äska tecken och under,
och det sker tecken och under, men ingen vet, vem som kommer dem åstad, ty de svarta makterna äro lika trollkunniga som
de vita. Vem är Herren, som talar så mäktigt till folken i dessa
tider? Eller vem är min Herre? Har en människomyra icke rätt
att få veta, vem han skall tjäna och lyda, och huru, innan han
förkastas som ohörsam? Huru ofta har jag icke anropat den
okände att tala tydligare, och då han slutligen svarade, var det
med en solstråle, ett åskslag och en vattendroppe.«
Men hur mäktigt detta är, på längden tröttar och oroar detta
andliga rättshaveri. Man får ingen tro på denna frampiskade
ödmjukhet, ingen lit till denna ånger, som aldrig kommer med
den djupa förkrosselsens stillhet, men evigt träter och sorlar.
Trots alla självfördömelser lyser egenrättfärdigheten ur den trasiga manteln, och personligt lappri, och dygnets bagateller spela
en roll, som är oss ofattlig (ehuru välbekant från bekännelseskrifter av dylik art) när det gäller det stora och heliga, som är
den av under flammande vandringen till Damaskus.
Dylikt tänker man, när man läser dessa böcker,tänker det utan
att ens vilja precisera sina anmärkningar i ord. Den tystnadens
blygsel, som Strindberg själv ej ett ögonblick tycks känna, den
erfar läsaren för hans räkning och vill stilla breda dok och slöja
kring hans strider och hans nederlag, giva hans kamp den förtegenhetens helgd, som man väntat av honom själv, helst i en
osäkerhet som hans. Med nedböjt huvud vill man gå bort: här
är en själ som förbrinner, »procul este profani!«
Det följdriktiga vore sålunda att ej alls uttala sig om arbeten
sådana som Strindbergs »Inferno« och »Legender« – ty att betrakta dem rent estetiskt är att föra process inför orätt forum,
och att se dem som rent subjektiva bikter undandrar dem i och
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för sig från kritik. Vemvill döma en, som kämpar och lider? Vem
kan utan fariseism uppträda som den orubbligt kärnfriske och
själssunde? Undergångens och självförgörelsens frön ligga djupt
inom oss. Som flugorna mot ljuset dragas vi mot ödeläggelsen,
och den, som blott en gång känt, hur en gnista kan förbränna,
den förstår till och med så sorglustiga spektakel som August
Strindbergs själavånda, när han kämpar med Gud om sin cikoria. Rent individuellt taget, passar den livsåskådningen en människa bäst, som giver henne livsmöjligheter och frid, och vem
kan förtycka någon, om han sträcker sig efter de många gångbara och lysande jetongerna, när det är så svårt att förvärva det
äkta guldet, förutsatt att det finnes, kontrollerat av sanningen,
och förutsatt att det låter finna sig av envar?
Men böcker som dessa äro ju ej blott individuella dokument.
De utöva inflytande och bearbeta opinionen, och det är därför
man vill polemisera emot dem, när man anser deras andliga syn
vara sjuk och liten och endast ägnad att giva det vidskepliga pratet vatten på sin skvallrande kvarn.
Det är näppeligen underligt, om en generation kommer ur led,
när den som Strindbergs hinner vara med om så motsatta och
så snart på varandra följande rörelser som den positiva världsförklaringens högsta triumf och den återfödda mystikens orgier.
Det blir ett problem för en kommande tolkare av vårt sekels själsliv att söka utlägga grunderna till, hur det över huvud taget var
möjligt, att en period av så stolt och medveten kunskap, uppkonstruerande hållbarare och mer elastiska hypoteser för en
naturvetenskaplig livsåskådning än något föregående tidskifte,
kunde så fort efterträdas av den allmänna modlöshetens desertering till de övergivna altarna. Det vore ett arbete för sig att
här antyda alla medverkandeorsaker, en enda må framhävas, den
djupast och starkast verkande, disharmonien mellan tanke och
känsla. Liksom när Newtons lära kom, och människan plötsligen
såg sig avsatt från sin ställning som naturens älsklingsbarn, för
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vilket ensamt solars och månars eklärering tändes, och känslan
reagerade i en rysning av hemlöshet, med förfäran hos barn, vilka på sina villostigar längtade efter vägförarnes hand, har hjärtat, det oresonliga, än en gång gjort revolt mot positivismens
och evolutionslärans än mer relativa världsförklaringar.»Le cœur
a ses raisons que la raison ne connaît pas«, se där yttersta grunden till all mystisk reaktion, och känslans protest mot tanken
som ensam sanningskälla är det, som återigen fört in i de bildades liv den mystiska regellöshetens tecken och emblemer, varslet och amuletten. I denna stund är det, som vetenskapen, ännu
på 1880-talet i så ständig kontakt med livet, åter slöte sig inom
sig själv, ryggande tillbaka för alla de okritiska fordringar, som
ställas på den, och som den aldrig lovat inlösa. Samtidigt pockar känslan oroligare än någonsin på lösenord, mer otyglad och
obetvinglig än någonsin efter sitt första sekel av anarki. Men
att mellan dem båda en utjämning måste ske, därom finns intet
tvivel, trots människornas eminenta förmåga att nyttja det dubbla italienska bokhålleriet och hålla i sär lära och liv.
Hur denna kompromiss sedan kommer att utfalla, blir en annan fråga. Den som skriver dessa rader kan blott se den åstadkommen på en väg, genom en stor tyngdflyttning av mystikens
begrepp, som för in i vetenskapens kosmos och in i vårt eget liv
spelrum och himlar för all den längtans oändlighet, som evigt
kännetecknat och lär känneteckna det släkte, det gamla romarordet redan karaktäriserade som »avida numquam desinere mortalitas«, det dödliga släktet, som aldrig vill tänka sig något slut.
Av tio läsare utav Strindbergs »Inferno« och »Legender« torde
åtta à nio i boken se ett starkt bevis för en religiös, ja, mystisk
livsåskådnings nödvändighet. Här uppträder en gammal hädare
och en gammal resonör, som bränt vad han tillbett, och tillber
vad han bränt, en man, som prövat mycket, tänkt åtskilligt, lidit
och lärt och som nu ej blott gått till Canossa, men antagit en
okunnig klosterbroders krassa vidskeplighet. Men kanske ändock
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av de tio läsarna en eller två tycker liksom jag, att få böcker giva
en sådan längtan efter den av stränga, omutliga naturlagar styrda världen, som dessa Strindbergs religiösa bekännelseskrifter.
Ty hur liten är ej den ständiga förväxling mellan de egna livsledsamheterna och världsförloppet, i vilken författaren lever !
Hur löjligt och uppblåst är icke detta betraktelsesätt med »människomyran« Strindberg som världsalltets centrala problem,
om vilka Gud och djävulen tvista som om syndaren i de gamla
mysteriespelen! Hur är icke den tillvaro han skildrar blottad på
logik som en amsaga, och hur osammanhängande och meningslös en värld, där allt är nyck, och intet ting och intet väsen har
sin givna formel att fylla. Och dessa »makter«, som leda och
dirigera det hela som skolgossar ett skuggspel, utan plan eller
libretto, hur föraktliga förefalla de ej, hur löjliga med sina små
järtecken liksom med sina meningslösa straff, hämndlystna och
hatiska! Ovillkorligt erinrar man sig inför dessa August Strindbergs sista gudar den portugisiske skalden Anthero de Quentals
berömda sonett »Gudarna«: Inför denna virvel av gåtor – heter
det där – och oförklarligheter, av brännande förtvivlan och meningslöst elände, i vilken gudar försatt människorna, höja dessa
fulla av sorg sina händer mot himmelen och fråga gudarna:
»varför skapade ni oss?« Men i stället för att svara ställa gudarna
deras fråga tillbaka och spörja i sin tur ännu mera sorgset: »varför skapade ni oss? «
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Till »Naturens Epos«
(1898)

Hur människans ärelystnad växlar! Hela tjuguåldern syntes mig
det mest avundsvärda, som kunde förunnas en skald, att en gång
i sitt liv hava diktat en av dessa inspirerade små visor, som två
älskande samfällt minnas och recitera i sommarskymningen, och
som knyter i hop deras hjärtan liksom en silkesända två utslagna
rosor. Jag menar sådana verser som »Über allen Gipfeln ist Ruh«
eller »Otaliga vågor vandra«, strofer, sprungna som sång ur överfyllda bröst, men bevarade för evigt i det aldrig domnade eko,
som är oförgänglig konst.
Så drömde jag en gång, och nu är det redan länge, som jag
tyckt det vara än mer avundsvärt att kunna dikta vore det också
bara en eller par av de rader, vilka som ett livs resultat komma på
tänkarens tunga, när han står ensam i sitt fönster och betraktar
stjärnvärldarna längs vintergatan. Ty det finns sådana rader, samlande i sin korthet en andes hopp och resignation.
För dem, som tänka så, är Lucretius den äkta mandomsdiktaren, ty i hans verk finnas strödda, ej med lyckträffens gleshet,
men i slösande rikedom, dessa lapidarrader, mot vilka år och
sekel intet mäkta. Hela hans dikt »Om Naturen« – så två tusen
år gammal den snart blir – är fortfarande ett evangelium för
alla, som vilja förklara världen ur världen själv. Den är en helig
skrift för dem, vilka förmena, att intet är stoltare än den känslans resignation under tanken, som vill finna plats för alla drömmar inom självgivna gränser, och som ingen annan oändlighet
vill veta av än ett mekaniskt världssystems.
Sedan Lucretius levde, hava hans tankar tallösa gånger upprepats och varierats. Hela den moderna forskning, på vilkens
verk vi trampa för vart steg vi taga, utan att ens tänka därpå, har
fortgått just i den riktning som han drömde. Oräkneliga ämnes99
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svenner av forskare och diktare hava smitt färdiga de vapen, som
den stolte romaren begynte härda i sin spekulations eld – ingen
har fått eggen skarpare än han: ingen tolkat teorien så stolt som
han. I denna lära, med dess förnekande av alla utomstående och
ingripande makter och dess tro på alltets lagbundna självutveckling, ligger den moderna tidens livsnerv, och ändock har ingen
modern man tillnärmelsevis nått sådana sublima uttryck för denna
tankegång och dess känsloföljder som Lucretius. Tusentals andar
hava lika lidelsefullt trotsat den gamla gudatron, men när han i
två på varandra följande radslut talar om motståndet mot dess
läror »tollere contra, obsistere contra« verka orden som två knutna händer kring ett höjt svärd. Tusentals grubblare hava som han
i de ensamma studiekamrarnas tystnad känt meditationens majestät, men vem har som han besjungit den svala ro, som svävar
kring den fria tankens tinnar? Vem har så tolkat fröjden i att nå
människospekulationens Herkulesstoder, extasen vid att följa
världsdaningen från den tidlösa begynnelse, då atomerna virvlade i tomrummet som dammkorn i solen, till den stund, då den
jord och himmel, som de bildat, åter skola lösas upp och virvla
bort genom rymderna liksom de torra agnarna ur vannan en isklar höstdag?
Men detta förhållande, att en sådan åskådning, med sina konsekvenser omfattande hela den moderna tillvaron, aldrig tecknats som av denna för så länge sedan fallna romarstilus, låter oss
röra vid en företeelse, nogsamt känd inom civilisationshistorien,
men dock alltid ägnad att förvåna. Det drevs härom året – som
en och annan kanske erinrar sig – en kuriös sport. Meningen
var att sätta upp en förteckning på »de tjugu eller femtio bästa
böckerna«. Detta gav anledning till många mer eller mindre
likgiltiga försök till en litterär rangordning. Men i denna tanke
fanns en kärna. Det kan bildas ett litet bibliotek av de bästa, de
oförytterliga, de heliga, ja, man kan gärna säga de inspirerade
böckerna. Litteraturen har en rad paleotyper, som mänsklighe100
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ten icke kan tänkas undvara, men som själva lätteligen ersätta
otaliga andra. Det är som var sida av livet och var tids innersta
sätt att koncipiera världen blott en enda gång skulle få det monumentala uttryck, i jämförelse med vilket alla andra behandlingar nedsjunka till bleknande kopior eller förtydligande varianter. »Jobs bok«, »Kristi Efterföljelse«, »Divina Commedia«
äro exempel på sådana paleotyper. – Så länge människohjärtat
känt olyckans förtvivlan och plågans skam, har det klagat, hädat
och inför sin jämmers obegriplighet bytit ord med »Gudarna«
eller »Ödet«, men vilkens tal har därvid i tidernas tider nått en
storhet, som kan jämföras med den skabbslagne judens i hans
växelspråk med Jehovah? Hela tidsåldrar hava haft klosterisoleringens uppgående i Gud till ideal och törstat efter rökelselågans doftande undergång i andakt, men endast i Thomas a
Kempis är den religiösa självförbränningens sötma helt och fullt
uttryckt. Alla på en gång högdragna och fromma naturer med
rättfärdigheten till livspatos hava drömt om den upptäcktsresa
genom vedergällningens, luttringens och belöningens trenne
riken, som Dante verkställde, men han ensam kom tillbaka och
gav oss den stora, underbara resebeskrivningen. Detta gäller intill våra dagar. – Pascal och Swift, Hamlet och Faust, hur ensamma stå ej, trots alla tidsdrag, andar och verk som dessa?
Vi kunna klarlägga dessa mäns förutsättningar, följa dessa arbetens utveckling, och ändock, när de stå färdiga, skilja de sig
från andra varelser och plantor. Dessa skrifter äro de oersättliga
verken, som givit den mänskliga odlingen det grundkapital, på
vilket den ständigt tär och tär, och man darrar för var slump,
som kunnat beröva oss ett enda av dem. Hur mycket fattigare
skulle vi icke hava varit, om t.ex. Pascal före sin död rivit sönder
de papperslappar, på vilka han i ångestnätterna kastat ner sina
»Tankar«?
I verk som dessa är den estetiska storheten mindre viktig än
den moraliska. Det är råd mer än skönhet, svar mer än bilder,
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som vi i sådana arbeten söka. De äro drömböckerna, som vi slå
upp, när världen ikring oss förmörkas till febersyn och marritt
och hjärtat ängslat söker efter en ledtråd. Det är lärarna, med
vilkas hjälp vi hoppas också få en tydning av vårt eget inres hieroglyfskrift. Vill man hava ett bevis för, hur avgjort dylika verk
skilja sig från andra, iakttage man blott det intryck deras ord
göra, när man hittar dem som lösryckta citat i andra arbeten.
Ögonblickligen märker man artskillnaden. Litteraturvännen
igenkänner ett par ord ur en världsdikt, som astronomen urskiljer kosmiskt stoft från vanlig sand. Även lösryckta ur sitt sammanhang hava sådana rader meteorskärvornas hårda styrka; även
i fragment bära de spår av att hava tillhört en klippfast världsbyggnad.
I all synnerhet gäller detta en dikt som den här är fråga om:
Lucretii » D e R e r u m N a t u r a «. Det är naturens enda
stora epos, aldrig överträffat, i vilket dess drifter och lagar skildras i ord lika oförgängliga som dessa: »Vividavis«, den outrotliga
innersta kraften i allt, »æternum vulnus amoris«, det eviga kärlekssåret, för vilket människosläktet blöder, »fatis avolsa potestas«, viljan, som den »makt, som människan slitit från ödet«,
dessa och hundratals andra uttryck av samma art skola citeras,
så länge föreställningar som dessa bilda mönstret för garnen på
livets vävstol. Så är den gamla lärodikten om naturen en gång i
var grubblares liv texten, vid vilken han söker kämpa sig till klarhet. Många hava också skrivit om Lucretius – flera mästerligt –
så Lange i sitt kända arbete över materialismens historia, Sellar
och Symonds i England, Sainte-Beuve och Martha i Frankrike.
I Sverige hava vi nyligen i Emil Fehrs studie över Lucretius erhållit en samvetsgrann och kärnfull redogörelse för hans dikts
tankeinnehåll, nerskriven med en ungdomlig oförskräckthet,
som tilltalar. Vad här följer, är blott ett par anspråkslösa aforismer, fria drömmerier över det stora verket.
*
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Lucretius föddes i Rom mellan 99–94 och dog vid ungefär 44
års ålder. Det enda vi veta om hans levnad berättas av Hieronymus och låter i första ögonblicket blott som en legend, uttänkt
till varnagel och uppbyggelse. Kyrkofadern påstår nämligen, att
den djärva gudsförnekaren blivit vansinnig av en kärleksdryck,
och att hans dikt skrivits under sjukdomens ljusa mellantider.
Vid närmare eftertanke är man med många kommentatorer böjd
att tro på berättelsens kärna. Den, som en gång insupit den
brännande luften i de verk, vilkas upphovsmän haft själssotens
gnista i sitt väsen, den igenkänner temperaturen i Lucretii dikt
och den till bristande spända strängens genomträngande musik. Det tyckes, som det fanns ett spekulationens sömngångarskap, som vandrade med vidöppna ögon och säker fot sin farliga
bergstig upp mot toppen, på själva sjukdomens rand – läsningen
av Rousseau meddelar ej sällan detta intryck – och ur flera siares
liv känna vi den tankens exaltation med profetiska fjärrsyner
och ord, som föregår geniernas andliga sammanstörtning. Är
man mystiker, kan man kalla en sådan själsförmörkelse en bländning av oändligheten, det samma, som bibeln menar, när den
talar om, att den, som sett Jehovah, måste dö. Dömer man som
psykolog, är det explosionen efter överhettningen, naturnödvändigt sprängande maskineriet. Lucretius antyder icke blott
direkt, genom den märkliga roll, drömmar och hallucinationer
tyckas hava spelat i hans liv, den ytterliga spänning, i vilken
hans inbillning levde, men hela hans dikt bär en gripande prägel av självförsvar.
Så kämpar man blott med mörkret, när man själv ryst för
dess furier, så passionerat talar man blott om den vises molnlösa
himmel, när ens egen tanke oroas av mörka ovädersskyar. På
en djup inre motsats mellan åskådningens klara fattning och
temperamentets förbränningsbegär tyder allt i denna dikt.
Analysera exempelvis fjärde sångens storartade teckning av
kärleken. Sällan har någon – ens i antiken – så hårdhänt ryckt
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slöjan från könslivet, med så rasande hat skildrat, hur den erotiska lidelsen förlöjligar och förintar, med sådant förakt ställt
Venus Vulgivaga över Venus Urania, reducerande kärleken till
en rent animal funktion. Och dock framträder ur varje rad av
denna skildring mannen, som själv känt passionens feber och
förödelser: skammen att se sitt liv hänga vid en kvinnas vink,
tortyren av svartsjukan med dess förgiftade pil djupt i hjärtat,
blott ögat ser skuggan av ett leende, som den älskade ämnat åt
en annan. Ensamt Spinozas beryktade definitioner i »Etiken«
överträffa dylika ställen i förfärande energi. Men högst når Lucretius, när han visar själva famntagets besvikenhet, njutningens
bitterhet, och det ensamma, mörka svårmodet, när begäret rasat
över och pannan dignar tung mot det hjärta, man velat äga in i
varje slag, men som nu åter klappar lika ensamt och främmande
som någonsin. Den platonska mytens könsliga enhetsdröm finnes blott i sagan. Aldrig skall en man i kvinnans sköte finna läkedom för den blinda drift, som rinner i hans ådror. Och skalden
upprepar sitt dova älsklingsord: Nequiquam – förgäves.
Men denna dubbelhet av genomlevda kval och frigörande
överlägsen lära erbjuda alla sidor hos Lucretius. Grundändamålet med hela hans dikt – hans fasta beslut att utrota sina landsmäns vidskepelse och dödsfruktan – är på samma gång, man
märker det överallt, en självuppfostran. Hans eget hjärta har
känt den ängslan, om vilken han talar, ångesten att vara ett byte
för osynliga makter, mot vilka intet svärd hjälper, men som
lömskt överfalla, när man själv är obeväpnad, i mörkret och bakifrån, och som till sist, trots det tappraste motstånd, skola slita
klingan ur ens hand. Och Lucretius hatade med en romersk
krigares hat dessa makter och gudar, som aldrig kommo till
ärligt envig. Så blev Epikurs filosofi, som utmönstrade ur världen denna här av oridderliga motståndare, för vilkas illslughet
man måste duka under, hans livs lära, och till stöd för sig och
andra utropar han dess lösen. Dag och natt, under krigslivets
104

kritisk prosa i

mödor, i fält och vid bokens ensamhet, under dryckesgillets
skratt och på nattliga båtfärder utefter Tibern, ständigt samlar
han bevis för Epikurs satser. Det var icke han, som tanklöst
skulle låta timmen gå med att lyssna till Bandusias kristalliskt
sorlande flöde, eller i höstens skog, då bladen föllo gyllene som
tunt, hamrat guld, tänkte på att rista hetärens namn i barken.
Utan frist arbetar hans tanke för att magasinera in rön, bevis,
att människan intet hade att frukta och intet att hoppas, men
levde sin korta bröllopsdag, atom själv i atomernas virvelvärld.
Molnen, som gingo förbi marmorterrassen på hans villa under
de långa sommaraftnarna, blevo med sina former av fabelaktiga
djur bevis för, hur inbillningen skapade gyckelbilder, som kunde
oroa och skrämma. Fårahjorden, som betade i solskenet med
sin eklog-stämning i det daggiga gräset, men som på avstånd
blott syntes som en stel, vit snöfläck på den blekgröna kullen,
blev en jämförelse, lärande, hur föga atomernas eviga rörelse
stod i strid med världens föregivna vila. Årans brustna utseende under vattenytan, barnens ringdans, regndroppens himmelsspegling, stoftgrandets lek, allt gav bilder och själ, och när natten kom, då stridshästen drömde om skogsritten, jakthunden
om lukten av villebråd, känd genom snåret, ynglingen om flickans bröst, drömde han om Epikurs sanningar eller hölls vaken
av sina idéers oro, vaken som skalden, vilken under natten ej
får frid för ordmönstret i sin halvskrivna sång, eller den äregirige, som vrider sina händer efter makten, medan han memorerar talet för Forum. Men hur säker Lucretii tanke än är, hur
ofta han upprepar trosbekännelsen på sitt system :
Nu all själens förfäran och alla skuggor de måste
skingras och jagas sin kos, ej av solens ljus, ej av dagens
strålande pilar, nej, av naturens blottade väsen,

när han ånyo från den mörka jorden ser upp mot vinternattens
konstellationer, darra inom honom barndomskänslor och vane105
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tankar om gudarna som länkande planeternas banor, och åter
en gång måste han försänka sig i sin lära, och i naturens fenomen finna bestyrkta de idéer, som framställts av Epikur. Men
inför denna ständiga kamp är det, han som en salighetens nirvana skildrar gudarnas eteriska luftvärld, där all fejd är förlikt
och alla uddar brutna, där azuren lyser utan längtan och utan
begär:
Gudarnas himmelska väsen sig ter och tryggande bergen,
vilka ej skakas av stormande vind, ej fuktas av molnens
störtande skurar och ej av snö och bitande frosten
höljas i gråvit skrud, nej, molnfri eter för evigt
skyddar dem, glittrande klar, och vida sträcker sig glansen.

Så sjöng också i vår tid med snarlika ord en stolt germansk yngling och drömmare, om en elyseisk Olymp:
Ihr Seligen wandert droben im Licht,

och även i den berusat strålande dager, hans vers göt över gudarnas kamplösa solliv, låg ångesten hos en människa, kastad utan
rast, likt vatten från klippa till klippa; genom ordens passionerat
höga stråkdrag skälvde också i Hölderlins ödessång den oro,
för vilken en själ brister.
Det ligger intet osannolikt i att Lucretius kunnat sluta som
vansinnig. En tanke, som utan vila arbetade inför varje intryck
och företeelse, de djupaste som de flyktigaste, och som in i drömmen fortsatte att spinna sin starka tråd, en dygnslång kamp med
en natur, vilken från början hade visionärens skräckfyllda överretning, och som han blott med krigarens makt tvang till sträng
andlig självtukt, kunde vara i stånd att spränga den starkaste.
Annulus in digito subter tenuatur habendo,
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Själva ringen av guld förbrukas på fingret, som bär den. Klingan nöter sönder skidan, och även järnekens hårda ved kolnar i
lågan. Lucretius har själv talat om själarnas olika sammansättning. Är den kalla ångan den övervägande beståndsdelen i en
ande, är ängslan dess härskande makt. Bildar elden huvudmängden av dess partiklar, är det lidelsen och vreden, som styra den.
Blott när dess grundval danats av luftens lugna elixir, kan den
andas i harmoni. Hos Lucretius brottades den bävande fantasimänniskans och den heroiska kämpens naturer, skräckens och
eldens. I Epikurs lugna lära, stammande från en tänkare, som
verkligen hade den klara blå luften till element, sökte han jämvikt och fann den i dagligt envig med sig själv. Men den innersta
hemlighetsfulla dragningen i de atomer, som bilda ens själ, den
kan en dödlig väl tygla, men aldrig övervinna, det har Lucretius
själv sagt, och deras dragning, deras » c l i n a m e n « , som han
kallar det, gick mot det feberliv, som han sökte betvinga, mot
alla lidelser, som förbränna, mot den ojämna strid med världen
och ett alltför passionerat jag, för vilken undergången på förhand flätar segerpalmen.
*
Hela Lucretii originalitet som skald och tänkare strömmar ur
hans temperament och dess kraft att assimilera en främmande
världsförklaring. Heine har på ett bekant ställe kallat romarspråket ett tungomål för lagstiftare och krigare, och lika klart
som detta betecknar det stora erövrar- och statsbildarfolkets
innersta lynne, lika eget är det att se, i vilken ringa grad denna
virtus speglat sig hos dessa poeter. Gå igenom dem i minnet,
och knappast någon utom just Lucretius är som personlighet
en handlingens man, vilken lika väl kunnat föra svärd och spira.
Vad är Catullus annat än en latinsk Musset, en romersk dandy,
gömmande liksom den parisiske under sitt livs eleganta och
planlösa njutningsfeber ett aldrig torkande källsprång av bru107
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sande och äkta känsla, helt visst improviserande sina vackraste
verser i örat på Lesbia, utan att gitta nerskriva dem. Vilken rent
litterär typ var icke däremot Virgilius, en skaldisk vis, formande med långsam hand och övertänkt filosofi sina stora epos i
den fridfulla tillbakadragenhet, i vilken han levde, ungefär som
en godsägare långsamt och pietetsfullt ordnar en trädgårdsanläggning, en kontemplatör, för vilken en mild livsspekulation
växte upp som av sig själv under de jämna på varandra följande
dagsresorna mot ålderdomen. Och Horatius till sist, vad var han
annat än en livsdilettant, vän av korta vägar och små konceptioner, lekande med dikt och tillvaro, tro och teorier, ett klokt,
skeptiskt världsstadsbarn med litet fronderi och litet frihetssvärmeri, just så mycket som behövdes för att ej bliva borgerlig
och för att få spets på tillvaron, en nihilistisk och älskvärd njutningsepikuré, som utan för stor överraskning skulle kunna flyttas
från Via Appia till Boulevard des Italiens. Fortsätter man mönstringen med Roms elegi- och satirdiktare, blir resultatet enahanda : sällan finner man bakom poeten den historiska Romartypen, krigaren och organisatorn.
Ensamt Lucretius har i ovanlig grad denna läggning.Sellar slutar sin utomordentliga skildring av skalden med det stora slutfallet : det fanns hos skalden något av Cæsars själ. Det är fråga om,
huruvida uttrycket är så lyckat, och om icke den störste Romarens
världskloka överlägsenhet, praktiska genialitet och överlägsna
sinnesro ligga alltför långt från Lucretii upprörda och patetiska
själ, för att jämförelsen skulle träffa. Men den egendomliga stämning, som susar genom verk, skrivna av män, vilka känt en djupare tillfredsställelse i handling och levande organisation än i ord
och skrift, omsvävar trots all spekulation också hans dikt. Det
är en stämning av andligt äventyr och andlig batalj, en tankens
bravur, som låter orden blänka med svärdsglans och klirra med
ryttarsporrar, en smärtsam intensitet i uttrycket, som försloge ej
det inre livets drabbningar och de intellektuella ansträngning108
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arna för det brinnande uppsåtet, och handen knyter sig hårt kring
pennan. I modern tid finner man ett exempel på vad jag menar, i
Vauvenargues. Hos Lucretius bär detta krigardrag hela verket.
Som gällde det att lägga under Rom en okänd och rik provins
drar han ut på sitt andliga härtåg, och fäktarhumöret lämnar sällan hans sinne.
Men efter erövringen kommer turen till organisationen. Det
nya territoriet skall läggas under romersk makt. Den flytande,
ordrika hellenska filosofprosan, som formar sig efter alla spekulationens inkast, som en lera efter modellörens fingrar, och som
i sina mjuka satsfogningar med de många villkorliga bisatserna
kan gömma så mycket av tankens förbehåll och advokatyr, ersätter han med ett dynamiskt lagspråk, vilkets satser kunna ristas
på koppar. Även en oerfaren latinare märker lätt, att det icke är
nyanseringens finhet, ordens clairobscur eller strukturens sirlighet, som utmärker dessa verser. Lagstilens tyngd och minnesbindande skärpa är det dessa massiva hexametrar eftersträva
med sina starka cesurer, sina allitterationer och assonanser, sin
djärvhet i hopfogningen av skarpkantade ord. Sten murad vid
sten med hård och obetvinglig styrka, så byggde Lucretii landsmän de valv, som stått i sekel. Sådan är också Lucretii konst i den
oförgängliga akvadukt, på vilken han ledde till sin hembygd
dricksvattnet från den grekiska naturspekulationens källor.
Men om det var denna äkta romerska karaktär, som gav hans
dikt dess hänförelse och styrka, var det en för Lucretius specifik
gåva, som förlänade verket levande blod och kolorit. En naturkänsla, som i bilder av prediluviansk friskhet tolkar elementernas
liv, är intet sällsynt i antik poesi. Dess mytväsen med sina naturpersonifikationer,skapadeav en ännu ung och inbillningsyr värld,
skildrar stjärnbildernas vandringståg genom zodiaken, årstidernas ringdans, himmels och havs liv, med långt mer levande saga
än någon teleologiskt bunden tanke. Men hos Lucretius hade dessa kosmiska skaldefantasier en stor vetenskaplig karaktär. Han
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ägde denna kunskapsbegärets kombinerande inbillning, som
levandegör lagar och teorier och ur de ringaste fenomen spinner
förklaringarnas guldtråd. Åter och åter fattas man av häpnad för
den aldrig sinande ström av iakttagelser, som fylla hans dikt, och
man vet icke, vad man här skall beundra mest, skönhetsintryckets sublimitet eller den sinnrikhet, med vilken betraktaren
använder som filosofiskt material alla dessa syner från natur,
djurliv och samhälle. Jag vet blott en enda människa, som så
underbart förenat outsläcklig skönhetskänsla och outsläcklig
kunskapstörst, och på vilkens själ världen också ständigt spelat
i samma dubbla tonarter – det är Lionardo da Vinci. Den som
läst hans stora traktat om målarkonsten, den förstår min jämförelse. Konstnärens mening var blott att giva en samling lärosatser för de unga artister, som samlat sig kring honom. Men
utom den underbara storhet, med vilken Lionardo här visar sig
bemästra sin konsts alla problem, och på egen hand – ty hur ringa
voro ej förarbetena – tytt perspektivlärans och clairobscurens
hemligheter – vad väller icke allt genom denna bok! Vilket flöde
av iakttagelser från alla naturens riken, skådat av ett öga, som
ser allt, det universella och allmängiltiga likaväl som individens
mest kuriösa enstöringsdrag, den vida linje, som innesluter en
värld, och den karikerade, som kännetecknar det monstruösa
undantaget, allt, ända till stämningens och belysningens flyktigaste spel och den mjuka drömform, som en florentinskas ansikte får, då hon vandrar utefter gatan en disig skymning! Och
detta är blott ett enda av hans verk – bläddra i de stora folianter, i vilka Ravaisson publicerat hans efterlämnade manuskript,
och du förstummas. Alla vetenskaper och discipliner har han
dyrkat. På egen hand har han sökt lösa alla gåtor, och ständigt
är det genialitetens fjärrsyn i vad han antecknar i sin mystiska
spegelskrift. Vilken liten skrytsam bildningsfilister, vilken tysk
småstadsprofessor blir icke d:r Henrik Faust i jämförelse med
denne allt anande och allt studerande konstnär, som också hun110
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nit se djupt in i Mona Lisas ögon, som älskat kvinnor, tumlat
hästar och kunde le åt bokmalens puerila törst efter världen,
Lionardo, för vilken skönhetslängtan och sanningsdrift, kunskap och liv alltid sammanflöto. Renässansens häxmästare är han,
men frågar man efter lösningen till hans andes trolldomskraft,
skall han svara detsamma som Lucretius, när denne åtspörjes,
av vilken makt han lärt sig själv och sina medmänniskor en ny
visdom – »verkligheten«, »naturens blottade väsen«, se där bådas
ljuskällor. Bägge hade samma tro, att tanken skulle kunna finna
allt uppenbarat inom världen själv, blott man gick till studiet
med iakttagelsens ödmjukhet. Båda äro i två civilisationer de
absoluta förhärligarna av empiriens kraft. Alla deras exempel
äro belysande induktioner, men den faktiska vetenskap, av vilken de vänta allt, är ännu för deras diktarnaturer oupplösligt
förenad med skönhetsglädjen. Det levande livet sprider ständigt sin glans av gräs och himmel över deras teorier.
*
Lucretii mäktiga originalitet som skald har aldrig bestritts.
Långt mer invecklad är frågan om hans självständighet som
tänkare. Här gå auktoriteternas meningar bestämt i sär. Medan
t. ex. Lange i skalden ser en fortsättare och förnyare av Epikurs
och de äldre hellenska atomisternas läror, är han för den grekiska filosofiens stora historiograf, Zeller, blott en poetisk kopist. Även i den sista vidlyftiga framställningen av atomfilosofien av Mabilleau behandlas Lucretius blott som en skaldisk
vulgarisator av grekiska idéer. Den skarpsinnige franske skriftställaren gör till och med en antydan om, att också den märkliga
framställning av världsutvecklingen, som fyller lärodiktens femte sång och som vanligen ansetts vara en självständig konception av Lucretius, östs från Hellas och – liksom många ställen
av en underbar intuition om människokroppens inre processer,
vilka slagit även moderna fysiologer med förvåning genom före111
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ställningarnas konkreta skärpa – meddelats skalden av hans vän,
den berömde, i Rom verkande, grekiske läkaren Asclepiades.
Den noggrannhet, med vilken Lucretius ställvis följt Epikurs
läror – som man kan döma av bevarade fragment av den grekiske tänkaren – talar också mot hans spekulativa originalitet. Men
å andra sidan vore intet orättvisare än att i hans lärodiktning
blott se en populär utspädning av grekiska system. Det går genom hans verk en fläkt av meditativt allvar, som till fullo ådagalägger, att han genomlevat Epikurs tankar och införlivat dem
med sin egen natur. Den levande åskådlighet, med vilken han,
utan att någonsin gripa till de svaga ord, som blotta föreställningarnas obestämdhet och tankens osäkerhet, utlägger sin lära i alla
dess konsekvenser, röjer den verkliga och helstöpta tänkaren.
Hans dikt har så blivit den största antika systematisering vi äga
av den gamla atomistiken, och vad det vill säga, inses lätt, då
denna lära, först framställd i Leukippos’ och Demokritos’ nu
förlorade skrifter, är den första vetenskapliga förklaring av universum, som givits, liksom den ännu i dag är den sist använda.
Uttänkt från början som ren metafysisk konstruktion, har denna
lära om materiens bildning av en mängd atomer, som kombinera sig efter sina kvantitativa möjligheter, visat sig vara av lika
stor fruktbarhet som bestående värde och givit varje spekulation, som baserats på dess grundval, en annan objektivitet än
andra metafysiska tankedrömmerier äga. Med Gassendi, denne
för Cartesius så orättvist förbisedde filosof, som förmedlare, har
denna teori om atomerna, sådan Lucretius utlagt den, legat bakom Newtons omvälvning av fysiken och astronomien, likasåväl
som bakom Boyles och Daltons av kemien. Ingenting är också
märkvärdigare än att se, hur ofta den moderna naturvetenskapens män, som annars ej hava överflödig kärlek till poesi, citera
den gamle romarens ord och diskutera hans meningar, så Tyndall, Maxwell och andra. Den intresserade finner Lucretii åskådningar punkt för punkt parallelliserade med den moderna natur112
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vetenskapens i en utförlig studie av Masson. Om man t.ex. läser
sida om sida Lucretii framställning av atomerna och deras liv,
samt de intressanta sidor, å vilka Mabilleau för lekmän framställt molekyllärans sista teorier, måste man ej blott upprepa den
variation Lucretius själv givit av predikarens motto: intet nytt
under solen, »eadem sunt omnia semper«, men än mer fattas av
en till dyrkan gränsande beundran för dessa äldsta naturfilosofer,
vilka utan instrument och kontrollförsök, blott med öppna, fjärrsynta ögon sett så djupt in i tingens sammanhang, sanndrömmare för sekel.
För så vitt dessa naturvetenskapliga läror utdanats i vårt eget
sekel och den moderna vetenskapen i biologi, kemi och fysik förutsätter en atomistisk grunduppfattning, är detta resultat naturligtvis vunnet genom strängt faktiska undersökningar. Citaten ur
Lucretius medtagas halvt som kuriösa sammanträffanden, halvt
som illustrationer, ty ingen annan har kunnat förtydliga dessa
läror med exempel av sådan vetenskaplig makt och sådan fantasistyrka. Annorlunda är däremot förhållandet med allt, som i modern naturvetenskap direkt bottnar i det föregående seklets franska själsliv – Laplaces nebular-teori och de första idéerna till de
moderna lärorna om transformism, adaption, könsurval och utveckling, sådana de glimta fram hos Buffon, Diderot, Condillac
och Lamarck. Här kan Lucretii inflytande ej sättas nog högt, och
man kan knappast beräkna, vilka gnistor,som hans vers slagit. Ty
det är otroligt, med vilken hänförelse upplysningsarméns både
högre och lägre befäl studerade hans dikt. Man ser det bäst av
motståndarnes ord. Alltifrån Jean Baptiste Rousseau till Gilbert är det en stående visa att kalla encyklopedisterna »les nouveaux Lucrèces«. Lucretii tankar skimra också mångenstädes
igenom Voltaires religionspolemik, Diderots stjärnskottsgnistrande improvisationer och Buffons naturskildring, där även stilen har den Lucretianska geniens örnflykt. Så har den beska men
sunda dryck, som skalden bryggt och övergjutit med poesiens
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honung, många hundra år senare blivit ett livselixir, och vid
själva välvningen till den moderna tiden gör den poet ånyo sin
stora insats, som först och störst blottat skönheten i naturens
»lagar och gestaltning«. Med skäl kunde Lucretius skriva:
Härligt är randen nå av än oskärade källor,
ösa ur deras våg och av friska blommor bereda
till sitt huvud en krans, en lysande sådan, som aldrig
sånggudinnan än kring skaldens tinningar virat.

I det ovanstående har Lucretii ställning som bearbetare av grekisk spekulation betraktats uteslutande ur tankeinnehållets synpunkt. Men även om det kunde uppvisas, att han överallt i dikten
»Om Naturen« rört sig med lånade idéer, är det ingen överdrift
att påstå, att hans metafysiska originalitet ändå kvarstår, tack
vare den märkliga, subjektiva färgläggning, han givit Epikurs
system.
Alltför ofta hava de metafysiska geniernas tankebyggnader skärskådats utan samband med deras liv, lynnen och karaktärer. Den
avskräckande och otillgängliga isolering från annan kultur, i vilken deras verk stå, beror också ofta därpå, att deras skildrare så
sällan låta oss känna den ström av verklighet, ur vilken även abstraktionens poesi stammar. Också isblommornas kristallisation
på fönsterrutan förutsätter värme inifrån, och det är blott en
kvarleva från skolastikens dagar att betrakta tankens nät som en
mystisk spånad i luften, oberoende av spindeln, som spunnit det.
Men det är just här Lucretii originalitet som tänkare ligger – i
den metamorfos han ofrivilligt låtit sin lärares filosofi undergå.
Den blida men vekliga sommarvärmen i Epikurs trädgårdar
förbyttes i hans själ till ett starkt och härdande alpklimat.
Betraktar man de filosofiska lärorna uteslutande ur temperamentets synpunkt, skulle de – i stort sett – kunna sägas vara av
tvenne direkt motsatta slag, den mystiska religiositetens och den
verklighetsbundna resignationens. Jag menar då med det förra
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slagets läror alla, vilkas innersta kraft man kunde kalla en psykologisk »principium contradictionis«. Det är alla arter av världsförklaringar, vilkas rot är känslan av jordisk begränsning och
mänsklig otillräcklighet, och som omskapa skräcken för den egna
vanmakten och begäret att spränga det egna väsendets och den
egna världens gränser till aningar om, ja, bevis för tillvaron av
makter och sfärer, rent motsatta människans, och kanske endast
som logiska motsatser tänkbara för hennes fattning. Ty hur dessa världsförklaringar än förkläda sig, hur mycket de tro sig vädja
till förnuftets högre instans och med den skickligaste akrobatkonst klättra uppifrån och ner och nerifrån och upp igen, deras
innersta drivfjäder är hjärtats, som det tycks outrotliga törst efter
paradoxen, känslans sublima pronunciamenton, mot vilka alla
förståndets inkast förefalla tunna och prosaiska. Kyrkofaderns
storartade ord: »credo quia absurdum«, är väl det sannaste och
det djupaste på en gång, som sagts om människohjärtats lust att
förkunna det ofantliga och bekänna det övernaturliga, om hennes behov att lyfta sig över sin egen tanke, om också det måste
ske som Münchhausen, när han drog upp sig själv ur träsket –
vid sitt eget hår.
Den andra artens världsförklaring är den vetenskapliga resignationens, och dess grundval en psykologisk »principium identitatis«. Den vilar på den obevekliga vissheten om, att allt tänkbart
innerst måste vara av samma art, och att världen är en fortlöpande process, i vilken människan blott kan konstatera den företeelsernas avlösning av varandra, vilkens konstanta återkomst hon
med en bild från det område, hon vant sig att anse såsom mest
oomkullrunkligt och obevekligt, kallar lag. Det är detta betraktelsesätt, Demokritos första gången gav en formel av vetenskapligt bindande konsekvens.
Vi, som leva under den sista period av triumf, som en dylik
vetenskaplig åskådning firat, men även i den reaktion däremot,
som fyller det senaste decenniet, vi veta bäst, var skon klämmer
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i en dylik livsuppfattning och varför den religiösa proselytrörelsen med krucifix, vigvatten och andeskådning väckt sådan anklang. Det är hjärtat, som icke tål att underordna sig under tanken, men själv vill härska, fantasien, som känt sig instängd som
stormen i Ulysses’ säck, och som nu brusar ut med komprimerad
lufts häftighet. »Vad hjälper oss«, ropa i korus de nyomvända,
»er prosa, gömde den också all världens sanning, när det är poesiens äventyrsresa bland skyarna, som ej vår själ kan undvara, vad
hjälper oss resignerad förklaring, när det är efter upprättande
helgelse vi längta.« Vetenskapen själv, som ej har med sina resultats praktiska värden att skaffa – det sköta bolagen om – svarar
ej härpå, helst som den blivit skygg inför den mängd av falska
växlar, som i dessa svindeltider dragits på den, och vilka den aldrig lovat infria. Men för den spekulativa empirien blir frågan en
annan. En filosofisk lära utan all tillämpning är blott ett tankeexperiment, och skulle ej den vetenskapliga världsåskådningen
hava något att svara på dessa passionerade tillrop, vore den praktiskt värdelös (vilket vill säga detsamma som amputerad och självdöd), ty verkligheten kan kanske undvara religion, men säkert
ej religiositet.
Lyckligtvis äro den vetenskapliga spekulationens resurser vida
större än motparten vill erkänna. Det är sant, denna åskådning
har till instrument vad man kallar de torra siffrorna – vilka dock
också ofta och med mera skäl kallas vältaliga – och deras obegränsade, oändliga kombinationsmöjligheter. Det är sant, den
har till kriterium den lilla iakttagelsen, men ur vilken en sanning kan flyga ut en dag, som en apollofjäril ur sin puppa. Kis’
son gick och letade sin moders åsninna och hittade ett konungarike, och ett äpple, som föll från en gren mot en gräsmatta vid
Cambridge, gav uppslaget till den tanke, som grundat den moderna tiden. Det är till mystiken inför kosmos, helgelsen i världssystemets regelbundenhet, vördnaden och värmen inför livet i
alla dess tallösa former och omsättningar, som den moderna
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tanken har att hänvisa törstiga inbillningar och hjärtan, och det
är just i denna ersättning för kult av gudar med kult av lagar
och liv, som det mest fruktbara och egendomliga i Lucretii lära
ligger.
Epikurs system är tydligen, om man studerar det i lugna systematiserade framställningar, hellre än i den förskönande dager,
i vilken den själfulle unge grubblaren Guyau ställt det i sin skrift
över filosofen, ej blott en resignationslära, men en ren andlig hygien av skäligen torftig art. Sanningssträvande och konsekvens
voro för Epikur underordnade frågor, och hans utgångspunkt
var rent praktisk. Det gällde för honom att skapa en bekväm,
mild lära, som kunde göra människor lyckliga, och som Epikur
satte lyckan i ett allmänt välbefinnande av psykisk och kroppslig
harmoni, kom han lätt till en materialistisk världsuppfattning
som grund för sin etik. Nyttigheten dominerar det hela. Den
har helt visst icke den massivitet, som vi moderna känna från
Bentham och Mill, med den bekanta lukten av engelsk bar, stout
och roastbeef – därtill har en sydlänning alltid för mycket i sig
av vinets ande och den lätta kostens väsen, men en andlig dietlära för trötta sinnen var i alla fall hans filosofi. Liksom i alla
andra avseenden följde Lucretius också i nyttighetssyftet programmässigt sin lärare. Ja, mästaren själv kunde icke starkare betona den praktiska avsikten än lärjungen, för vilkens romerska
natur gagnet, helst socialt fattat, var en närliggande synpunkt.
Och dock har han, som sagt, omedvetet förändrat hela lärans
väsen. Epikurs skeptiskt leende, sengrekiska opportunism blev
i hans hand en troslära full av vördnad och allvar, en hög naturens bekännelseskrift. Denna gudarnas hatfulla bekämpare hade
inom sig själv ett outrotligt behov av dyrkan och helighet. Hur
inspirerat talar han icke om den vällust och förskräckelse, med
vilka hans bedårade tanke följde atomernas odysséer genom
rymden, hur skildrar han ej med mysteriers allvar elementens
väsen, vilken hög, stjärnströdd natthimmel strålar ej över hela
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hans verk ! För första gången gav han exempel på en själ, som
låter all den känslans skräck och hänryckning, som skapat och
skapar myten, brusa genom den begränsade världen och vederkvicka den som den föryngrande floden ur en outtömlig urna.
För första gången talar i dikten en själ, som sökt genomtränga allt
som finns i begreppet lag, och som förstått den vetenskapliga
förklaringens stränga och sträva poesi. Men det är i denna religiositet utan religion, i denna svärmiska världskult, som Lucretii metafysiska styrka ligger. Så gav han liv åt något än mer beståndande än ett bestämt system, åt känslodispositionenför varje system vilande på tanken om världsalltets laggiltighet. Det är
härigenom, som han dragit till sig de bästa av sina efterföljare,
alltsedan den första upplagan av dikten trycktes 1473, renässansens natursvärmare, trotsarne från 1600-talet – les libertins,
som de kallades av teologerna med ett namn, som först senare
fick betydelse av köttets träldom – upplysningsfilosoferna, alla,
vilka, för att använda hans egen bild, räckt varandra vetenskapshelgdens fackelbloss. Och vad var det annat än detta, som också
lät Goethe så högt älska honom, Goethe, för vilken just känslan
av världssammanhanget och naturvördnaden blivit en ny religiositet, ett sjätte sinne! Och är det icke just med denna religiositet, med detta nya sinne, som de drömma framtiden, vilka älska
att tro på en äkta förening mellan vetenskap och mystik, mellan förnuftets kunskap och hjärtats längtan?
*
Det var en klar sommarkväll vid Bajæ. Tänkaren Decius hade
glömt sig kvar i skuggan av pinjerna på skogsbranten över havet.
Solen sjönk långsamt. Men Decius märkte det icke, så ivrigt
läste han i Lucretii dikt. Med en lärds tunna hand höll han pergamentrullen för ögonen och vecklade först ihop den, då orden
blevo alldeles otydliga framför honom, samtidigt med att de inom honom flammade allt högre. Som en vaknande såg han upp
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och märkte, att det var afton. Svalt och tungt föll mörkret. Hav
och himmel blånade mot natten. Han var icke längre ung, men
icke heller gammal. Helt visst, Lethe, som förr en gång runnit
långt borta, en å i fjärran, strömmade nu längs efter och tätt intill hans väg, och timmar, tankar och ansikten sjönko stund för
stund i det mörka vattnet. Hans hjärta hade måst lära sig fördraga den tingens begränsning, som heter upprepning. Men hans
själ kändes starkare och säkrare, synranden vidare, aftnarna mer
ljuvligt stilla och svala än någonsin. Så kunde vinst och förlust
väga jämnt. Medan eldflugorna begynte kretsa i grendunklet,
talade han sakta för sig själv:
Det blir en klar, hög natt. Livets oroliga och skälvande mångfald stelnar i en tyst och sublim linje, ändlöst löpande från dunkel
till dunkel, så drömmer jag dig, du stora oföränderliga världslag, med vilken jag i natt vill genomtränga mitt hjärta. Se, Rom
börjar bliva ett salutorg för gudar. Dagligen komma nya från
Indien, Judéen och Egypten. Det finns för alla bruk och alla sorger, för hjärtekval, penningeförluster och dödsfall, och jag tänker också för tandvärk och trög avföring. Av kamraterna från
min ungdom går en efter annan tillbaka till de gamla altarna.
Apollonius själv, som var min första mästare, han som tidigast
visade mig, hur liten världen blev, tänkt som tittskåpet på en
marknad, och vi som skuggspelsdockor, förda i trådstumpar av
förevisarens händer, också han står nu och tittar efter fågelflykt
och törs ej handla, om ej de heliga hönsen behaga att äta.
Det är »makterna«, säga de, »makterna« som locka och draga. De skänka dem en låtsad frihet att gå för sig själva, så långt
in de vilja i skogsdjupet, så högt de önska på bergskrönet, för
att dock alltjämt, blott det skymmer, som andra vallhundar driva
dem in i den trånga fållan. Det var »makterna«, som i Libyen
straffade Quintus med blixten, därför att han förtörnat Jupiter,
»makterna«, som lyttslogo Crassus vid rännartävlingen, därför
att han förnekat, och Varro, som ännu djärves gå upprätt med
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Epikurs bild på sin ring, våndas om nätterna och, om Apollonius
talar sant, skall hans kropp vrida sig som en skruv. Överallt
»makterna«, säga de, som vi icke kunna motstå.
Dock, vad skulle de kunna göra oss, även om de funnes? Vad
kunde de hitta på värre än pinan till döden ? Döden, fruktar du
den så, Apollonius ? Märker du icke, hur det är för den vi hemlighetsfullt mogna, och har det icke förvånat dig, med vilket
tonfall av undran och höghet vi nämna hans namn, som namnet
på den älskade, när vi voro unga ? Och varför ängsla sig? Har
du glömt det ord, du själv ständigt bar på tungan, när vi sutto
och bytte meningar under eken vid din källa, det vackra ordet,
»där vi äro, är icke döden, och där döden är, äro icke vi«?
Ack, ett vill jag önska mig själv, att kunna bära mina tankar, att
aldrig förväxla mig och världen, min glädje och sorg med dess
ordning, eller tro att naturen för min räkning eller någons räkning skall stifta en undantagslag. Det är ledsamt att av våra
drömmar så få slå rot och ännu färre gå i frukt, ledsamt att allt
det hårda måste komma: vinterfrosten, de grå håren, besvikenheten och förblödningen – dura lex sed lex.
Så låt mig då i den klara natten genomtränga min förgängelse
och själv mäta min värld och lära känna min plats, som den tomt
och det hus, som jag bebor. När gryningen åter kommer, vinden
begynner spela, fåglarna sjunga och barnen leka, då vet jag, att
jag skall ängslas med gräs och blad, att livets oro också skall
komma över mig med oemotståndlig längtan och dunkelt hopp,
men låt mig i natt, i denna djupa stillhet inför hav och stjärnor,
söka pejla hela djupet av det ensamt heliga och oförytterliga, vi
kalla lag.
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Verner von Heidenstams skaldskap
(1898)

Det är blott barn, stora och små, som tro, att skalder få till
skänks uppenbarelsen av livshemligheterna som Aladdin pomeranserna i sin turban, och det är blott de, som icke tycka om att
tänka, vilka tro, att man utan något av den uppenbarelsen kan
nå det stora i dikten. Det finns de, som anse, att ingenting övergår att blodfullt och levande i vers och prosa återgiva natur och
verklighet, och som i livet äro långt mer intresserade av människovimlets typer och händelser än av de lagar och tankar, som
ligga bakom dem. Troligen kan deras smak aldrig stämma överens med de andras, vilka anse poesiens egentliga uppgift vara
att belysa, vad Geijer med ett ofta citerat ord kallat »det som
sker i det som synes ske«, styrande regler, okända relationer,
hemlighetsfulla impulser, tankens och ordets inbördes ironi,
känslornas och stämningarnas flora.
För egen del är det ej återspegling av tillvaron i dess allmännelighet och ännu mindre fotografi eller karikatyr av original
och roliga gubbar, som jag söker i dikt, men belysning av det
som Goldsmith benämnde »livets magi«. Själva det sällsamma
trolleriet är det, jag vill dikten skall avslöja och skildra, dikten,
som når horisonter, dit metafysiken sällan hinner, och som,
klarare än en exakt vetenskap, i sin bildskrift kan visa sammanhang, betydelse och lagar.
Därför måste, synes det mig, i våra dagar varje, om än aldrig
så privilegierad Aladdin, bliva en Noureddin, med risk att eljest
stå där som natursångare med sina pomeranser! Få av våra geniala skalder hava haft så mycket av sånggudens gunstling i sig
som Verner von Heidenstam, så mycket anläggning för att vara
improvisatorn med den geniala sorglösheten och de förenklade
121

levertin

synpunkterna. Så mycket mer beundransvärt är det, att hela hans
utveckling gått i den motsatta riktningen. –
Låtom oss för att se detta kasta en hastig blick på de trenne
verk, som hittills beteckna hans andliga växt, de hänförande ungdomsverserna »Vallfart och Vandringsår«, den stora skönhetsepopén »Hans Alienus«, samt de nya »Dikterna«, det innerligaste och mest genomträngande, som klingat från hans lyra.
»Vallfart och Vandringsår« först var idel ungdom, en privilegierad ungdom, som fått spira och blomma i Orientens lustgårdar, i antikens klassiska mark, och som, ännu yr av söderns sol,
ser världen som ett »Tusen och en Natt« av spratt, fjärilsskimmer
och äventyr. Med skälmsk och utmanande munterhet njuter den
unge poeten av att sända till den kalla hembygdens grubbelsjuka
och anemiska människor dessa lyckliga luftstrecks drömmar om
livet som en högtidsked av sälla, sorglösa ögonblick. Dagdriveriets genialitet prisas gent emot arbetet, rusets filosofi mot försakelsens, lättsinnets visdom mot offrets och pliktens, i parabler
och fantasier, i vilka österländsk sinnrikhet och västerländsk gratie ingått den mest intagande förening. Varmare verser, mer fulla
av sinnlig förtrollning än de glada gudarna inspirerat Heidenstam om bagarflickans Ninive, danserskornas Tanta och sheriffdotterns Trebisond äger ej den svenska poesien, och ändock hade
man en känsla av, att deras epikureiska innebörd även för författaren snart skulle höra till minnenas antal. Icke att man önskade det, tvärt om, vem vill ej se ungdomen och rosen blomma
så länge som möjligt, och vem har hjärta att önska de första bekymrade vecken i ett skrattande och fint ansikte? Nej, man såg
blott här och var, att också denna unga till muselmansk nöjespredikant kostymerade svenska ädling innerst hade hemlandets
melankoliska sjukdomsanlag, och med en suck väntade man, att
även detta så spänstiga och soliga humör en gång skulle som
Peer Gynt nödgas skriva i sin dagbok »kom senare till andra
resultat«.
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I själva verket innebar redan »Hans Alienus« denna förändring. Trotsfärgprakten, överdådet, den ställvisa ysterheten talar
varje sida i denna stort anlagda bok ej om ungdomens lättköpta
njutningsfilosofi, utan om mandomens grubblande behov av en
världsförklaring. Den unge riddaren har blivit en trettioåra resefilosof, som jäktad av sin längtan efter tillvarons formel, genomströvar döda och levande världar i rastlös oro och än mindre än
Faust kan tillropa ett enda ögonblick njutningslyckans rop »bliv
kvar, du är så skön«. I stället för ordet glädje har ordet skönhet
blivit tillvarons besvärjelseterm, och det flyktigaste spratt är sett
i evighetsperspektiv. Vad skulle skrivaränglarna Nekir och Munkar i »Vallfart och Vandringsår«, vilka kalla Diogenes världens
lättsinnigaste man, därför att han försummade livets nöjen, säga
om denne Hans Alienus, vilken, ända till dess hans hjärta brister,
jagar utan en stund av lust efter skönhetens chimär? Och när
man å romanens sublima slutsidor hör Hans Alienus som gammal, i samspråk med sin far diskutera livets gåtor, medan de roa
sig med den mest allvarliga av förströelser, schackspelet, är man
så långt borta från njutningsfilosofi och livsglädjemoral, som
Tiveden är avlägset från Ninive. För min del kan jag aldrig läsa
dessa beundransvärda sidor utan att erinra mig en anekdot, jag
läst som barn, en anekdot, som Verner von Heidenstam skulle
kunna skriva en vacker dikt om, ty den handlar om en ädling
som han, vilken reste på pilgrimsfärd i södern. Det är historien
om, hur Bengt Oxenstjerna – resare-Bengt kallad – fann, som
den dyrbaraste och vackraste växten i sultanens trädgård, sin
egen hembygds svenska enrisbuske. Vad aldrig ökenoasens palmer, Greklands sykomorer och Italiens pinjer kunnat säga hans
hjärta, det hörde Hans Alienus i suset av de Tivedsfuror, under
vilka han lekt som barn.
I den sista diktsamlingen är denna utveckling och fördjupning inåt än tydligare och bestämdare, och de känslor, på vilka
den spelar, äro så gott som alla just de, som innerst darra i en
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germans själ. Heidenstam har ingenting förlorat av sin blick
för yttervärlden. Det är alltid samma målaröga, som uppfångar
färg och form i en fantasi, som gömmer varje bild med plastiskt
säkra konturer, aldrig försvinnande i det musikaliska töcken,
som eljest så ofta kännetecknar nordisk lyrik. På samma sätt
spjärnar han ännu emot att kännas vid det nordiska svårmodet
och skämtar trotsigt på sitt vanda vis med »smärtans kavaljerer
med sina kors av sockerkandi«, men det är fråga, om det hårda
och spotska skratt, med vilket han möter död och olycka, i botten är mycket gladare än de vekas klagan. Stoltare är det utan
fråga, och säkert är, att det förträffligt passar den poet, som för
att få en förklädnad, i vilken han riktigt kunde sjunga ut sitt
människoförakt och sitt hån, valt Malatesta, han, som prydde
templen i Rimini med det enda han fann heligt, sin älskades,
Isottas degli Atti, monogram. Också är skämtet i dessa Heidenstams nya dikter ej det förra uppsluppna och okynniga, som
lyste av solig munterhet. Det är skarpare gnistor från en djupröd eld av lidelser och erfarenheter, ej det fladdrande skimret
av sorglöst sprakande glädje. Till och med när Heidenstam i
denna diktsamling slår an en lekfull sagoton, som i den lustiga
dikten »Önskedagen«, kommer dock vemodet i slutackorden
med sin refräng av folkvisartat blid melankoli. Allt pekar på en
åskådning och ett känsloliv, så motsatta som möjligt den stämning, som talade i de glada njutningshymnerna i »Vallfart och
Vandringsår«. Man blir därför blott halvt överraskad att se, hur
Heidenstam i ett av poemerna rent av polemiserar mot sitt gamla jag. Det är i »Djävulens frestelse«. Det skildras där, hur Kristus träffar den åldrade djävulen och frestar honom med öknen
och ensamheten, i stället för att djävulen frestat Guds son med
världen och dess härlighet. Besegrad i kampen utbrister djävulen:
Du straffar mig bittert, Mästare
du är större än jag som frestare –
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som jag bjöd dig till rike, blott lockar den mun,
som aldrig vinet fått smaka.

Mer än all världens glädje är ensamheten i öknen, där man har
morgonstjärnan till son och aftonstjärnan till maka och ensamt
förtror dem sin själs behov. Med skäl kan skalden med anledning härav utropa :
Skall min ungdoms lära jag stena ?

Ty bättre och finare kan man ej visa frånsidan av njutningsdrömmarnas filosofi än i denna dikt, och varje läsare, som hunnit över de första ungdomsåren, är hågad att med lätt förändring av Heidenstams egna ord tillropa honom själv:
Poet och frestare,
nu är du större som skald och mästare!

Vad är det då Heidenstam denna gång diktar om? I ett av samlingens yppersta stycken stå följande fyra rader, som hava en
Goethesk bredd och storhet i uttrycket:
I vart hjärta finns en dörr med lås,
ett hemligt rum, vars nyckel ingen finner,
och oljan, vilken i dess lampor brinner,
är hemligheter, som med oss förgås.

Om dessa hemligheter handla de nya dikterna. Allt är uppfattat
med samma innerlighet,med ett ständigt behov av känslans evighet. Läs blott samlingens tvenne kanske djupast kända dikter,
»Barndomsvänner« och »Önskan«. I båda är oupplösligheten
framställd på en gång som kärlekens mysterium och tragik. Ger125
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manskt innerligt och drömmande tecknas även kärleken mellan mor och barn i de egendomliga »Gullebarns Vaggsånger«,
och ej minst tonande är i denna samling hemlängtans, hemsjukhetens veka sträng. En hel rad dikter för oss åter till Hans
Alienus’ hembygd, och i dessa, av längtan burna sånger, ser man
Vättern glimta och hör Tivedsskogarna susa. I margen av boken tecknar sig ett gammalt, av syrenlundar och fruktträdsvalv
omgivet herrgårdshus. Det är gården, där den svenska diktningens resare-Bengt är född, Ulfshammars gamla gård i Sveriges
hjärta, i Birgittas urgamla, minnesrika bygd. Men denna kärlek
till hemmet, som
vår egen värld – den enda
vi mitt i världen bygga,

den stiger hos honom till en nästan historisk känsla, till den besuttne nordbons rotfästning vid torvan, och så har Heidenstam
utan möda med monumental konst i sin diktning återupplivat
den stora gestalten av Gunnar från Lidarände (ur Njals saga),
han som hellre lät mörda sig än han förmådde resa från det
fäderneärvda barndomshemmet:
Han talte sakta: – Fager blommar liden,
hon aldrig tycktes mig mer fager förr.
Min gula åker väntar skördetiden,
för mig finns ingen väg från hemmets dörr.

Större kan ej hemkänslan skildras, och dock har Heidenstam
utöver den känt ännu en högre och mer svårmodig form av
hemsjukhet, den han sjungit om i den härliga dikten om »Jairi
dotter«, om henne som, återuppväckt till livet, blott känner sig
vilse i världen, ensamt längtande till det paradis hon i döden
sett, drömmens hemlängtan till osedda evighetsland.
Dessa exempel torde vara tillräckliga för att visa denna dikt126
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samlings nya känslogång i förhållande till Heidenstams äldre
arbeten, och hur hela hans åskådnings tyngdpunkt flyttats. Man
kunde då befara, att skaldens utförsgåvor ej rätt skulle lämpa
sig för dessa så annorlunda lagda ämnen. Men det är ej fallet.
Tvärt om, hans poetiska uttryckssätt har höjt sig med motiven
till allt större renhet och fullkomning. Det litet slängiga, kokett
vårdslösa, som kunde passa »Vallfart och Vandringsårens« stämning och dess ton av yr improvisation, har mer och mer efterträtts av en stramare och strängare form, som dock aldrig faller
in i det styva och akademiska. Det är ej fråga om, att icke också
i denna diktsamling (som i alla) ingå mindre betydande saker,
både i fråga om tanke och gestaltning, men det finnes knappast
ett enda poem i boken, som saknar den distinktion, en fullfärdig skald och en fängslande personlighet giver även den minsta
bagatell han skapar. Om samlingens stora och genomförda dikter gäller, att de ej blott stå på höjden av allt som produceras i
norden, utan över huvud taget av vad vår tids diktning erbjudit.
Vill man finna glödande i en brännpunkt alla företrädena i
skaldens sista verk, läse man framför allt dikten »Barndomsvänner«, samlingens och kanske hela den Heidenstamska alstringens mästerverk. Greppet är först och främst i och för sig så
stort och mänskligt. Det är den sällsamma fråga, som så många
hetblodiga män i förtvivlan gjort sig själva, varför den djupaste
ömhet och respekt ej falla samman med begreppet kärlek. En
man har blandat blod med en kvinna, vuxit samman med henne i goda och onda dar, hos henne funnit den säkraste tillflykt,
den varmaste tillgivenhet livet kan bjuda – och ändock kunna
ett par leende ögon och en röd mun vara tillräckliga för att komma de gamla, av år och lidanden smidda banden att brista. I ett
av Mæterlincks sagospel utropar en man i denna konflikt, när
han tager avsked av sin trolovade för att följa en okänd kvinna:
»Jag älskar dig mer än den jag älskar«, och med denna underliga
vändning söker han tolka allt det ofattbara och osägbara, han
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erfar inför sitt eget känslolivs gåta. I dikten »Barndomsvänner«
är en dylik hjärtekonflikt framställd med den djupaste känsla
och den underbaraste konst. Det är historien om två barndomsvänner, sammanvuxna allt ifrån känslornas och sinnenas gryning, men vilkas tragik ligger i, att hon är äldre än han, – hon
stiger i sin sommar, när han träder i sin vår. Denna åldersskillnad blir först den tärande masken, den förskräckande maran på
deras lycka, och sedan ödet, som skiljer dem åt, fastän de aldrig
kunna glömma varandra och aldrig bliva lyckliga med andra.
Dock, en redogörelses torra ord kunna ej återgiva en sådan
dikt. Det är två människors historia, vävd med alla förhoppningars och alla lidelsers skiftande garn. Den är diktad av timmar av sorg och uppvaknanden av förtvivlan, av berusningens
vildaste skratt och de stilla stundernas mest tårögda vemod.
Den är enkel som en skymningssaga, och ändock av en originalitet i uppställning och form, som bär i var detalj den Heidenstamska subjektivitetens prägel. Den är lika tjusande genom sin
värme och sina skiftningar, lik dessa dyrbaraste ädla stenar, i
vilka man ej vet vad man beundrar mest – färgens glöd eller de
slipade ytornas strålglans.
Den utveckling, som här i korthet skisserats, är kulturskaldens: från primära ungdomskänslor och ungdomsintryck, dikterade av en tanke, ännu alltför mycket part i tillvarons stora
käromål, för att resonera högre än blodets nycker och själviskhet, för oskolad för att söka förstå de tusenskiftande och dolda
förbindelser, som bilda den individuella organismen, upp till den
mognade mannens tänkarblick på världen. När en skald strävar
efter en dylik utveckling och vill göra sin konst till uttryck för
sin mest fördjupade syn på livet, sker det av självrespekt och
inre nödvändighet, ty för publiken blir han mindre kär för varje
steg han tager in i labyrinten. Det finns hos den läsande allmänheten i alla länder, och ej minst i vårt goda Sverige, en avgjord
förkärlek för enkla själstillstånd, onyanserade stämningar, klart
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och grunt tankeliv utan kulturens brytningar och den inre meditationens källdjup. Publiken föredrager avgjort en populär form,
fallande in i örat med gatmelodiens eller folkvisans lätthet, framför en verskonst, som eftersträvar invecklad orkestrering och rik
kontrapunkt. Det är, som om mängden betraktade skalderna som
sina avlönade gycklare och ägde anspråk, att de rättade sig efter
de outvecklade idéerna vid deras borgerliga fester och picknicken. Därtill har den stora allmänheten en nobel ambition att
vilja känna igen sig själv i dikten. Men som den stora massan varken förunnats något händelserikt yttre eller inre liv, blir idealskalden efter dess beläte en skäligen enkel vissångartyp, helst
med humoristisk anläggning. Ty det är också en borgerlig lust,
detta att vilja med skämt trubba av kamp och känsla, att vilja upplösa alla motsatser i gillets och bålarnas lättköpta och skenbara
harmoni. Så är Bacchus otvivelaktigt den gud, vilkens poetiska
ritual den svenska publiken bäst uppskattar. Huru »oäkta« däremot skulle det ej kallas, om någon tog sig för att skildra ett
opiumrus eller, än värre, den metafysiska spekulationens extas
och svindel. Inom den erotiska poesien älskas också högst kärleksdiktning utan individuell och egendomlig färgläggning.
Braun är »äkta« men Stagnelius »uppskruvad«, och glömd ligger hans grav ute på kyrkogården, medan herr Dardanells aska
prydes av ett tungt monument.
Bakom detta ligger även hos genombildade och eljest fina intelligenser en missriktad »folklighet« och »naturvördnad«, yttrande sig som vidskeplig dyrkan för primära känslor och synpunkter. Folkvisan sättes upp emot konstdiktning, som om ej
»Über allen Gipfeln ist Ruh« eller Mignons så artistiskt uttänkta
sång överträffade alla folkvisetexter i världen, lika högt som ett
Beethovenskt andante överträffar deras melodier.
»Naturmoralen« sättes upp som äkta och ursprunglig emot
den kulturella, vare sig den tagit religiösa eller filosofiska former.
Svenska litteraturen överflödar av dylika försvar för »naturens«
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rättigheter mot så kallade »konstlade« moralbud, alltifrån Wallenberg och Bellman ända till våra dagar. »Giftas« är ett ypperligt exempel på sorten, med sina gränslöst tarvliga, etiska ideal.
Denna tankegång om naturens och det naturligas skönhet är
ren tanklöshet. Naturen strävar ej efter annat än att uppehålla
sig själv, och skönhet är ett civilisationsbegrepp. Den »naturliga« moralläran är i själva verket så tom och elementär, att den
intet samband har med de konflikter och problem, i vilka den
moderna civilisationens människor leva. Men denna kärlek till
förenkling i fråga om diktning, innehåll, form och känslovärden kan vara ödesdiger genom att sänka en hel litteraturs nivå.
Det är en lycka, när ett folks nationaldikt, utgångspunkten för
hela dess poetiska produktion, som till exempel i Italien, utgöres av ett metafysiskt verk, som samlar i sig det högsta och svårtillgängligaste, vartill en kultur kan nå. »Divina Commedias«
gotiska treskeppsdom gömmer all medeltidens mystik och härlighet inom terzinernas himmelsriktade, med matematisk beräkning byggda valv och bågar. Därför har också hela den italienska poesien, från Petrarca ända till Manzoni och Carducci, i
våra dagar haft högtidsskrud till form och rört sig inom den
kulturella bildningens mest förfinade sfärer.
Jag har gjort denna lilla litteraturhistoriska utvikning för att
belysa, vad det i själva verket innebär, när en skald, som har improvisationens så mycket högre värderade talang, går ifrån marknaden, där hopen applåderar kring tältena, för att i ensamheten
med böckerna och sig själv lära sig tänka. Det är klart att en
diktkonst, som vill tolka tillvaron i dess högsta och mest komplicerade tanke- och känsloliv, ej kan bliva av den populära visans
vattenklarhet. Jairi dotters historia är mer invecklad än skalden
Wennerboms. Denna skildring av den till livet återuppväckta,
i verkligheten främmande kvinnan med det dunkla minnet av
dödens nejder inom sina ögonlock, är ett fönster öppnat emot de
gåtfullaste land dit tanken reser, och i samband med det dunk130
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laste i människosläktets hjärta står en känsla som den, vilken är
formulerad i de oförglömliga orden:
Trängtan jag alltid förnam
att få undrande blåsa
livets grumlande damm
från min bägares vatten,
smaka en klarare drick,
stiga närmare natten
och i din öken, som fick,
tröskel i Akerons floder,
somna med pannan i knät,
blinda, tigande moder,
gåtfulla evighet!

*
En romersk vän till Hans Alienus skrev en gång i sina livsanteckningar följande rader : »Ja, Hans Alienus, jag håller dig
mycket kär, icke blott därför, att jag är tjusad av alla de gåvor,
milda gudar skänkt dig, men därför att du själv förvaltat dem
som en skicklig arvinge ett stort och ädelt arv. Tre gånger for
du från Rom för att i främmande länder och i ensamhet lära och
utvecklas till man. Första gången kom du tillbaka som lyckoberusad ung erövrare och tågade i triumf över Via Sacra, bekransad, åtföljd av spelmän och flöjtblåserskor, med ystra visor, spevisor och klingande hymner åt Bacchus och Venus på kitharan.
Folket jublade åt dina sångers lustighet, men du längtade längre
bort, till Afrikaländernas tempel, där Jupiter Ammon dyrkas med
hemlighetsfull kult, och du ville gå med nakna fötter bland de
invigde till Eleusis. När du kom tillbaka andra gången förde du
med, ej blott kostbara sniderier och vävnader,kopparfat och mattor, men också en hög gudinna. Du kallade henne Dea Pulchritudinis, skönhetens gudinna, och byggde henne en marmorcella
på Esquilinska kullen. Många nyfikna kommo och offrade där,
men som gudinnan sällan bönhörde, vände de ej åter. Att du själv
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ej nöjde dig med att dyrka henne, sluter jag därav, att du åter
en gång for bort, till Stoas pelargång och Akademien, och när
du då kom hem var du ensam. Platos och Epikurs skrifter bar
du med, och du sade dig vilja allena för dig själv ägna dig åt
filosofisk meditation och Apollinisk världsförklaring.«

Rokokon
(1898)

1700-talets tvenne första decennier, de flammande årtionden,
då den svenska storhetstiden skrev de sista, i sin växling från
sagolik seger till förkrossande nederlag mest tragiska sångerna
av sitt hjälteepos, då hela landets märg och blod gick upp i den
krigiska kraftutvecklingens och de utomordentliga försakelsernas mod, voro lika litet lämpade för penseln som för pennan.
Den stigande fattigdomen, den osäkra äventyrsstämningen, hovlivets och de eleganta sedernas nödtvungna ruin under krigsårens ändlösa sorger och umbäranden, allt lät det späda, inhemska konstliv, som Ehrenstrahls skola och Hedvig Eleonoras artistiska böjelser väckt till liv, åter förtvina i saknad av det
yttre stöd, utan vilket en så svag och ännu artificiellt uppdragen planta ej kunde växa sig stark. David v. Kraffts och Martin
Mijtens d. ä: s lärjungeskara glesnade år från år, och själva blevo
de gamla och trötta. Lukas v. Breda lämnade ateljén och blev
sidenvävare, Olof Pilo, som medarbetat vid de Versailles-dekorationer i smått, som prydde Hedvig Eleonoras Drottningholm,
hemmansbrukare – det praktiska, den nya tidens, frihetstidens
livsnerv drog alla krafter till sig. Michael Dahl, född i Stockholm och Ehrenstrahls lärjunge, skriver rent ut från Rom, att
han hellre ville lida nöd uti främmande land än bland bekanta
och anförvanter hemma, och han slår sig också ned i London
och blir en medtävlare till Kneller, en rutinerad modehandlare
med färg och pensel, förfärdigande en mängd av dessa bröstbilder av engelska beauties från restaurationens dagar, vilkas tillgängliga och sensuella leende under löst uppsatt hår, över dristiga urringningar, väl illustrera den alkovstämning, som under
denna tid brett sig över England. Charles Boit, emaljmålaren,
far från Stockholm och blir berömd i Paris, medlem av franska
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akademien, David Richter d. ä. och Mijtens d. y. begiva sig till
Wien, Georg Desmarées till München.
Emellertid begynner frihetstiden, en ny generation växer upp,
det nuvarande Sveriges första. Den djupaste omgestaltning, det
svenska folklynnet kanske någonsin undergått, arbetar sig fram
genom bygderna, med en omvärdering av alla värden, som gör
den forna krigarstaten med sitt stolta och lättsinniga äventyrshumör till en nation av nyttighetsdyrkande kannstöpare, vilka
sträva att förvandla hela riket till ett stort kommersiellt och parlamentariskt Alingsås. Två porträtt av Georg Desmarées från 1723
och 1753, av friherrinnan Brita Kristina Appelbom och historikern Johan v. Arckenholtz, kunna tydligare än många och långa
historiska avhandlingar berätta denna egendomliga utveckling.
Målaren var född i Stockholm av en inflyttad hugenottfamilj
och elev av Mijtens, vilkens koloristiska styrka och litet ceremoniösa uppfattningssätt en sådan bild som Tessinporträttet tämligen livlöst återgiver. Men Desmarées’ porträtt i fråga är av en
helt annan ton och helt annan stil, inspirerat, gud vet från vilket håll, kanske från de alster av gammal holländsk konst, som
funnos i lärarens berömda målerisamling.
Amiralskan Appelbom står här som änka, klädd i svart och vitt,
med en vit snibbduk över huvudet. Kontrasten mellan de båda
sorgefärgerna är given starkt och strängt, teckningen är sluten
och sträng också den, med bestämd och verkningsfull konturering, hållningen stolt och kraftfull. Det är ej ett alldagligt konterfej, ett nummer blott bland de 128, Desmarées berättas hava
lämnat kvar i Sverige vid sin avresa 1724, det är ett konstverk av
energisk och koncentrerad makt.
Stanna en stund framför denna sorgklädda kvinna, glöm bort
att hennes egna livsförhållanden torde hava varit prosaiska nog.
Hennes man, amiralen, dog under sotad ås, och hon själv gifte
snart om sig med en tullinspektör. Glöm bort detta, och hon
skall växa för fantasien till den typiska soldatänka, som hela Sve134
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rige var vid stora ofredens slut – och ur detta hårda ansikte, som
efter alla tårarna fått oktobers kalla och klara bitterhet i de blågrå ögonen, med den energiska besvikenheten över dragen, skall
underligt levande slå dig till mötes stämningen från det slagna
men okuvade Sverige vid storhetstidens slut, sådant Heidenstams »Karolinerna« så beundransvärt förstått och skildrat det,
riket med de många svartklädda kvinnorna, vilka, stolta och raka
under de vita huvorna, stirra långt bort i fjärran mot glömda och
gräsbevuxna gravar över döda män, makar och söner,liggande lik
på slagfälten, bröder och trolovade, levande i armod och fångenskap i det vita, okända Ryssland, alla de tallösa saknade, förlorade och försvunna.
Gå sedan från detta porträtt av en sörjande men upprätt kvinna, som med något av en mans behjärtade resignation lagt handen mot bröstet, till målarens jämnt trettio år senare utförda
bild av Arckenholtz. Tydetta porträtt är, som man ser av Mäyrs
stick, målat i Cassel 1753. Desmarées hade då förvärvat en stor
ryktbarhet i hela Tyskland.Han hade själv övergått till katolicismen, och det knappa, reformerta allvaret i skildringen av amiralskan Appelbom har efterträtts av en koloristisk, världsglad
rokokoton. Arckenholtz står framåtlutad med ett pappersark i
handen, klädd i guldbrunt siden med fina valencienner kring en
skrivares och en lärds vita och nervösa fingrar. Hans ställning
är en talares, som ett ögonblick sett på sitt koncept, för att därpå erövra sitt auditorium med den sakliga ironiens och den tillspetsade frasens kraft, och hans ansikte är präglat av en överlägsen resonörs högdragenhet. Det är en partigängare, en riksdagstalare; han kunde stå så i riddarhuset eller några andra av
tidens tallösa utskott och kommissioner. Och vad är det papperet handlar om, i vilket han nyss sett? Gäller det växelbalansen
eller ett nytt förslag om schäferier? Är det ett memorial om
lyxens nytta för en »policerad nation« eller själva den storpolitiska sekretess, för vilkens skull han själv rätt nyligen haft obe135
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hagliga duster att utstå ? Det är frihetstidens Sverige, som skriver historia i stället för att göra den, som diskuterar i stället för
att handla, och som utbytt kampens spänning mot det ekonomiska välbefinnandets ro, det är hela detta riksdags-Sverige,
som möter i detta även artistiskt sett präktiga porträtt, liksom
slutet av storhetstidens i det förra.
Mellan dessa båda data har så en total omvälvning kommit,
den andliga omvälvning, som i litteraturen betecknas av Dalin, i
vetenskapen av Ihre, Celsius och Linné, i konsten av rokokons
inträde. Som »primus motor« för den konstnärliga nyrörelsen
står onekligen Carl Gustaf Tessin, och denne mångskiftande man
med den sega och veka karaktären, utan storhet som statsman,
utan profil som tänkare, utan skärpa som misantrop, ofta en
smula löjlig i sin teatraliska självbelåtenhet, var i sitt konstintresse stor och uthållig som i intet annat, den störste kännare och
samlare av konst, som väl någonsin funnits här hemma. Upptagandet av slottsbyggnaden, ankomsten av de genom Hårleman anställda franska konstnärerna (1732), vilkas dekoreringsarbeten skulle bliva så epokgörande, deras teckningsskola, vilkens utveckling till en hel akademi Looströms förträffliga verk
om »Fria konsternas akademi« berättat, och sist Gustaf Lundbergs hemkomst från Paris 1745 som stor och berömd artist,
äkta son av rokokon, äro huvudpunkterna i historien om den
franska stilens seger här hemma, en seger över hela linjen, som
först det engelska inflytandet från seklets slut skulle balansera.
Av den äldre generationens män finnas endast några porträttörer att nämna, vilka leva i själva övergången, vilkas uttryckssätt
småningom påverkas av det nya, och vilka låta den tunga färgen
och de breda, pompösa laterna efterträdas av rokokons lätta,
ljusa, kyligt leende kulörer och förbindligt inbjudande artighet
med en ofta mer låtsad än äkta intimitet. En sådan övergångsman, vilkens gammaldags styva pensel efter hand lär sig mer
och mer av rokokons salongstakt, var Johan Henrik Scheffel,
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vilken långt in i 1760-talet outtröttligt, som han själv skriver,
»betiänt alla Familier med deras Portraits aftagande till fullkomligt nöje«. Den gamle hedersmannen, som anhållit och fått
titeln »directeur med rang lika med assessorerna« med anledning av denna hedrande verksamhet och för att icke vara sämre
än sina borgerliga förfäder, vilka »alla haft hederstitlar«, levde
långt in i Gustaf III: s tid i en »ganska munter ålderdom«. Sin
egentliga konstnärsbana torde han väl dock slutat 1765, då han
flyttade till släktingar i Västerås. Utställningen visar åtskilliga av
hans porträtt, vilka eftersträva allt mer av rokokons världsmannamanér över de vanligen i halvfigur skildrade personerna. Med
tindrande ögon stå de, och även i dräktbehandlingens försök till
mer eleganta och vårdslösa kast talar en ny tid ur den dock ännu barockaktiga draperingen.
Ålderdomligare än Scheffel är Johan Schwartz, verksam i seklets första hälft, av vilkens kraftiga och koloristiska konst på utställningen finnas blott ett par dunkla, litet besvärat insatta bröstbilder av samtida. Närmare den nya tiden, allvarligare än Scheffel
är däremot Olof Arenius, som redan hörde till den Tessinska
kretsen. Ursprungligen lärjunge av D. v. Krafft, bildade han sig
i Holland efter Kneller och lärde sig under studierna av äldre
nederländsk målarkonst de allvarligare koloristiska avsikter, som
utmärka hans dukar trots deras tunga och torra färg. Arenius
kom hem 1736 och verkade som porträttör till sin död 1766
under ett bekymmersamt och av husliga olyckor fördystrat liv.
Porträttet av Hårleman, som finnes på utställningen, räknades
redan under hans livstid som hans mästerstycke, och är ett ganska ståtligt verk. Den store arkitektens blodfulla typ, med huvudets spotska och stolta hållning, är kraftfullt skildrad, och bilden av Wargentin återgiver också rätt väl den skicklige vetenskapsmannen med det tunna, intellektuella ansiktet, livat av en
lärds försynt sarkastiska uttryck.
Vacklande övergångsmänniskor äro alla dessa, men med Gus137
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taf Lundberg träder rokokon in i vår konst med allt sitt fras av
siden, sitt glitter av paljetter, sin njutningslust över anleten, dubbelt unga och livsglada under det vita pudret, och hans konstnärskap blev av utomordentlig betydelse för hela den svenska
konstsmakens utveckling. Lundberg hade i Paris under Rosalba
Carrieras ledning eller snarare efter hennes föredöme utbildat
sig till pastellist. Själv nämner hon honom icke i den dagbok, vi
äga i behåll över hennes Parisvistelse – och som visar både vilken förtjusning hennes eleganta konst väckte i Paris och hur
klokt den arbetsamma venetianskan förstod att draga fördel av
sin succé. Pastellen, eljest i Frankrike blott känd som en koloristisk resurs för tecknare, blir för första gången erkänd som
självständig målarkonst, och huru väl passade ej dessa kritor med
sina färger som av torkade blomblad och pulveriserade pärlor,
av förgyllda dammkorn och stötta metallskivor, det flyktigaste,
vildaste, hetsigaste av franska släktled, det som rasade med regenten och spekulerade med Law ! Efter denna tids popularitet
hava Rosalbas porträtt mist det mesta av sin berömmelse, men
än i dag, när man stiger in i Dresdens museum, där arbeten av
hennes hand hänga i hundratal, måste man alltid beundra charmen och den distingerade, kyliga glansen över hennes verk.
Lundbergs måleri är lika elegant som Rosalbas, kan ofta hava
samma deliciösa lätthet och kylighet över toner, vita som den
vita kamelians och blå som en kvällshimmels, men hans talang
är manligare och ibland grövre. När han kom hem, var han redan en berömd man, med en utländsk auktoritet, som knappast
någon svensk artist vunnit före honom, och hov och aristokrati
omfattade hans konst med samma hänförelse. Hela den eleganta världen från frihetstidens slut gick igenom hans ateljé, där
unga ädlingar och hovdamer hade sina rendez-vous, och trivdes så mycket bättre som mästaren själv var en världsman, en
galant Celadon, som helst och bäst målade unga damer. »När
hans hjärta«, heter det, »var eldadt af kärlek för den Cloë, hvars
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bild dess hand skulle skildra, var det så mycket lättare för denne mästare att lyckas, som hans tjusta öga hvart ögonblick upptäckte nya förborgade skönheter i hvar blick, hvar geste.« Dessa
antydningar räcka till för att giva en fingervisning om, hur hans
bana skulle arta sig här hemma, där ingen ens tillnärmelsevis
kunde upptaga konkurrensen med honom. Han blev en snabbmålare och skönmålare, som ofta drevs att åsidosätta det individuella och intima för ett societetsideal av sällskaplig elegans
och konventionell täckhet. Det oaktat bör han kallas den förste
store svenske målaren, tekniskt genial i sitt yrke och besjälande
alla sina verk med den stämning av fjärilserotik och den klang
av en spröd silverskallra, som voro tidens. På utställningen är
han ej genomgående väl företrädd, och av hans porträtt hänga
de bästa dessutom alldeles för högt för att kunna göra intryck.
Den yppersta av Gripsholmsbilderna, det onekligen fullkomligt
smältande porträttet av Fersen, är nästan sliskigt i uttrycket, med
en obehaglig serafblick. Ett par andra porträtt äro ointressanta
och torde kanske delvis vara utförda av elever och medarbetare.
Endast det Konstakademien tillhöriga huvudet med schäferhatten – ofta, men med orätt, reproducerat som fru Schröderheim – visar hela hans finhet. Det är en dröm, en dröm av en
chérubin, som läst Rousseau och som gör sin älskade till den
mest kokett förtjusande idyllhjältinna, på en gång med mouche
och sommarfräknar, stadsraffinemang och lantfriskhet.
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Emile Zola
i. un e c am pa g ne
(1897)

Under titeln »Une campagne« har Emile Zola samlat och utgivit en följd av uppsatser, polemiska artiklar, fantasier, som
han under de sista åren tryckt, särskilt i Le Figaro. Han har redan en gång förut använt samma titel för en likartad samling av
kritiker och essayer, utkommen för cirka femton år sedan, och
det är lustigt nog att ögna i de båda böckerna jämsides. »Plus ça
change, plus ça est la même chose«, bruka fransmännen säga,
och det är verkligen sant, att ju mer Zola förändras, dess likare
blir han sig själv. Vid 1880-talets begynnelse hade den Zolaska
naturalismen sin smekmånad med den fria opinionen och njöt
kanske med väl mycket proprietär-behag sötebrödsdagarnas
lycka, nu, mot nittiotalets avslutning, har den redan nått ålderdomen med dess isolering, ovanor och krämpor. Ja, det finns de,
som rent av säga, att »Les Rougon-Macquarts« storartade jättebyggnad är en imponerande och monstruös mausolé, under vilken den ligger begraven, balsamerad, svept med alla de hederstecken, som tillkomma en f. d. regent, nu död och begraven,
mumie.
Emile Zola tror det icke. Oförtröttat fortsätter han att bygga,
själv arkitekt, byggmästare och murare – på senare år kanske
allt för ofta det sista. Efter »Lourdes’« medeltidskrypta reste sig
»Romes« katedral, behärskande den eviga staden som S:t Peter
med sin kupol – så är åtminstone mästers egen tanke – och nu
håller han på att löda stycke till stycke i den stora romanen om
Paris, som skall varda en modern järnkonstruktion, minst lika
djärv och stor som Eiffeltornet. Men trots allt detta har Zola
haft tid att också vid behov gripa till geväret och med bösskolven – ty om dess klubblika slag erinrar kanske mest hans våld141
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samma polemiska fras – försvara vad han i gamla dagar benämnde naturalismen och som han numer rent ut kallar – Emile Zolas litteratur.
Ännu en gång får man i dessa kritiska studier orsak att beundra hans temperaments styrka, hans sinnes kraftfulla optimism. Det finnes längst in i hans natur en både naiv och djupsinnig livsberusning, som i allt, till och med i stormens förödelser,
blixtens härjningar och höstens förmultning, ser nyskapelse, omsättning till andra former och kombinationer, jäsningsämnen
och fermenter till nya väsen och nya världar. Av den Darwinska
läran om »kampen för tillvaron« har han skapat sig ett kraftspelets evangelium, med en blind och stor tro på livets förmåga
att korrigera, förvandla och framför allt evigt förnya sig själv.
Det är den enda metafysiska tanke, som man hittar i hans många
band, och som än en gång lyser i dessa små artiklar, kanske bäst
i uppsatsen om judefrågan, där hans utgångspunkt är förtrytelsen över att en viss klass eller stam av människor skulle förhindras att deltaga i den fria tävlan, ur vilken dock i sista hand
livsproblemens lösning drages.
Vid sidan av denna kraftförgudning, vilkens blott allt för bullersamma och högljudda offerpräst Zola alltid varit, har under
årens lopp mer och mer kommit fram i hans verk ett vekt medlidande, även detta kvällande ur hans breda naturbotten, och
framför allt ägnat väsen och känslor, vilkas förenklade struktur
står naturen nära. Kvinnan i sin kärleks hängivenhet eller sitt
moderskaps självförglömmelse, mannen i arbetsmödans kamp
eller bränd av ärelystnadens flamma, fruktsamhet, oreflekterad
självuppoffring, njutningslystnad och åtrå, se där starka och primitiva impulser, med vilka Zola sympatiserar intill det sentimentala. I föreliggande samling är det framför allt ett par vackra
uppsatser om husdjuren, som giva uttryck åt hans ömhet. Människan måste älska djuren – sade pessimisten Schopenhauer –
därför att de hjälpa henne att glömma bekymmer och framtida
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omsorger för att tanklöst njuta nuet och ögonblicket ; människan måste älska djuren – säger optimisten Zola – därför att de
förbinda henne med naturen och det primitiva, därför att de i
sin omedelbarhet äro mönster av sunt och oförkonstlat liv.
Han kunde tillägga, därför att de ej tänka eller fantisera, ty –
utan att vilja vidgå det – har Zola ständigt visat avgjord motvilja mot den del av mänskligheten, som lever med tanke och spekulation i stället för med blod och nerver.
Minst tilltalande äro de mest uppseendeväckande av dessa
studier, de rent litterära manifesten, som de två beryktade artiklarna »Till ungdomen« och »Krabban«. Den första är en lidelsefull »uppslagning« med ungdomen. Vi tänka ej lika på någon
enda punkt, ropar Zola till sitt lands unga män, jag är en positivist, som älskar livet, den moderna tillvaron i alla dess former,
naturen, sedd i den nya vetenskapens ljus, och i litteraturen älskar jag klarheten, det starka, rena och osminkade språket – jag
förstår ej edra tankar, er världsåskådning är en lös spindelväv
av drömmerier och metafysik, er s. k. symbolistiska konst dunkel och pretentiös jargong, edra visioner och fantasterier blodlösa och barnsliga laterna-magicabilder. Vi tänka ej på samma
vis varken om liv eller konst, om man eller kvinna, »rompons,
rompons, låtom oss skiljas! »
Det, som verkar stötande i denna förklaring, är ingalunda Zolas fasthållande vid sin ungdoms och sina mannaårs filosofi, om
man så kan kalla den förflackade och populära åskådning, han
byggt på Comte, Claude Bernard, Littré och Darwin – tvärtom.
De försök att vara spiritualist, som »Fällans« skapare gjort t.ex.
i »Le rêve«, voro varken lyckade eller klädsamma, och om också
hans starka vilja förmått reducera hans egen gestalts en smula
materialistiska embonpoint till mer ideell spenslighet och av
1880-talets korpulente Zola lyckats göra 1890-talets magre,
skulle säkerligen ingen andlig kur förläna hans robusta lynne
mystikerns stillhet och hänförelse.
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Ja, man kan gå därhän att giva honom rätt i de anklagelser
för löslighet och tomhet, som han riktar mot den moderna nyidealismen, vare sig den är filosofisk, katolsk eller magisk, ty så
litet har den ännu bjudit av allvarlig och sträng världskonception, så uppblandad är den, särskilt i skönlitteraturen, med gottköpsmystik, skrock att skrämma barn med och kaffesumps-djupsinne, att mindre nyktra hjärnor än Zolas kunna längta tillbaka
till den kala, positivistiska granitgrund, på vilken Taines generation byggde sina dogmatiska konstruktioner, vilka bland många
andra stora och solida egenskaper dock också hade den – att
logiskt hänga ihop.
Men det, som är stötande i detta gascogneska avskedsbrev till
ungdomen, är den totala ofördragsamheten mot allt annat än
hans egen brygd – den avgjorda olusten att bemöda sig om att
förstå eller finna något av framtid i allt det oroliga och jäsande
nya, vilket ännu sorlar och stammar i oklarhet, men som väl,
också det, en gång får sin inspirerade stämma, och framför allt
bristen på den verkliga och högsinta överlägsenhet, som aldrig
glömmer, att avlösningens timma slår även för de starkaste stridsmännen, och som leende låter det nya gardet rycka upp vid sin
egen sida.
I de mästerligt elaka litterära satirer, med vilka den unge författaren Ernest La Jeunesse debuterat, förekommer en »Apologi över Emile Zola«, som lustigt visar den fanatiska självförgudning utan ett stänk av ironi, som av Zola på gamla dagar
gjort en storordig litterär matamore. Det är naturligtvis Zola
själv, som håller apologien – ingen annan skulle göra det med
sådan känsla och övertygelse. La Jeunesse supponerar en diktad intervju och låter Zola själv föra ordet. Den store romanförfattaren talar först om sitt sätt att författa, »hur många rader
det blir pr timme och hur många rättelser pr rad, hur många
idéer pr hektameter och hur mycket bläck pr metaphor«; och
övergår sedan till att med stegrad vältalighet beskriva alla sina
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nya upptäckter, som kulminera i en definitiv och gigantisk uppfinning : » j ’ a v a i s i n v e n t é l e s h o m m e s « . »Ja«, fortsatte Emile Zola, »jag hade uppfunnit människorna, som jag
sedermera uppfann alkoholismen, bourgeoisien, måleriet, hallarna, börsen, kyrkorna och vetenskapen … Må man taga mina
kapitel, må man mäta och väga dem! Allt har relief, allt har
nerver, allt har kött och blod, allt är fullt av manlighet, energi
och rättframhet. Allt hänger ihop, lever, myllrar och vimlar, är
bräddat av kraft och – inte sant? – också av ömhet. Ja, i mina
böcker myllrar och rör det sig och lever, och var rad är lojal.
Jag är ingen gycklare; jag skriver: det är hela min hemlighet.
Och ordet blir verklighet, och ur mina blad är det, som alla
andras blad födas, det är från mig, som allt stjäls, men jag låter
dem hållas, ty jag är rik, och jag bekymrar mig litet om kritiker,
förtal, hån eller okvädinsord, det är endast okynne av barn,
barn, till vilka jag själv är fader.« Och han upprepade: » j a g
ä r f a d e r n «.
Med karikatyrens uppsluppenhet har La Jeunesse här tolkat
Zolas ton och tanke. Även i detta sista verk, i den uppgörelse
med ungdomen, där man dock kunnat vänta annat, möter man
aldrig ett spår av en stilla timma med självuppgörelse och vemodig självironi, aldrig en ödmjuk känsla av behovet att tystna
– efter att dock så hava fyllt scenen med buller – och uppsöka
den Thebaide, där man ensam, utan publikum vill dikta och
drömma för sig själv, med ansiktet vänt mot de stigande stjärnorna i väster. Efter en exempellös framgång, en succé, till vilken ingen romanförfattare sett maken, aldrig en känsla av den
triumfens sorgmodighet, som Corneille så vackert skildrat i
den allciterade rad, med vilken han tolkat Augustus’ Cæsariska
vemod:
Et monté sur le faîte, il aspire à descendre,
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den underliga makt, som bjuder en att i stilla eftertanke gå utföre, när man en gång i jubel nått toppen. Med samma häftighet
och samma ilskna knog, som Zola begynte vinna ryktbarheten,
fortsätter han den dag i dag, som fastkedjad vid sin skrivpulpet,
att stapla sida på sida och bok på bok, och att göra sin öronbedövande reklam på alla andras bekostnad för detta nya underbarn, som skall födas och bliva så välskapat, så splitternytt och
så olikt alla de föregående trettio syskonen! Vilken ihärdighet,
vilken tro på kvantitetens makt och vilken brist på värdighet!
Och ändock är för en stor andlig personlighet ingenting så
klädsamt som en smula moralisk elegans! Och hur vackert och
vist verkar det icke, när en stor man, redan innan han tvingas
av dunklet, med ett tyst leende av segrande samförstånd bjuder
aftonen och stillheten välkomna.

ii . t rava i l
(1901)

Att genomläsa Emile Zolas nära 700 sidor digra roman »Arbete« är i och för sig en dryg ansträngning. Det är kanske konsekvent från författarens sida, att läsaren blott med möda tillägnar
sig detta arbetets evangelium, men i sådant fall är man näppeligen tacksam för konsekvensen. Det är vackert så, att människan
i sitt anletes svett skall förvärva brödet, men var står det skrivet,
att läsning av skönlitteratur skall vara ett fullkomligt dagsverke,
som det måste formlig pliktkänsla till att fullgöra? Kanske svarar
Zola, att hans tjocka bok ingen roman är, men ett evangelium.
Ursäkten räcker dock icke långt. Ty korta hava framför allt de
riktiga evangelierna varit. Så långrandiga bekännelseskrifter som
Zolas göra sällan propaganda. Och svarar Zola åter, att hans
skrift är tillämpad sociallära, har den ju dock romanens – ja, här
och där följetongsromanens – form och borde då åtminstone tillhöra »den glada vetenskapen«. Men sällan har Pegasus fått ett
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sådant lass att draga. Och dock är Zolas vinghäst verkligen en av
de äkta. Bäst det är gnäggar den till, lyfter vingarna över berg
och backar, och ett skimmer från den stora episka diktens sol lyser än över dess grånade man.
Zolas sista bok är, sägom det med detsamma, en socialistisk
utopi. Dess huvudperson hör icke förgäves till den redan från
hans föregående romaner kända apostelfamiljen Froment. I ett
par mästerliga inledningskapitel, vilka utomordentligt sakrikt
framställa en stor fabriksbefolknings förhållanden, visar författaren, hur hans hjälte av omständigheternas makt tvingas att uppträda som social förnyare. Av en tillfällighet kommer Luc Froment att leva i den grå arbetarstaden kring ett stort järnverk, i
trakten kallat l’Abîme. Det är också en avgrund, ett helvete av
röda flammor och svarta kol, som slukar generationer av arbetare, i förtid åldrade och förbrukade, slutande sina dagar som
multnande träd i en av eld härjad skog. Luc, som alltid varit tärd
av en brinnande hänförelse för arbetarklassens framgång, kommer nu den hårda verkligheten in på livet, framför allt genom ett
möte med en ung arbeterska, Josine. Det är en helt ung kvinna
med blont hår, förgråtna ögon och en blek mun. Hennes hand
har genom olycksfall vid en maskin mist ett finger. Ännu outvecklad och värnlös har hon kommit i förhållande till en dålig
karl, som misshandlar henne, Ragu, en typ för den av den nutida
organisationen fördärvade arbetaren.
Hon är blott tjuguårig, och ändock är det, som ett helt liv av
bekymmer gått över hennes gestalt. Men genom hennes förskrämda och sorgmodiga undergivenhet anar Luc Froment en
varelse av mänsklighetens bästa och mest livsdugliga, av dem,
som mer än andra kunna lyckliggöra och själva varda lyckliga.
Josine, den blida, förtrampade kvinnan med sitt rika hjärta och
sin stympade hand, blir för honom den levande symbolen av
hela den arbetarklass, vilkens villkor han alltsedan sin barndom
drömt om att förbättra. Kallelsen att varda en reformator, som
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alltid svävat över hans huvud, slår nu som en blixt ned i hans
själ. Handlingens stund är kommen. Mitt emot kapitalsamhällets mörka fabrik, med dess av yrkessjukdomar och alkohol fördärvade löneslavar, vill han bygga en annan, framtidens, den
socialistiska statens, i vilken de kollektiva principerna äro förverkligade och arbetet förvandlat från en tyrannisk Grottekvarn, som mal blod och märg, till en fri drift, en glad livsfunktion, som ingen kan undvara.
Genom sin väns, den snillrike uppfinnaren Jordans, ekonomiska understöd lyckas också Luc grundlägga sin idealfabrik,
»la Crêcherie«, också det ett järnverk, men skött av fria, delägande arbetare och omgivet av lyckans och hälsans blomprydda boningshus. Boken skildrar sedan kampen mellan de båda så
motsatta arbetsorganisationerna.
Med stark tendens har Zola här fördelat ljus och skugga. Kring
det nutida kapitalsamhällets fabrik samla sig den moderna tillvarons alla lyten. Självisk vinningslystnad är det, som allena
grundlagt och driver detta industriverk, och därför blir arbetet
inom detsamma varken till välsignelse för ägare eller löntagare.
Grundläggaren, den gamle Jérôme Qurignon, har drabbats av
slag, och förstummad rullas han i sin sjukstol ikring på skådeplatsen för sin gamla verksamhet. Hela hans familj har fördärvats av rikedomen, fysiskt och moraliskt. Det är, som den egoistiskt av andras svett vunna penningen medförde en hemlighetsfull smitta, ett lönnligt gift, som göt feber och undergång i
miljonärernas blod. Den nuvarande ägaren, Boisgelin, är en tom
och njutningstokig man, disponenten i spetsen för järnverket en
imponerande kraft, men som ingen annan norm känner än sin
egen nyckfulla vilja. Hans vackra och onda hustru slutligen, Boisgelins älskarinna, är det, som förslösar frukten av alla de tusen
arbetarnas möda med sitt vanvettiga lyxbegär och sitt dunkla
behov att depensera och förstöra. I den nya fabriken är däremot
allt hänförelse och uppoffring, gemensamhetskänsla och kärlek.
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Om också en kort redogörelse som denna naturligtvis ytterligare tillspetsar Zolas motsatser, är hans skildring, som man märker, likväl så tendentiös, att man måste tycka, att han gott kunnat dela korten rättvisare utan att behöva gå ifrån sin åskådning.
Med denna uppställning av de stridande parterna kan man förstå kampens utgång. Den gamla fabriken och hela den krets av
människor, som tillhört densamma, gå under, medan allt flera
segerfanor fladdra över Luc Froments framtidsverk. »Avgrunden« ruineras först ekonomiskt av konkurrensen med den nya
fabriken, och det moraliska förfallet slutar med en våldsam katastrof. Disponenten, som får höra sin makas förräderi, bränner
henne, sig själv och hela fabriken inne. Denna scen ur en brottmålsroman griper, trots sin otrolighet, genom skildringens oerhörda våldsamhet.
Här kunde boken gott hava slutat. Men Zola, med sin symbolistiska förstoringslust, låter Luc Froments stad växa ut till
en bild av hela framtidens socialistiska samhälle. Så avslutas romanen med en oerhört bred och långsam epilog, en socialismens apoteos. Till och med grundaren av den gamla fabriken,
den paralytiske, uråldrige Jérôme Qurignon, omvänder sig på
dödsbädden. Efter att ha rullats omkring stum ett par tiotal av
år, återfår han på sistone talförmågan och håller en liten socialistisk avskedspredikan. Zola finner detta sublimt, medan andra
med mer sinne för komik måste tycka denne gubbe, som rullas
ut och in och till sist börjar mässa socialism, vara bra lik en grotesk gammal papegoja.
I det hela vilar en tjock sentimentalitet över bokens avslutning. Luc Froment och hans vän Jordan, denne franske Edison,
skildras som den nya tidens patriarker. Omgivna av hyllning och
kärlek, dö de mätta på framgång och lycka, samt hundraåriga.
Det är nästan uppbyggelsestil. Och över huvud taget framträda
de Zolaska svagheterna störande mycket i detta ålderdomsverk:
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måttlösheten, bristen på smak och takt, den enformiga retoriken, som alltid bullrar i fortissimo. Men mångenstädes höjer sig,
som sagt, också framställningen till flammande konst. I förmågan
att röra sig med massor av personer och göra väldig ensembleverkan, är Zola fortfarande enastående mästare. De många målningarna från masugnar och järntillverkning omsvävas verkligen av brännande eld, och märkvärdigt är det, vilken glöd han
besitter i skildringar av sinneslivet. Ett par erotiska scener hava
kvar hela den unge Zolas hetsighet och styrka.
Med alla utopiska skildringar av sälla framtidsstater delar Zolas egenskapen – att icke övertyga. Här, liksom i alla besläktade
verk, är man med på den satiriska delen och starkt gripen av
anklagelsernas sanning, men lämnas kall av de dock så hänförda
teckningarna av den stundande fullkomligheten. Varpå beror
detta? Varpå beror det, att Inferno alltid intresserar mer än Paradiso, att kritik över nutida samhällsförhållanden alltid rycker en
med, medan de olika blomstermålningarna av en kommande
tids ideala tillstånd aldrig avvinna mer än kylig likgiltighet?
Skulden därtill, brukar det sägas, är den mänskliga ofullkomligheten. Men ligger icke orsaken djupare? Är icke människan i sitt
inre en evig stridens och längtans varelse, vilken känner själva
sin livsprincip domna inför tanken på harmoni utan kamp? Detta blir, vad som populärt brukar kallas »sitta på en molntapp
och blåsa i basun«, och inför dylikt spjärnar all den outslitliga
lust att bygga och verka, som är släktets instinkt, emot. Människan är ett perpetuum mobile, och det är detta, alla utopister
mer eller mindre glömma.
Men denna orsak är icke den enda. Man är också, och med
rätta, skeptisk mot var enskild reformators eller teoris sätt att
konstruera framtiden. Dylikt blir alltid i sista hand kannstöperi.
De mänskliga och naturliga faktorer, som tillsammans bestämma utvecklingen, äro för tallösa och för komplicerade, för att en
enda man, vore han aldrig så profetisk, eller en enda lära, gömde
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den aldrig så mycken sanning, på ensam hand skulle kunna kartlägga ännu ej födda världar. Hur framtiden kan te sig, aldrig blir
den som en enda teori tänkt sig den. Dock, med dessa inkast
och de anmärkningar, som även riktats mot Zolas roman såsom
konstverk, vill ej en skugga av skämt eller klander falla över uppsåtet och meningen med hans bok. Zolas moraliska auktoritet
har under de sista årens strider med skäl vuxit så, att endast
Tolstojs därmed är jämförlig bland nu levande skriftställare.
Det är en storhet i hans människokärlek, en apostolisk värma i
hans hopp på sanningen och framtiden, som man skall vara liten
och kortsynt för att ej beundra. Man är honom tacksam, att han
än en gång haft tid och mod att skildra vår tids stora sjukdomar
och visa deras olidlighet. Man är honom tacksam, för att han
än en gång som en Atlas tagit en hel folkklass’ nöd och bekymmer på sina skuldror och ropat: se, detta kan icke gå längre, det
är för många, som svälta ihjäl och gå under vid Belsazars gästabud! Att han sedan pekat på socialismen som framtidens räddare, innebär ju ingenting märkvärdigt! Ett vidsträcktare och
mer genomfört program för den sociala utvecklingen känner ej
historien, och om dess teorier lika litet som andra komma att
gå helbrägda ur tidens skärseld, gömma de dock den oförytterliga kärna, som är tanken på de många, vilkas tal och rättigheter på längden måste vinna seger.

iii. [ emi le z ola död]
(1902)

En uppskakande underrättelse går genom hela den bildade världen, underrättelsen, att vår tids störste epiker, Emile Zola, avlidit. I denna stund bräddar budet, att han, massans, maskinernas, den moderna demokratiens störste skildrare, är borta, i och
för sig ens hjärta med vemod. Mycket – det visste man – hade
de sista årens allbekanta händelser tärt på hans livslust och åld151
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rat hans själ. Hur kunde det vara annorlunda? Hans patos var
en lidelsefull fransmans, och hans patos var alltifrån första början av hans bana sanningens, på vilken han trodde med en apostels optimism.
»Vérité« blev också titeln på hans sista verk, som redan börjat publiceras, och vilkets ord, som ett testamentes, med sällsam
högtidlighet ännu ur hans grav skola ropa om hans livs långa och
passionerade kult för sanningen. Icke under, om han mången
gång förtvivlat, när han märkte, hur bedrägeriets ande levde
även i hans eget fosterland, i Molières och Voltaires, de omutliga
och klarögda sånggudinnornas land, icke under, om hans själ bävat i sitt innersta, icke för sin egen kamp med lögnen, icke för
den dock så hopplösa striden med den urgamle Leviathan, som
omslingrar länderna och aldrig dör, utan för medmänniskornas
feghet och lumpenhet. Så många kamrater, som dagtingade, så
många vänner, som sveko, så många obekanta, som skymfade den
ensamme, sudlade hans heder och smutsade hans hem. Mindre
kunde fylla med ohjälplig bitterhet den starkaste och göra den
mest förhoppningsfulle till en Timon, som flydde människorna
och drog sig tillbaka för att tiga i öknen. Men Zola var kämpe till
temperament och sinnesart. Med en krigares begär efter kampspel och stridsbuller hade han från ungdomen uppsökt de poster på slagfältet, där det gick hetast till, och segern hade ständigt tyckts vilja belöna denne äkta soldat, vilkens oförskräckthet
endast överträffades av hans sega ihärdighet. Den första stora
polemik, som lät hans namn flyga över Frankrike, åtföljt av hån
och skällsord, är i detta hänseende lärorik för hela hans liv –
före Dreyfusprocessens dagar. Det var hans första kampanj, som
begynnande ung journalist, för den nya konsten, för Manet och
impressionisterna i tidningen l’Evénement våren 1866. Artikelserien måste avbrytas, redaktören, som ändock var själve de Villemessant, Figaros grundläggare, vågade icke låta dessa hänsynslösa angrepp på den konventionella och utlevade målarskolan
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och dessa hänförda hymner till den nya konsten fortgå. Nu är
Manet bliven en klassiker,vilkens verk hänga på hedersplatserna
i Luxembourg, och den stora hundraårsutställningen i Paris visade, att impressionismens måleri var den största konstnärliga insats, som under adertonhundratalet gjorts efter Fontainebleauskolan. Alltså seger över hela linjen! Och så har det gått alla de
Zolaska striderna för sanningen – intill den sista allbekanta kampen. Men opinionerna växla fort i Frankrike, mer än en gång
har oväntat som ett åskväder den eruption kommit, som frälst
landet från osanning och kvalm. Det är för att hava fått uppleva
en dylik sinnenas förnyelse, en dylik andarnas frontförändring
i sitt land, som man kunnat önska Zola ett längre liv, och som
man med vemod tänker på, att han, den geniale och barnslige
optimisten, kanske måst gå i graven med något ohjälpligt brustet
inom sig. Ty ett svårmodigt drag av självbedövning tyckes mig
ligga på botten av de sista romanerna med deras framtidsutopier
om ett fullkomligt lycko- och rättfärdighetsrike, på vilkets verklighet ingen läsare rätt kan tro – och kanske, trots all bullersam
självintalning, icke ens författaren. Det är för att hava fått en
sista illusion om sin heliga saks seger, som man önskat Zola ett
längre liv och en apoteos på ålderdomen lik den, som kom Voltaire till del. Eljest kan man säga, att hans levnad fyllt sitt rätta
mått. Sin litterära berömmelse kunde han icke mera öka. Ålderns
brist på koncentration och ett allt starkare framträdande av hans
begåvnings svagheter prägla hans senare arbeten. I själva verket
är det den stora epopén »Les Rougon-Macquart«, som förblir
hans levnads monument, under vilket han lugnt kan sova sekelsömnen. Vad därefter kommit, har icke lagt en fast sten till byggnaden, och ännu mindre skulle hans händer förmått det numera.
Så tillvida har han dött i rätta ögonblicket, och den omständigheten, att icke från hans egna läppar den utförliga förklaringen
hann komma om den sista striden för sanningen, skall just giva
hans liv en avslutning av ett eget och tragiskt allvar.
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Den yttre gången av Zolas livshistoria kan berättas i få ord.
Han är född 1840 i hjärtat av Paris, icke långt från boulevarden, börsen och hallarna. Det är ungefär samma trakt av världen sålunda, där Molière, Voltaire, Beaumarchais och Anatole
France sett dagen, och där den franska elden sprutar klarast
fram, som ur en kratermynning. Och ändock kan ingen vara
dessa franska nationalförfattare mer olik än Zola. I själva verket
var det också en tillfällighet, att han här kom till världen. Hans
far var en italiensk ingenjör, hans mor en sydfransyska. Hans
rätta hemort är Aix i Provence – hans diktnings Plassans – och
han har intet av den typiska Parisergenialiteten. Mången gång
hava också franska kritici sagt, att han är mer italienare än fransman. Om frånvaron av varje gnista av esprit, saknaden av smak
och elegans är ett negativt bevis för icke-gallisk härkomst och
lynne, är han ingen gallier. Men om böjelse för passionerad retorik och hänförd tro på abstrakta system och tillspetsade teorier måste kallas franska släktdrag, är han fransman. Förmågan
av storståtliga konstruktioner med stark massverkan och rik
ensemble är slutligen en egenskap, som är både italiensk och
fransk, latinsk med ett ord. Som vanligt räcker icke nationalitetsbegreppens schematik till för att omspänna en mäktig och
egenartad individualitet. Zolas barndom förgick i Aix. Som en
fattig ung studerande, vilken bedrev litteratur i lönn, kom han
till Paris, skrev vers à la Musset och svalt, trodde sig vara bohem,
men visade sig, då han blev anställd hos bokförläggarfirman
Hachette, hava det ordningssinne och den byråkratiska läggning, som slumra även hos många skenbart fantastiska fransmän. Då hans litterära krafter växte, gjorde han sig fri och levde
sedermera uteslutande som skriftställare, lika borgerligt regelbunden i sitt liv och sitt arbetssätt som revolutionär i sin diktning. Hans första volym, »Sagorna för Ninon«, trycktes 1864,
men först när hans stora romancykel över andra kejsardömet,
behandlande de båda familjerna Rougon-Macquarts historia i
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en lång följd av delar, begynte med »La fortune des Rougon«
(1871) framstod den verklige Zola på skådebanan. Dock, hela
vidden av hans nydaningar, som omskapat romanen och lagt en
mängd nya erövringar inom dess sfär, liksom hela den enastående verkan, hans författarskap skulle utöva, märktes först med
publikationen av den storartade proletärdikten »Fällan« (1876).
Vad som därefter anknyter sig till Zola och hans verksamhet, är
i allas minne och behöver icke här upprepas. Ingen har glömt
hela den storartade följd av diktverk, som han sedermera skrivit och bland vilka »Germinal« och »La terre« väl intaga topppunkterna, det fjärde ståndets klassiska epopéer. Men vid sidan
av dessa enorma prosadikter, som vimla av tusentals gestalter och
gömma hela folklagers tunga lidande och njugga lust, skrev
han ständigt också intimare, innerligare verk, bräddade av en
känslighet, som blev allt mildare med åren, allt mer omfattande, famnande till sist människor och djur i en livsvördnad av
panteistisk storhet och enhet.
Det kan icke vara tal om att i en artikel som denna ens försöka en antydan till en kritisk siktning av Zolas jätteproduktion.
Och över huvud taget är ett ögonblick som detta, då man i stilla vördnad står inför en stor mans dödsläger, icke lämpat till att
kallblodigt väga förtjänster och fel. I denna höstafton, inför vissheten om, att en av de konstnärer, som djupast förstått och starkast passionerat sin tid, gått hädan, förflyktigar hågkomsten av
bristerna, av det lilla, löjliga och förgängliga, medan den stora
fläkten över den bortgångnes slutade livsverk växer och i natten blir till en hymn av den bredd och mångstämmighet, som
Zola själv älskade. Den dömande tiden kommer att fälla sitt utslag eller rättare sina skilda domar och utslag över den dödes
verk, och över dessa domar skola åter revisioner göras, och så
skall det länge fortgå. Zolas egna böcker komma nog att föråldras – det är en fara för kompakta böcker att bliva gamla och
Zolas hava ofta varit tröttsamt kompakta. Men även när hans
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verk ej längre studeras, komma hans namn och hans mission att
minnas. Djärvare försök till att skapa poesi av hela den moderna
tillvaron i dess mest typiska former och åskådningar, med just de
drag, som utmärka vår, naturvetenskapens, socialismens, massornas, maskinernas, klasstridernas tid, har ingen gjort, och om
1800-talet kan symboliseras av en gudom med ett romantiskt ansikte, vänt mot forntiden, och ett naturalistiskt, vänt mot det nuvarande, äro dessa båda ansikten Richard Wagners och Emile
Zolas. När jag tänker på samtiden och Zolas diktning rinner mig
i hågen myten om hur Thetis steg ner till Vulkan för att han
skulle smida Achilles’ vapen. Som den gudomlige grovsmeden,
vilken vid den moderna tillvarons egen flammande ässja hamrat
och smitt sina konstverk, står Zola för mig, en tung men stor
typ, och hans korta namn skall länge ljuda genom bullret av
järnvägståg och propellrar, genom slamret från verkstäder och
fabriker och från stegen av mörka folkmassor, som i slutna led
göra sin högtidliga uppmarsch på världsarenan.
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Modern konstforskning
(1901)

Det arbete, på vilket dessa rader vilja fästa intresserades uppmärksamhet, är redan ett par år gammalt. Men då det – mig
veterligt – icke omnämnts i någon svensk publikation och utan
fråga tillhör de för den nyaste tidens konstforskning och metoder allra mest intressanta verk, som sett dagen under de sista
åren, torde det vara på sin plats att korteligen redogöra för dess
innehåll och diskutera dess synpunkter. Wölfflins bok om den
»klassiska konsten« – han menar därmed konstalstringen under den italienska renässansens högsommar – är nämligen icke
blott fängslande för specialisten, än mer värdefull är den som
vägledare för den bildade allmänheten, i det den just belyser
sidor av konstens liv, vilka för alla icke särskilt artistiskt utvecklade pläga vara svårtillgängliga, om icke slutna. Det är konstens
formella väsen, utvecklingen av teknik, stil och uttrycksmedel,
som denna framställning ensamt beaktar. I hela arbetet finns
intet biografiskt eller anekdotiskt. Den kulturhistoriska inramningen är lika systematiskt lämnad ur räkningen som all yttre
konstnärskrönika. Det är ensamt själva konstverken i deras följd
och sammanhang, som författaren studerar, och även härvidlag
anlägger han icke synpunkter, som äro den vanlige betraktaren
förtroliga. Han berättar varken bilders innehåll eller söker tyda
deras mening, och ännu mindre vill han i ord poetiskt översätta
deras stämning. Han vill tänka målarens och skulptörens ateljéoch arbetstankar. Det är artisternas sätt att se, att uppfatta verkligheten och att återgiva den i färg eller sten, som han ensamt
vill skärskåda. Allt annat äger enligt honom blott underordnat
intresse. Konstens livsnerv ligger i dess form, fattad i vidaste betydelse, och allenast genom analys av konstnärens uttryckssätt
kommer man hans skapelser verkligt nära. Denna studiemetod
157

levertin

är ingalunda ny, men sällan har den tillämpats med sådan konsekvens som i Wölfflins undersökning över den italienska renässansens guldålder.
Författaren är ingen nybörjare. Han har redan utgivit en rad
besläktade arbeten, i vilka en beundransvärd förmåga av formell
iakttagelsekraft framträder. Främst står väl hans ypperliga skrift
om barockens utveckling. Om hans tidigt förvärvade ryktbarhet vittnar bäst den omständigheten, att han kallats till Berlin
som efterföljare till en av den äldre generationens allra mest berömda konsthistorici, Hermann Grimm. Dessa båda män äro
typiska för tvenne tidskiften av mycket motsatt lynne. Grimm
var framför allt en estetisk och genombildad personlighet. Han
tillhörde ännu den gyllene tid av tysk odling, som man skulle
kunna kalla Goetheåldern, och dess ideal av en harmonisk, i
konstens rena luft levande mänsklighet var också hans. Vetenskapen om det sköna fick framför allt icke hava damm på fingrarna.
Den lilla lärda specialitetens mästare föreföllo dessa den allsidiga humanitetens män såsom kunskapens vinkelpredikanter.
Fausts antipod är en dylik lärd specialist – hans namn är Wagner. Konst och dikt voro för Grimm ett högre element, i vars
rena bergsluft mänskligheten skulle vinna sin andliga hälsa, en
högre moralitet för fria och förnäma själar. En kritiker skulle
främst vara i släkt med de stora skalder och konstnärer, om vilka
han skrev, och tala om dem i ett språk, som visade att också han
hörde till de utvalda, inom vilkas bröst en genklang ljöd av skönhetens strängaspel. Så är det Grimm tolkat Goethe, Michelangelo och Rafael med känslan av att förkunna den högsta andlighetens evangelium.
Hur främmande denna högestetiska livssyn med sin själsliga
epikurism i själva verket är för våra dagars Tyskland, kunde man
också gott se just i levnadsteckningarna över Hermann Grimm.
Berömmet lät osäkert och sötsurt. Denne professor ordinarius
hade till och med skrivit dikter och romaner! Vilket högmåls158
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brott för en tysk lärd! Han nedlade oändlig möda på att skriva ett
klassiskt och kräset språk. Vilken onödig esteticism för en tysk
vetenskapsman ! Den döde tillhörde med ett ord en förgången
tid. Hans plats inom konstforskningen kunde jämföras med
Paul Heyses inom den tyska dikten. Allt detta var för litet allvarligt för en ny tids allvarsmän, vilka vilja göra allt, som rör den
»glada vetenskapen«, så tungt och så litet glatt som möjligt.
Så mycket otvetydigare är Wölfflin den nya tidens man. Elev
av Jacob Burckhardt, har han ärvt från läraren något av dennes
öppna, av all abstrakt teori obeslöjade öga för konstens formella
liv och gestaltning, och han har drivit dennes redan så reala och
nyktra fast överlägsna betraktelsesätt ännu närmare mot en naturvetenskaplig metod. Wölfflin betraktar konstverken med den
för formens och organernas utveckling skarpsynta blick, med
vilken en överlägsen och fint skolad zoolog betraktar djurarterna. Man kan kalla hans arbeten studier i konstens morfologi.
Från verk till verk går han, uppvisar samhörighet och skillnad
och redogör därvid för de faktorer, som betinga framsteg eller
tillbakagång. Skapelser, som tyckas danade av fantasiens lek och
tillkomna efter inbillningens nyckfulla vilja, bliva i denna belysning logiskt nödvändiga organismer i en stor utvecklingskedja.
Att ett dylikt strängt vetenskapligt och noggrant studium måste leda till ett djupare inträngande i konstens liv, är självklart.
Det kan icke nekas, att sådana böcker som Grimms för övrigt
beundransvärda framställning av Michelangelo verka abstrakt.
Kulturskedena betraktas alltför mycket i fågelperspektiv från en
över seklen högt belägen utsiktspunkt, och den store konstnärens verk studeras snarare genom den filosofiske turistens kikare
än genom vetenskapsmannens förstoringsglas. Bildernas stämning och andemening tolkas i djupsinniga och överlägsna ord,
men sällan få vi följa konstverkens tillkomst och inre växt, deras förvandling från embryo till fulländning; och än mer sällan
låter oss bindande analys förstå, varför de kristalliserat sig just
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i de former, de till sist antagit. Den nya konstforskningen har
gjort allt detta till sin huvudsak, och det kan tryggt sägas, att den
härigenom under de sista decennierna genomgått samma revolution som de exakta läroämnena, då de från naturbeskrivning
blevo naturvetenskap. Också skall man finna, att den gamla teorien »konsthistoria« i Tyskland överallt utbytts mot uttrycket
»konstvetenskap«.
Om allt detta är endast gott att säga, och det finns intet tvivel
om att studiet härigenom ofantligt fördjupats och befordrats.
Åtskilliga omständigheter finnas dock, som de nya metodernas
hetsiga förkämpar synas mig förbise, och som antagligen alltid
komma att i fråga om konstens skapelser förhindra en verkligt
stringent och vetenskaplig framställning. Jag vill här framdraga
en av dessa, den viktigaste. Det är samma, som mig tyckes, ovederläggliga argument som av den sociologiska och kollektiva historieforskningens män (Lamprecht t.ex.) riktats mot den vanliga
politiska och biografiska historiens anspråk på att vara vetenskap i exakt mening. Ingen vetenskap, säga dessa med fog, kan
existera om enskilda fall och individualiteter, endast om klasser
av likartade varelser och upprepade fenomen. Rörande enstaka
fall kunna blott analogislut göras, vilka aldrig genom experiment
eller förnyad kontroll kunna verifieras, och ensamma individualiteter äro alltid i och för sig gåtor, om vilkas väsen och motiv
man icke kan framställa annat än hypoteser. Men i konsten är ju
– åtminstone från och med den stunden hantverkets och traditionens bojor brytas av enskilda, självmedvetna viljor – allt enstaka fall och individualiteter. Ju mer konstnären är en modern,
från alla andra skarpt skild personlighet, dess mindre utsikt har
en rent analytisk och vetenskaplig metod att fånga hans lynnes
och hans verks hemligheter. Alltid blir det dock i sista hand en
på intuition eller rent mänsklig känsloerfarenhet vilande tydning, som för ordet, och en sådan har intet med vetenskap att
göra. Må vara att konstforskaren är för vetenskapligt studium
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långt bättre ställd än litteraturgranskaren, i det konstens material, stenen, färgerna etc., tvinga till långt större och handgripligare lagbundenhet än det flyktiga ordet – hans forskning blir
dock alltid till sist utläggning, och all utläggning är innerst en
art av diktning. Logisk skolning spelar visserligen här sin roll,
och ännu mer historisk bildning, som hindrar kritikern från att
lägga sin egen tids synpunkter på framfarna, annorlunda levande och tänkande människoåldrar, men viktigast blir här dock
alltid kritikerns personliga utrustning. Ju mer han själv besitter
av lättantänt blod och flammande inbillning, ju djupare hans
eget känslolivs botten är, med ett ord, ju mer han själv är konstnär och poet, dess bättre skall det naturligtvis lyckas honom att
kongenialt tolka mästerverken och förklara mästarna. Därför
kommer nog alltid dikten att få sitta i orubbat bo med den verkliga konstforskningen. Hur fint hava icke poeter som Gautier,
Baudelaire och andra förstått den bildande konstens alster, och
en man som Walter Pater når i sina omdiktningar av Botticellis
och Lionardos drömverk lika långt – om icke längre – mot dessa arbetens lönnliga liv som någon vetenskaplig och formjämförande analys.
*
Wölfflins arbete om den italienska högrenässansens klassiska
konstalstring begynner med följande utomordentligt väl funna
ord: »Ordet ’klassisk’ har för oss något avkylande. Man känner
sig som man flyttades från den levande, brokiga världen till lufttomma rymder, i vilka blott skuggor bo och ej människor med
rött varmt blod. ’Klassisk konst’ förefaller som det evigt döda
och gamla, akademiernas drivhusväxt, ett foster av lära och icke
av liv. Och vi hava en så oändlig törst efter det levande, verkliga
och gripbara. Det, som den moderna människan söker, är den
konst, som luktar mycket jord. Icke 1500-talet, men 1400-talet är
vår tids älsklingsbarn, genom sinnets avgjorda verklighetskänsla,
ögats och uppfattningens naivitet. Några ålderdomligheter i ut161
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tryckssättet tagas med på köpet, man vill så gärna le och beundra på samma gång.«
Efter detta uppslag utvecklar författaren sin mot dagsmeningen så motsatta tes, enligt vilken högrenässansens italienska
konst ingalunda är härledd från antiken eller produkt av något
skolväsen, utan tvärtom betecknar renässansens höjdpunkt, den
ideala stegringen av dess strävanden och den ideala speglingen
tillika av dåtidens italienska liv. Som alla blomningstider har denna guldålder blott kort varaktighet. Den begynner med Lionardos »Nattvard« och slutar med Michelangelos Medicéergravar,
i vilkas smärtsamt vridna, dystra marmorväsen redan en annan
ålder med ett sorgsnare och tyngre känsloliv talar – barockens.
Tiden omfattar sålunda föga mer än ett kvarts sekel – 1500–1525
– och det är denna tidrymds stora och kända mästerverk, Wölfflin i sitt arbete analyserar för att visa på samma gång fulländningen och logiken i denna konsts karaktär och uttryckssätt.
Efter en kort översikt över den toscanska konstens historia
från och med Giotto, en översikt, ämnad att än tydligare ådagalägga, hur mycket större högrenässansens ideal på alla punkter
voro än äldre perioders, tager själva undersökningen vid, begynnande med Lionardo. Med undersökning av allt det formella
i konstverken vill nu författaren visa, hur högrenässansen skapat
sin värld efter ett beläte, långt mäktigare än någon föregående
tid känt till. Wölfflin betraktar härvidlag stort och smått, verkens format och skala, uppfattning av människokropp, arkitektur och landskap, gestalternas ställning och åtbördsspråk, ljusfördelning, anordning och komposition, allt, intill sättet att drapera och kläda, intill sättet att hålla en bok eller lyfta ett svärd.
Så är det författaren i en likväl berömvärt knapp och koncis
framställning genomgår hela raden av den »stora« tidens berömda arbeten, de allt från vår barndom genom avbildningar
kanske oss mest bekanta av alla konstverk – sådana som Lionardos »Nattvard«, »Mona Lisa« och »Grottmadonna«, Michel162
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angelos hela alstring från »Pietà« till Medicéerkapellet, Rafaels
stafflibilder och fresker, och vid sidan av dessa de tre störstas
skapelser en hel följd andra hithörande målningar och statyer
av Sebastiano del Piombo, Fra Bartolomeo, Sansovino, Andrea
del Sarto m.fl.
Det är denna avdelning av Wölfflins bok, med sina i enskildheter fint inträngande konstbetraktelser, man önskade läst av
konstvänner, för vilka de kanske mer än för specialisten erbjuda
fruktbärande lärdom. Allbekanta verk få i denna formella belysning ett nytt intresse, och mycken oklar och tom esteticism
försvinner inför denna övertygande framställning av de formella bevekelsegrunderna för konstnärernas sätt att uppfatta sina
gestalter och komponera sina bilder. Att Wölfflin här slår över
målet och i det hela torde tilldela den rent formella konceptionen en alltför överväldigande betydelse, är en annan sak, varom
mer i det följande, men det förtager ingalunda värdet av den så
skarpsynta och uttömmande diagnos han giver av högrenässansens formliv. Må man icke inbilla sig, att det vanliga ögat utan
hjälpreda kan göra sig självt underrättat om dylikt. Vår syn är
så föga konstnärligt uppodlad och så förslappad av dagligt betraktande av samvetslösa och fotografiska världsavbildningar, att
man väl behöver pekpinnen, som lär en att läsa rent igen, att se i
stort, enkelt och väsentligt. I en rad små, men ytterst sakrika kapitel giver Wölfflin till sist en sammanfattning av undersökningens
resultat, ett med beundransvärt säker hand gjort signalement
över högrenässansens formella drag och lynne.
»Femtonhundratalet« , så begynner denna sista avdelning,
»framträder med en helt ny föreställning om mänsklig storhet
och värdighet. All rörelse blir mäktigare, känslan får ett djupare, lidelsefullare andetag. Man kan iakttaga en allmän stegring
av hela den mänskliga naturen. Det utbildar sig en känsla för
det betydelsefulla, festliga och storartade, mot vilken 1400-talet
tyckes ängsligt och bundet i sitt uppträdande. Och allt detta
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uttryckes i ett nytt språk. De korta, spröda tonerna bliva djupa
och tjusande, och världen får åter en gång höra en högpatetisk
stils praktfulla sorl.« Dessa allmännare satser bevisas sedermera med oemotsägliga iakttagelser från alla områden. Wölfflin
visar hur gestalterna växa under de nya konstnärernas händer,
hur allt hos dem talar om på en gång starkare och mer behärskad lidelse. Typerna bliva förnämare, höja sig liksom till en
högre samhällsklass. 1400-talets borgardrag, borgarförtrolighet
och borgarglädje försvinna, och de höga, genljudande slottssalarnas mänskligheter träda fram med sina stora och stilla later.
Det genreaktiga och det lilla, i 1400-talets konst uttryck för en
barnslig och sagoaktig världsförtjusning, utmönstras, djur, blommor och bohag försvinna, liksom alla erinringar om dagligt liv,
om kamp för brödet och förnöjelsen vid hem och härd. Blott
det väsentliga: människogestalter i stiliserad arkitektur och stiliserade landskap. En dramatisk framställningskonst, vilken allena
sysslar med karaktärer och förlopp, efterträder den gammalepiska, omständliga berättelsestilen, för vilken stort och smått,
hjälten och hans harnesk hade samma vikt. Människouppfattningen antager nya dimensioner. På 1400-talets små bröstbilder
sitta ännu borgare och borgarfruar inklämda som om det var
ont om plats och framför allt om luft i deras små rum. Nu bliva
porträtten monumentala, breda över skuldror och bröst, och
kring de fritt burna huvudena fläktar de höga gemakens luftiga
atmosfär. Skönhetsbegreppen bliva andra. 1400-talets målade
och mejslade mänsklighet har något outvecklat och tunnblodigt,
svävande och ostadigt över sig. Alltid är det ynglingaålderns
magra spänstighet, alltid flickålderns spröda, kantiga gratie,
som förhärligas. Högrenässansen däremot älskar mogenheten
och den utslagna blomningen, män och kvinnor på livets
högsta punkt av kroppslig utveckling, stående säkert och maktmedvetet på den jord, de gjort sig underdånig. Den knoppande, spensliga växten ersättes av den yppiga och praktfulla. De
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religiösa ämnena behandlas med stort, historiskt allvar, utan den
legendens halvt leende, halvt rörda förtrolighet, som kännetecknar ungrenässansens sagoaktiga altarbilder. Och vad slutligen förhållandet till antiken angår märkes också samma förändrade lynne. 1400-talet såg i antikens formskatt en dekorativ
guldgruva, passande för dess ungdomliga praktlystnad, dess lekfulla åtrå efter brokig ornamentering och äventyrslustig arkitektur. 1500-talet återfann i antiken sitt eget hjärtas längtan
efter den mäktiga rumsbilden, den enkla men väldiga konstruktionen, den imposanta skönheten. Långt mindre på grund av
direkt efterlikning – som det så ofta påståtts – än på grund av
verklig inre frändskap med den antika konsten lyckades högrenässansen bilda och dana i dess anda. Under en kort gyllene
stund såg den nya tiden som en jämbördig antiken öga i öga.
Så ungefär lyda de viktigaste satserna av den Wölfflinska undersökningens slutkapitel, i vilken 1500-tals-konstens formella
budget uppställes med så stor sanning och skicklighet. Men efter
denna redogörelse torde dock ett par anmärkningar vara lämpliga. Det faller därvidlag av sig självt att jag ingalunda tänker
diskutera författarens smakomdömen. I sista hand äro dylika alltid frukt av individens disposition och temperament, alltså subjektiva. Wölfflin har tydligen från början haft avgjord förkärlek
för vad vi kalla klassisk konst, vare sig från antiken eller renässansen. Hans far är icke förgäves en ryktbar latinare – professor
i München – och hans store lärare, Jacob Burckhardt, var också
avgjord antikentusiast. En man med modernare läggning skulle säkert bedöma många av Wölfflin högljutt rosade verk långt
kyligare. Dock, detta blir som sagt innerst en tyckesfråga. Blott
en enda sådan punkt vill jag diskutera, därför att den synes mig
ägnad att öppna blicken för själva begränsningen i författarens
och hans medsträvandes metod.
Bland de målare från högrenässansen, som Wölfflin sätter
högst, är den av Savonarola påverkade klosterbrodern Fra Bar165
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tolomeo. Den som sett hans många ledsamma andaktstavlor, i
vilka den inre besjälningen så litet motsvarar de kolossala dimensionerna, måste känna det som en befrielse, när en i italienskt
måleri så invigd man som Bernhard Berenson utan hänsyn till
traditionell beundran bryter staven över denne den tråkigaste av
florentinska renässansartister och hans stora men tomma gestalter. Wölfflin älskar däremot, som tyskar i allmänhet, Fra Bartolomeo. Psykologiskt sett beror detta nog på den förkärlek för det
pretentiösa och svulstiga, som knappast kan frånkännas det moderna Tyskland. Bredmynt språk och braskande form utmärka
den nyaste pangermanismen. Exempel kunna lätt hittas både
mycket högt uppe och mycket djupt nere. Vid artistiska meningsbyten mellan Tyskland och Frankrike framträder ständigt
denna skillnad. När Björnson för ej länge sedan gjorde sig till
germanismens taleman var han också härvidlag mycket typisk.
Redan ett sådant yttrande som att Böcklin är 1800-talets störste
målare är i och för sig teatralisk svulst. Tyatt i ett sekel av så olikartade konstnärsviljor, men utan en Michelangelo eller Rembrandt, framhäva en som den störste, är meningslöst. Men man
fattar därjämte hur barbariskt detta uttalande måste verka i
Frankrike. Ty – hur storartad skapare Böcklin än är – svulstig
och grov kan han väl förefalla en romansk granskare, och står
man själv inför Puvis de Chavannes’ fresker, förstår man också,
vad fransmannen menar. Det är ingen fråga om, att icke denna
freskomåleriets store förnyare lika väl som Böcklin kunde nämnas som pretendent till förra seklets artistiska högsäte – om nu
en barnslig hierarki nödvändigt skall upprättas. Hans verk är lika
nytt, lika mycket en värld för sig, och i fråga om känslans adel,
temperamentets finhet, handens samvetsgrannhet och överlägsenhet är ingen jämförelse möjlig. När Fra Bartolomeo sålunda
av tyska kritici höjes till skyarna, synes det mig vara uttryck just
för denna smak för det svulstiga, det falskt stora och klassiska.
Dock, Wölfflin skulle ej erkänna detta. Han söker med sin van166
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liga genomträngande analys visa utmärktheten av Fra Bartolomeos bilder. Han påpekar ansiktenas ädelhet, figurernas ställning, kompositionens skicklighet och samverkan. Här äro alla
de konstnärliga problemen lösta, ropar han triumferande till betraktaren, och denne har intet att invända häremot. De konstnärliga formproblemen äro verkligen lösta på dessa tavlor – men
än sedan? Konst är tydligen något mer än aldrig så idealt lösta
problem; varför skulle man eljest stå så kall och likgiltig inför en
mängd sådana formellt otadliga skapelser?
Just här synes mig själva svagheten i Wölfflins och andra moderna konstforskares betraktelsesätt ligga. Vad Wölfflin utomordentligt väl giver, är tydligen en historik över de konstnärliga
problemens uppställning och lösning, men hur intressant en sådan konstformernas evolutionslära kan vara, betyder den mindre
än man tror för själva den estetiska värderingen av konstverken.
Det är lustigt att se, hur litet fängslande problemen förefalla,
när de väl en gång äro lösta. Det är en smula samma förhållande som med tydda rebus eller gåtor. Vi hava på måleriets område i våra dagar sett ett utslag av samma fenomen. Jag tänker
på reaktionen mot »plein-air«-måleriet. Vad betydde denna opposition mot det ljusa landskapsmåleriet annat än det, att ett
problem där var löst och sålunda blivit ointressant. När Masaccio i gamla dagar först skapade verkliga människor i stället för
medeltidens okroppsliga illustrationer, var det ett storverk av
oerhörd betydelse, men när denna förmåga blivit ett commune
bonum, som även mycket medelmåttiga artister besitta, spelar
den icke längre någon roll för ett konstverks värde. En illustratör, som i våra dagar såg och ville avbilda världen som de gamla enluminörerna – i fall en sådan anakronism kunde tänkas –
skulle, om han hade energi och personlighet, intressera oss tusen gånger mera än den bästa tecknare, utan något på hjärtat
och utan säregen fantasi.
Voltaires banala sats: »alla sätt äro bra utom de tråkiga« är i
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grunden varken så banal eller ytlig som den låter. Vad menar en
estetiskt bildad och finkänslig människa med att en tavla eller
en skulptur är tråkig ? Väl djupast detta, att konstnärens arbete
ingen makt har över betraktarens inbillning och känsla. Och
denna makt över själen beror icke på den högre eller lägre graden av teknisk utveckling, utan på något långt djupare och svåråtkomligare, på konstnärens inre lynne och natur. Det är också
därför som Wölfflin skall mötas av protester från två tredjedelar
av moderna artister och kritici, då han t.ex. vill bevisa att Rafaels
mytologiska målningar – »Parnassen« i Stanzerna eller »Galathea i Farnesina« – överträffa Botticellis »Venus« eller »Primavera«. Wölfflin kan möjligen ådagalägga att Rafaels kompositioner äro mer slutna och genomtänkta, att hans kroppsideal äro
större m. m., men detta betyder i grunden så litet. Botticelli var
en alldeles särskilt fint organiserad personlighet, en lidelsefull
och melankolisk drömmare, som icke dragit en linje, i vilken ej
darrar och skälver en aldrig vilande känsla, och med en fantasi,
vars stämning av vårmorgon och redan i födseln trött driftsliv
aldrig ägt något motstycke. Vilken gyllene medelsnittsmänniska talar ej däremot ur den lättköpta lyckan i de Rafaelska bilderna, och hur mycket allmännare och slätare är icke hans inbillningsvärld.
Så är det, som denna Wölfflinska jämförelse mellan 1400- och
1500-talens italienska konst i all sin sanning haltar. Djup personlighet och brännande känsla äro något så elektriserande, att
dess pulsslag når oss även genom verk från en outvecklad period och trots alla svagheter och tafattheter i formspråket, medan uppfattningens vanlighet och hjärtats ljumhet icke kunna
bemantlas av ens den största yttre fulländning. Det är en villfarelse att tro, att verket hårfint motsvarar konstnärens egna avsikter, och att man sålunda genom en rekonstruktion med hjälp
av studier och skisser helt kan finna ett arbetes mening. I så fall
vore nog den Wölfflinska analysen alldeles uttömmande och
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tillfredsställande. Men under skapandets strider och ansträngningar kväller skaparens innersta, kanske av honom själv oförstådda väsen över i formen, och det är denna omedvetna stämning, som är verkets finaste quinta essentia. Hur mycket konstnären är bunden av sitt material och dess lagar, av form och
teknik, gäller så även för hans arbete den urgamla satsen spiritus
agitat molem – det är uttytt: det är andan, som livgiver konstverken.

Kriarättning, kritik och diktkonst
(1902)

Det har alltid funnits och kommer väl också alltid att finnas
personer, som med sin kärlek till språkets renhet egentligen
mena hat till diktkonst i det hela eller fiendskap mot enskilda
diktare, och som under stora, men lätt genomskådade deklamationer söka vinna applåder med ordrytteriets enkla skolritt.
Ordryttarnas sällskap utgör så ett helt litet folk för sig. Här
finnas alla kritikens Petterssöner, med vilken bokstav de än begynna sina namn eller signaturer. Här finnas alla, som kommit
mer eller mindre på sned med diktkonsten själv. Det är sånggudinnornas avvisade friare, vilkas diktardrömmar ohjälpligt
surnat och vilka sedan söka sin tröst i att »märka ord« hos mera
gynnade rivaler. Det är estetiska dilettanter, för vilka diktning
aldrig varit fantasiens ångestfulla och lycksaliga vandring genom
eld och vatten, men poetiskt kallprat och lekverk, ett räknegöra
efter de språkliga tabellerna, och vilka därför tro poesiens väsen
ligga i att rätt addera och rätt subtrahera. Det är till sist pedanterna av alla slag, yrkespedanter med titlar och lön, salongspedanter av båda könen, kafépedanter, sårade av diktens sorgsna
eller glada övermod som av personliga förolämpningar mot deras
egna, grå själar, Erasmus Montanus’ talrika familj av ärkepedanter, överpedanter och underpedanter.
En särskild klass bilda här – man förstår det, nästan förlåter
det – kriarättarna. Enväldiga som alla ryssars självhärskare hava
dessa grammatikens väktare regerat över generationer av temaböcker, stympat satser och avrättat ord med röda och blå blyertsstreck, förvisat tallösa uttryck till Sibirien medelst stora »bockar« i marginalen. Det är icke så underligt, om en eller annan av
dessa i yrket åldrade kriarättare i lovlig men missförstådd iver
171

levertin

också uppfatta litteraturen som en enda stor kriabok, som de
fått på sitt ansvar att korrigera.
Gemensam för alla dessa på yttre språkinkvisition grundade
anklagelser mot verkliga poeter är deras brist på effekt. Dessa
anfall må göras med skolmästarens klumpiga naivitet eller den
journalistiske krypskyttens skicklighet – lika litet verka de. Den
rättsinnige läsaren känner tydligt eller instinktivt, att här föreligger ett försök att blanda bort korten eller att poesien råkat
inför ett orätt forum, vilkets domslut ingen betydelse äger. Det
finnes i litteraturhistorien otaliga dylika angrepp – men aldrig
har något sådant dräpt en verklig diktare, icke ens om kritiken
varit en frukt av en hel korporations samfällda ansträngningar.
Man äger nämligen exempel på, att icke blott enstaka
akademiska sekreterare, men hela akademier uppträtt som
språkfiskaler. Den franska gjorde det t.ex. mot Corneilles
»Cid«. Tjog av stora peruker slogo sig samman för att visa, att
Corneille ej kunde skriva franska, att hans bilder haltade, att
hans diktion var skruvad och smaklös. Men förgäves – publiken
såg, som det heter hos Boileau, på Cid med hans älskarinnas
ögon och har så gjort alltjämt, medan de 40 perukernas aktstycke blott tillhör de litteraturhistoriska kuriositeterna.
Den som skriver dessa rader är själv en lidelsefull dyrkare av
den poetiska formen, monist till sin litterära trosbekännelse,
d.v. s. anseende att tanke och form äro i dikt oskiljaktiga som
själ och kropp. Men det finnes i diktkonsten – och de moderna
poetikerna upplysa härom – tvenne arter av form, en inre och
en yttre. Med inre form menas det individuella i den konstnärliga gestaltningen, det som är särskilt för var diktares sätt att
uttrycka, vad han känner eller ser, den speciella formulering,
hans fantasi måste giva åt hans stämningar och syner, hans tankar och drömmar. Till denna inre forms område hör allt, som
är det specifikt konstnärliga, det som skiljer poetens språk från
andras, ordval, välklang, kolorit, allt det artistiska, som är ut172
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tryck för det i diktarens själ, som just tvingar honom att dikta.
Med den yttre formen menas allt, som omfattar diktkonstens
mekaniska sida – språkets grammatiska riktighet, kompositionens och meterns noggrannhet, allt, som aldrig ensamt kan
bliva poesi, med vilket mästerskap det än behandlas.
Det är med den inre formen i dikt, som varje artistisk kritiker
sysselsätter sig, och kraven på diktarna kunna här icke vara stränga
nog. När en sådan kritiker klandrar språkbehandling eller versifikation, är det alltså icke i någon helig förtrytelse, t.ex. över att
subjektet står i singularis och verbet i pluralis, eller att det i metern kommit en obetonad stavelse i stället för en betonad. Men
det kritikern pinas av i vårdslös prosa eller vers, är att konstnären gjort sig sin sak för lätt, rört sig med banala och intetsägande
ord och rytmer och så förfuskat icke blott formen, men själva
sin bild och idé.
Må dessa ord icke missuppfattas och tolkas såsom innebärande något försvar för felaktig språk- eller versbyggnad. Det är
självklart, att ju längre även den yttre formen når i fulländning,
dess bättre. Men ett svagt rim eller en syntaktisk oegentlighet
hava lika litet hindrat en inspirerad dikt från att leva, som den
mest tadellösa fulländning i grammatik, syntax, interpunktion
och meter givit ett skaldestycke livets levande anda. Det finns
skalder, hos vilka språkets yttre korrekthet aldrig eller sällan
råkar i strid med den inre formens behov. Till en del beror nog
detta – som t. ex. hos Fröding – på alldeles särskild och utomordentlig språklig genialitet. Men det beror nog också på åtskilligt annat – och samme diktare kan även här tjäna till exempel – på temperamentets art och fantasiens konstruktion. Ju
närmare en poet till anläggning, sinnesart och idévärld står de
breda lagren, dess närmare följer också hans språk i regeln det
allmänna och gängse bruket, medan språkliga ovanligheter och
anomalier ej sällan hittas hos poesiens enstöringar och fantaster. Starkt subjektiva diktare skola alltid frestas till subjektiv
173

levertin

språkbehandling, och åtskilliga besynnerligheter motsvara här
personliga egenheter. Till sist bör ej heller förgätas, att språkets
så mycket åberopade lagar alltid äro provisoriska. Varje tungomål är statt i evigt vardande. Nya bildningar uppträda ständigt,
liksom orden också cirkulera i ett evigt kretslopp, växlande karaktär, valör och betydelse. I dessa hänseenden är skalden ofta
föregångsman och nydanare. Mången vändning har från diktarens tryckta ark fått burskap i det allmänna medvetandet, liksom även dikten snabbare än vetenskapen och grammatikan inregistrerar de språkliga förändringarna inom ett tidsskede.
Alla dessa argument och ännu flera, som utrymmet förbjuder
att diskutera, anföras endast och allenast till försvar för konstnärens artistiska rätt och frihet mot ett trångt skolmästeri och
ingalunda i någon sorts avsikt att vilja ursäkta språklig slapphet
eller självsvåld. Vem kan vara mera mån om ordets helgd än
skalden, för vilken ju språket är det första och det sista, det heligaste av allt, instrumentet, som han spelar på, slagrutan, med
vilken han hittar livets och sitt inres dolda källsprång, den kostbaraste, hårdaste och ädlaste metallen, som han söker forma,
väga och prägla i aldrig glömd känsla av sitt arbetes höghet,
svårighet och ansvar?
Ovanstående reflexioner äro nedskrivna med anledning av en
nyss utkommen pamflett av lektor Nils Linder, som oförsynt
nog stoltserar med titeln »Svenska språket i modern diktkonst«. Om dess innehåll fattar man sig gärna kort, ty man är
generad över att sysselsätta sig med en skrift, som är så ynkligt
utblottad icke endast på sinne för poesi, men på esprit i det
hela. Saliga äro de enfaldiga, ty dem hörer himmelriket till,
heter det, och lektor Linder bör efter denna språkgranskning
hava ovanligt välgrundade krav att i det himmelska riket bliva
mandarin med många knappar. Men för att förstå diktkonst är
icke sinnets enkelhet tillräckligt, och om – som väl är sannolikt
– herr Linder såsom lektor i modersmålet också undervisar i
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svensk litteraturhistoria, beklagar jag hans elever, ty en sådan
förmåga att damma ner poesi har jag sällan råkat.
Herr Linder säger sig vilja slå ett slag för den moderna svenskans renhet, och han väljer därför såsom representant för den
nya diktargenerationen Verner von Heidenstam, som ju allmänt prisats just för sin stils förträfflighet. Den gamle ordryttaren vill visa, att detta beröm är rent oförtjänt, och han skärskådar därför med hela sin magistervisdom en del av Heidenstams produktion. Det bör dock därvidlag ej förbises, att herr
Linder lämnar alldeles ur räkningen mer än hälften av Heidenstams alstring. Varför nämner han ej ett ord om dennes stora
prosaverk ?
Det skulle vara intressant att se, vad Linder funnit att anmärka på språket i »Karolinerna« eller »Heliga Birgitta«. Det är
dock framför allt den monumentala prosan i dessa arbeten,
över vilken den av herr Linder antastade kritiken uttryckt sin
hänförelse. Härmed vill naturligtvis ingalunda vara sagt, att
icke den Heidenstamska versen också språkligt sett intager en
mycket hög rang. Men faktiskt är, att författaren i sina yngre
poem har andra stilistiska idéer än i sina senare prosaarbeten.
Särskilt gäller detta förstlingsboken, »Vallfart och vandringsår«, där också språket vill återgiva den sinnets yrhet och ögonfröjd, som inspirerat dessa förtjusande ungdomsvers. Diktsamlingen utkom för cirka fjorton år sedan, och ändock är det just
ur densamma, herr Linder hämtar flertalet av sina föregivna
bevis på att Heidenstam ej skulle kunna skriva svenska. Stridssättet talar för sig självt – och författaren har åtminstone tagit
rundlig tid på sig.
Det kan icke falla oss in att diskutera alla de citat, herr Linder plockat fram ur Heidenstams två diktsamlingar och skolmästrat. Det kan vara, att några av dessa ställen förete en eller
annan språklig oegentlighet, som skalden eller hans korrekturläsare bort retuschera. Men det skulle ej möta svårighet att be175
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visa, att stora flertalet av Linders anmärkningar äro ur alla synpunkter oberättigade. Till att gå ut och skjuta såsom polemiker
är herr Linder näppeligen av försynen danad, om också han
försett sig med högst nymodig ammunition – de enda kulor,
han använder, tillhöra nämligen den moderna typ, som kallas
»dum-dum«. Ett par tre exempel ur högen äro tillräckliga för
att ådagalägga detta.
På sidan 12 gör herr Linder t.ex. ett stort nummer av en svensk
järnvägsbiff, som Heidenstam skämtsamt förklarat vara så seg,
att »den vrenskas under stålet«. Herr Linder gör sig rolig över
detta och förklarar att »vrenskas« endast betyder – som han
med artig omskrivning uttrycker det – »gnägga på ett särskilt vis
och av särskild orsak« (Dalins ordbok: vrenskas = »gnägga vid
åsynen af ett sto«). Om lektor Linder i sina dar ridit på annat än
ord och haft den ringaste bekantskap – jag säger icke med Pegasus, men med den vanliga » equus caballus «, skulle han veta,
att ordet numera ofta användes för »stegra sig, vara motspänstig«. Och han märker icke, att de exempel han själv anför för
att styrka sin egen åsikts sanning, i själva verket bevisa raka motsatsen och alldeles försvara den betydelse, i vilken Heidenstam
använt ordet. Lektor Linder citerar nämligen här en vändning
av en annan gammal skolman, seminarielektor tror jag, som
han själv, och sålunda enligt hans egen mening naturligtvis i
besittning av den högsta möjliga språkliga auktoritet – avlidne
lektor Gödecke. Denne har i sin skrift om den Palatinska kullen i Rom talat om en »romersk härskare, som höll i tygeln ’tre
v rensk ande världsdelar’«. Har lektor Linder verkligen fantasi nog att tänka sig tre världsdelar, som »gnägga på ett särskilt sätt och av särskild orsak« (vid åsynen av ett sto !). I sådant
fall synes även den djärvaste erotiska fantasi icke vara honom
främmande.
Sådana äro nu de Linderska anmärkningarna. Ett annat exempel. På sidan 16 påstår han, att Heidenstam använder »orik176
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tiga adverbiella bestämningar till adjektiver och participier på
ett sådant sätt, att förbindelsen blir otydlig eller rent av meningslös«. Här är det en tjur, som uppväcker hans förtrytelse.
»Betesfältets e l d i g t v a c k r a tjur« är enligt herr Linder en
obegriplig vändning.Månne icke detta är en egenhet för den värderade språkmannen själv – eller äro hopställningar som »trögt
idisslande oxe«, »onödigt skrivande lektor«, o. s. v. verkligen så
svåra att förstå?
Ännu ett exempel. Sid. 40 utbreder sig herr Linder över Heidenstams »dåliga sätt« att låta epitet bilda rimord. Han finner
omöjliga ett par rader som följande :
Då lyfte han mot Schivas jättehöga
och stränga bild sitt gamla vapen.

En annan än herr Linder skulle finna just dessa rader utmärkta.
Vilken mäktig vision av gudabilder giver icke här i rimslutet
ordet »jättehöga«. Men sådant är kaviar för språkrensare!
Av denna natur äro emellertid genomgående de Linderska
anklagelserna. Fyra sidor användas till klagomål över, att Heidenstam nyttjar »vilken« såsom relativt pronomen i stället för
»som« och två till sorg över, att han använder »samt« i stället för
»och«. På tre trycksidor jagar Linder sedan bortfallna kommata. I en av Wieds komiska romaner skildras en gammal filister, som fyller sin ålders afton med att räkna »kommata hos
Shakespere«. Med honom borde lektor Linder slå sig samman
och utbyta – skiljetecken.
Slutligen äro icke mindre än sju sidor ägnade åt de eviga
Stockholmsrimmen – eller vad lektor Linder med älskvärd självironi kallar f e - f ä - frågan. Linder citerar här som sin auktoritet en första rangens språkman i vårt land, vilken på samma
gång är en själfull versifikatör, professor Wulff i Lund. Det har
också alltid gjort oss ont att se denne forskare föra en så omöj177
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lig strid. Förhållandet är nämligen, att dessa rim på e och ä
ständigt funnits även hos våra allra bästa skalder. Fullkomligt
på måfå slår jag upp Tegnér och hittar genast i »Jätten Finn«
detta rim och det i två på varandra följande strofer (»fjät och
det, späd och med«). Och dock var Tegnér värmlänning! En
stockholmare, som absolut icke hör någon skillnad på dessa
vokaler, bör lika litet tvingas därtill, som en målare bör tvingas
till en färg, som hans öga icke ser. Professor Wulff menar, att
skalden härvidlag skall tänka på »publiken, av vilken han dock
alltid beror«. Men detta synes mig med förlov sagt vittna om
en grundfalsk uppfattning av poesiens innersta väsen. Skalden
är icke – eller bör åtminstone icke vara det – någon skådespelare, som skapar med tanke på ett auditorium. Dikt är en frukt av
en skalds ensamma uppgörelse med sitt eget hjärta, och först
när kristallisationen redan är färdig, kommer tanken på, att
verket också skall läsas av andra. En skald, som då han skapade
skulle tänka även på en så finkänslig läsare som professor Wulff,
vore dömd på förhand. Jag vill icke tala om, hur det skulle gå
den, som i inspirationens ögonblick tänkte på lektor Linder –
ty då vore det poetiska missfallet oundvikligt. För egen del vill
jag tillägga, att om detta rim är ett »Stockholmsofog« – något
som jag mycket betvivlar – må det vittna om, att den, som begagnar det, är fostrad och haft lyckan att leva i Sveriges vackraste stad, i Bellmans stad med skaldegravarna på sina kyrkogårdar.
I det sista kapitlet av sin pamflett gör författaren slutligen en
saltomortal, d.v. s. ett för en person med hans andliga elastik
verkligen dödligt hopp från bokstaven till andan, från språket
till innehållet och lämnar några betraktelser över religion och
erotik, som uteslutande hava ett patologiskt intresse för bedömandet av herr Linder själv – nämligen för den, som kan intressera sig för sådant. Må det tillåtas oss breda ett täckelse
däröver!
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Sådan är nu denna skrift. Fåfängt söker man i densamma annat än grova ord och påståenden, som endast kompromettera
den intelligens, som fällt dem. Man kan icke ens ondgöra sig åt
saken. Frid, käre magister Bläckstadius, och må det aldrig brista er glädjeämnen i form av ä n d r i m , som ni så vackert skriver (sid. 58 ), eller bortfallna kommata.

appendix

Pepitas bröllop
En litteraturanmälan
av
O. Levertin
och V. v. Heidenstam

I början av adertonhundraåttiotalet utvandrade två unga män
från Sverige. Och deras namn? Vem minnes det! Vem frågar
därefter! De stego ombord på en kofferdifarare, som anlöpte
Cadix, och efter många äventyr hamnade de slutligen i en fjällhydda på södra sluttningen av det dalstråk i Sierra Nevada, där
spefåglarna häcka vid vårdagjämningen.
I fjällhyddan, som liknade en vitmenad bikupa, levde de var
och en efter sitt lynne. Den ene var modern ända ut i fingerspetsarna och bar ständigt svart frack, chapeau mécanique, snibbiga blanklädersskor, lilafärgade silkesstrumpor samt en narciss
i knapphålet. Den andre var lika gammalmodig, som hans vän
var modern. Han bar en vit togaliknande kappa, som lämnade
armarna bara, samt gula tofflor av saffian, men inga strumpor.
På huvudet hade han en ofantlig halmhatt, kantad med guldfransar och små purpurtofsar.
De båda nybyggarna lågo dagen i ända på två mattbetäckta
rörsoffor tätt utanför porten. Den svartklädde hade fäst en luta
på väggen bakom sin rygg. Han rullade ivrigt små spensliga
cigarretter, smuttade på menthe och läste franska dekadenter
eller rokokopoeter. Halvuppskurna eller sönderlästa böcker lågo
huller om buller i hans knä, på rörsoffan och på golvet runtomkring honom, och tid efter annan slog han ihop ett bredryggigt band samt utbrast: – Vid Gud, jag blir mer modern för
var dag jag lever!
Den vitklädde däremot hade upphängt en tamburin på dörrträt
över sitt huvud, och svept i sin kappa sög han stora tobaksmoln
ur en vattenpipa samt stavade i moriska dikter eller bläddrade i
Plinius. Stundvis sköt han dock med en bekymmerslös åtbörd
böckerna åt sidan, tuggade krukrussin och mumlade småskrattande för sig själv, medan han knäppte kärnorna i luften: – Så
sant jag är en man, jag blir mer gammalmodig för var stund
som går!
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De båda enstöringarnas högtidligt stilla liv avbröts emellertid plötsligt av något oväntat. I hela Granada talade man under
flera veckor om intet annat än Pepitas bröllop, en uppseendeväckande bok, vilken en vacker dag fallit som en bomb i det avsöndrade och annars tysta samhället. Den ene av de båda vännerna låg framstupa över platstidningens långa litteraturanmälan, och den andre satt vaggande och stirrade i boken.
Efter en stund frågade den ene :
– Vad var det du sade ?
– Hm. Jag bara hostade.
– Nej, du sade något för dig själv.
– Jag? Hm. Nå ja, jag undrade på vad du egentligen menar
med att vara gammalmodig.
– Det är svårt att säga det. Vad menar du med att vara modern?
– Om vi på tu man hand skulle skriva upp våra personliga
åsikter om »Pepitas bröllop«, kunde vi till äventyrs slutligen
förstå varann. Vi skriva var sin mening. Det hela kommer kanske icke då att uttrycka just det som du tänker eller det som jag
vill hava sagt, men det kommer att visa oss vad vi hava gemensamt. Det blir två olika hjärnor omskakade till en, blir ett bröd
bakat av två olika degar, och det som icke låter sig förenas, det
som flyter åt olika sidor kasta vi bort. Då man fordom ingick
fostbrödralag, blandade man blod, vi blanda bläck.
– Gott! – svarade den andre, alltjämt knäppande russinkärnor
i den molntomma luften. – Vi fatta icke pennan med elakt rynkad
panna, utan lekande och skämtande och de ord, som springa ur
hennes udd, böra därför icke heller kunna såra eller kränka någon tredje frånvarande. Börja du den första meningen.
De hämtade papper och bläck samt två pennor, skurna ur en
spefågelsstjärt. Mellan sina två rörsoffor framrullade de tigande
ett lågt litet moriskt bord med alabasterknappar i hörnen, och
för att uppfriska sig framtogo de även litet limburgerost och
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vin. Därefter började de mol tysta som dövstumma att i tur och
ordning nedskriva varannan mening.
Innan månen bytt plats med solen, låg där följande av bläckplumpar och hövliga strykningar prickade och genomkorsade
manuskript.
*
Vi minnas, hur mot slutet av förra århundradet den litterära
barometern bådade väderskiften och nya vindar blåste upp.
Klassiciteten hade i händerna på Voltaires efterföljare förlorat
livets värme och stelnat till en akademisk mannekäng. Rokokons en gång så ystra och skalkaktiga gudinna hade gått i graven
undan demagogerna för att invänta en tid, som åter värderar
förfining och behagfullt skämt. Revolutionslitteraturen hade
förbrukat all sin patos och alla sina recept utmynnande i efterbildning och upplösning. Då drömde redan i fängelset en ung
svärmare, André Chénier, vilken bar hellenens skönhetslängtan
i sitt grekiska blod, om en skönhetens poesi, som ej går i sele
framför nyttans lass. Själve Rousseau, revolutionens Altmeister,
hade runt Europa frammanat en krets av lärjungar, vilka drogo
ut att söka naturen och sig själva. Och så ingick det nya seklet
med romantik och individualism, med Werther och Napoleon.
Århundradet, som då tog vid, står nu i begrepp att vandra all
världens väg, och åter tycker man sig ana, att en ny kris snart
skall bulta på dörren. Morgondagen, vars utseende man trodde
sig kunna förutsäga, motses mer än någonsin med ovisshet och
undran.
Under hela senare delen av vårt århundrade har litteraturen
arbetat sig fram mot vardagslivsskildring, mot utsovrandet av
all romantik, mot återgivandet av den verklighet, som vi stundligen hava för våra ögon. Till och med akademiskt och idealistiskt anlagda naturer hava icke sällan ryckts med av denna strömning. Den i förstone så skonlöst förkättrade naturalismen har
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långsamt men energiskt erövrat tidevarvet och frambragt en
oöverskådlig rad av mer eller mindre förtjänstfulla arbeten samt
flera mästerverk. En ytlig iakttagare kan lätt komma till den felaktiga uppfattningen, att naturalismen än i dag beständigt ytterligare stadfäster sitt välde och vinner ny terräng. Går man
emellertid förhållandena närmare in på livet, tror man sig finna
många symtom, som tyda på en kommande revolt. Vi behöva
endast rikta vår uppmärksamhet på Paris, naturalismens stamsäte, för att få syn på dessa förebud. Samtidigt med att rörelsens chef sträcker sin hand efter en av de fyrtio odödligas fåtöljer, börja de yngre mer och mer differentiera sig, och Zola själv
har, efter vad tidningarna berätta, profeterat en ny brytningstid
samt sålunda väl uppgivit hoppet att vidare samla en ring av
lydiga adepter.
Den oförskräckte Richepin, som i »La glu« gav ett gott stilprov på modejournalsroman, har nyligen upprättat en idealistisk konkurrensteater till Le Théâtre Libre samt uppför där med
marionetter en versifierad mystèr ur Tobias. Betraktar man den
moderna franska poesien, visa signalerna än bestämdare mot
något nytt. Dekadenter, symbolister och vad de nu kallas, alla
protestera de mot verklighetsdiktarnas prosa samt söka en drömmens och fantasiens lyrik och en teknik, vilken redan i sig själv
bryter med naturalismen. Ett järtecken av särskild betydelse kan
skönjas i den estetiska kritik, som framträder ur de ungas led.
Man finner bakom de officiella (oftast helt säkert också menade) bugningarna för Zola en allt tydligare framhävd avsmak för
naturalismens benägenhet att företrädesvis skildra människor
med nerver och sensationer, människor, vilka endast äro levande
bevis för ärftlighetslagarna eller själlösa produkter av en eller
annan miljö. De börja i stället längta efter skildringar av själsmänniskor, av personligheter, som äro uttryck för all vår tids
komplicerade kultur- och tankeliv. De ogilla i lika hög grad romantikens kostymfest som den moderna litteraturens pretention
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på vetenskaplighet samt sätta i stället klassicitetens på en gång
själfulla och högestetiska konst. Man finner denna ståndpunkt
tydligast betonad i ett för någon tid sedan utkommet arbete av
den unge kritikern Charles Morice.
Senast har också den bekante skriftställaren greve E. M. de
Vogüé i den nyårshälsning, som han i »Journal des Débats« för
den 1 januari 1890 riktat till de tjuguåriges Frankrike, framhävt att ungdomen går i väntan på nya, ännu icke skönjbara
strömningar. Den uppskattar en Flaubert, en Taine, en Renan,
en Zola utan att dock erfara lust att göra någon av dessa till sin
mästare.
En ny, man kunde kanske säga neoidealistisk romanriktning
är också redan inledd i Frankrike. Dess första och talangfullaste
målsmän äro P. Bourget och E. Rod. Denna riktning sysselsätter sig uteslutande med jaget, med den psykologiska analysen
av tankens och idéens, känslornas och lidelsernas värld, och ett
uttalande för denna strömning hittas i företalet till Rods nyss utkomna roman »Les trois Cœurs«. Revue Bleue 25/1 1890 redogör för denna bok med bland annat följande ord :
La génération fut au commencement naturaliste. Mais la théorie
naturaliste ne peut lui convenir longtemps: son tempérament n’allait pas de ce côté, si sa conviction du jour l’y conduisait.
Elle ne pouvait satisfaire des âmes plus curieuses des caractères
que des mœurs, des âmes plutôt méditatives qu’expansives. Devenus néo-idéalistes par inclination – peut-être aussi par répulsion? –
les jeunes hommes de notre génération se dégagèrent peu à peu de
l’influence du maître Emile Zola pour lequel ils gardent l’admiration due au génie et se groupèrent, non pas en une école, mais en
une phalangue pour laquelle le champ littéraire se circonscrivait à
la pensée aux sentiments. Ils formulèrent alors la théorie: l’esprit
seul importe. Les événements n’existent qu’en nous, quand nous les
voyons ; en eux mêmes ils ne sont rien… Il y a plus d’intérêt dans le
développement d’une idée apportée par un objet que dans cet objet
même.
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I Danmark råder, som vi alla veta, allmän splittring inom lägret
och några vilja resa ett sångartempel på Oehlenschlägers grav.
För oss svenskar synes det egendomligt, att striden i somliga
fall tagit utseende av en kamp mot Georg och Edvard Brandes.
Den förres genialiska och smidiga penna, som så livfullt uppdragit konturerna kring de mest skilda författarindividualiteter,
kan dock aldrig med fog anklagas för att dogmatisera, och lika
svårt är det att framleta någon läsarenaturalism ur Edvard Brandes’ finkänsliga dramer eller kvicka recensioner. Georg Brandes har öppet hyllat individualism och, där ej politik blandats i
spelet, är strävan efter personlig självständighet påtagligen drivfjädern inom de nya rörelserna. Från hedenhös ligger också
onekligen en sällsam komik i den saken, att författare, vilka äro
Alexandrar, då det gäller att draga i fält mot samtidens fördomar,
bliva spaka modelejon, när det gäller själva framställningssättet.
Från Tyskland erfar man, att zolaismen där börjat vinna fotfäste. Varför känner man sig så fullständigt likgiltig inför denna zolaism, att man icke ens bryr sig om att efterskicka några
av dess verk ? Därför att man redan på förhand känner deras
innehåll, därför att de endast äro en efterbildning, ett importerat tjugu gånger smakat franskt vin med tysk etikett. Samtiden
längtar måhända icke mer efter en skönhetsdyrkande konst än
efter naturalism, men den längtar efter individualiteter, efter
författare, som suveränt obekymrade om dagens mod lägga
fram det stora eller det lilla de kunna giva.
*
Låt oss efter denna överblick närmare granska »Pepitas bröllop«, denna roman, som väckt så stort uppseende över hela
Granada. Till en början avskriva vi en redogörelse över arbetet
ordagrant hämtad ur den tongivande platstidningen El Diablo
Moderato.
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»Pepitas bröllop« skingrar – säger tidskriften – med ens den
romantiska solrök, vilken så länge hängt tryckande över vår
gammalmodiga stad, och blottar dristigt vardagslivet i all dess
nakenhet. Boken har i synnerhet bland våra fruntimmer blivit
mycket populär, och den får ingen ro på sin hylla i läsesalongen.
Det finns ingenting bångstyrigt, excentriskt, oskolat och överraskande i detta arbete. I en flärdlös och enkel stil, som icke förvirras av några påhängda prydnader, skildrar den okonstlade
författaren godmodigt och trovärdigt personer och tilldragelser, gripna ur själva livet.
Don Fuscadoro della Fabrica har för en stor summa av staten
inköpt den gamla moriska ruinen Alhambra och till de sedan
lång tid oanvända gårdarna och salarna förlagt sin storartade
fabrikation av »äkta« havannacigarrer och lätta gula. Välgörande för ett modernt öga är att se dessa utstyrda rum, vilka ursprungligen vigdes åt lättjans och fåväldets sedeslösa tidsfördriv, omgestaltade till ett arbetets tempel i den mänskliga utvecklingens tjänst. Trädgårdarna äro förvandlade till tobaksland,
och under lejongårdens arkader, där okunniga odalisker fordom lågo uppradade likt själlösa njutningsmedel, torkas tobaksbladen av den sol, som ej längre gör slavtjänst hos stundens tomma gyckelfröjder, men hos nittonde seklets industri. I salen, der
Boabdil lät skära halsen av Abencerragerne, skära nu dagligen
hundratals idoga händer den inkomstbringande tobaken, och
över dörrarna läser man i stället för de okunniga och vidskepliga
arabernas koranspråk firmans kända devis: Tabacos de hojas excogidas de las mas finas ramas.
I denna miljö av överspänd medeltidsromantik och kärnsund
modern flit uppväxer don Fuscadoros nièce Pepita. Med en rikedom av kvinnliga erfarenhetsrön, som icke ofta stå en manlig
debutant till buds, skildrar författaren hennes utveckling från
dibarnet under korgvagnens blå sufflett till den koketta damen,
vilken drömmer om löjtnanter och granskar prover från Prin189
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temps. Romantiken, som ännu bor kvar i några av byggnadens ej
tillräckligt moderniserade rum, smittar henne med sin farliga
lättja, och när hon spelar »kautschukpolkan« på sitt fortepiano
låter den som en gäspig engelsk andaktsvisa. Ypperlig och full
av småroliga detaljer är målningen av Pepitas morgontoalett,
då hon, timvis dåsande på sängkanten, doppar fingret i kaffekoppen och ritar arabesker på nattkommodens skiva, medan de
stackars arbeterskorna i sitt anletes svett insupa nikotinets giftiga dunster. Duktigt gjord och omsorgsfullt studerad är också
hela skildringen av tobaksberedningen och arbetspersonalens
liv. Författaren vet, hur cigarrarbetaren svär, hur länge tobaksbladen behöva jäsa, hur pass rikligt de skola bestänkas med saltvatten samt, sist men icke minst, hur tobakssåsen, med vilken de
impregneras, skall tillröras av johannisbröd, tissel-tassel o.s.v.
Han hyser en religiös vördnad för alldaglighetens av hopen
ringaktade smådrag. Hur genomförd är ej beskrivningen på
slagsmålet kring ångköket i bassarnas sal (ambassadörernas sal)!
Hur måttfullt det stora tvättkapitlet, som visar oss lejonbrunnens vattenspegel, marmorerad av hårtussar, tvållödder och cigarrsnopp. På ett fint vis låter författaren här sin egen satir spela
in i blusmännens kritik över alabasterlejonen. Dessa maniererade, onaturliga bestar, vilka lika mycket likna albatrosser på
doggfötter som lejon, men vilka stundom lovprisats från vissa
konservativa håll, kunna inför en tid, som lärt sig att älska verkligheten, sannerligen icke kallas trovärdig konst. Mången professor kunde hava gott av att beakta de olärda naturbarnens anmärkningar.
Tvenne världar kämpa alltså i boken : det gamla Alhambra
och det nya, romantikens sjuklighet och arbetets hälsa, Pepita
och morbrodern. Konflikten färgas ytterligare av en målares och
en tandläkares kamp för tillvaron – en kamp som närmast blir
en strid om Pepita, den rika arvtagerskan. Logiskt och riktigt är
att hon i följd av sitt temperament förälskar sig i målaren. För190

kritisk prosa i

kastas måste däremot den halvt romantiska, halvt lasciva stämning, författaren inlägger i hennes överretade och föga verklighetstrogna kärleksrus. Något sökt, krystat och bisarrt verkar det
också att en alltigenom så modern skriftställare skildrar en månskenspromenad. När berättaren icke förfaller till dylika barocka
fantasterier, utmärker han sig annars mestadels genom berömvärd objektivitet och självbehärskning. Han låter icke den
palatslika omgivningenförleda till några omogna försök att agera
»poet«. Man läse endast om mötet i ösregn, då målaren friar,
medan det säger klafs om gummigaloscherna, och den unga
kvinnan skalar i väg med nedstänkt paletå. Detta är mer än
dikt : det är levande livet sådant det är!
I sin modiga teckning av don Fuscadoro, som alltid går med
sporrar, visar författaren att han genomläst tysken Nietzsches
bok om hur den nutida människan skall skicka sig för att bliva
»en brygga till övermänniskan«; men den lata Pepita blir däremot aldrig någon brygga till överfruntimret.
Självsvåldigt och icke så litet vågat synes det oss att författaren versifierat målningen av morgonstämningen, då Pepita med
filttoffeln i hand blickar ut från Alhambras fönster. Vi förlåta
dock gärna författaren hans överilning, så stämningsfullt friskt,
folkligt och äkta spanskt är hans poem. Det är hållet på versprosa eller kommoditetsvers, d.v. s. vers i vilken skalden endast besvärar sig med att rimma varannan rad. Hur enkelt och otvunget klingar ej redan den första strofen:
På åkern står ett ax
och bredvid står en kviga
och framför står en kvast
och bakom står en piga !

Snart sagt varje kulturepok har tillägnat sig en särskild versform efter sitt lynne, och den tidssparande kommoditetsversen
är ett i högsta grad karakteristiskt uttryckssätt för vårt praktiska
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och demokratiska århundrade. Om Calderon och Lope varit
nationalekonomer, skulle de icke offrat så många timmar av sitt
liv åt den överförfinade lyxmani, som onekligen röjde sig i deras
lust att utspöka varenda liten versrad med slutrim, ja, med assonanser inne i själva raden.
Behjärtansvärd är historien om tandläkaren, som får korgen
och förfaller. Tecknadav en parisisk smutspenna,skulle det i hela
Granada icke funnits en gödselstack, som han ej slutligen rullat
sig i. Familjelivets och vardaglighetens stilla värld ligger emellertid författaren om hjärtat, och han låter tandläkaren sluta som
ett trohjärtat gammalt inventarium i don Fuscadoros hus. Med
giktring på fingret och spefullt kallad »trotjänarinnan« ligger
den forne tandläkaren på knä och skurar golvet i Pepitas brudkammare.
Och målaren ? Morgonen efter frieriet vaknar han gladare,
rikare än någonsin. Han utskrattar Velasquez, Murillo och tutti
quanti, bränner sina dukar och lovar att ej längre ägna sin hand
åt konstens lyx för ett fåtal övermätta, men måla för menig man
på cigarrlådslocken. Beslutsamt träder han in på firman Fuscadoros della Fabricas kontor i Comares torn. Med sin breda arbetsrygg vänd mot väggens bleknande mosaiker stryker han på
ett färskt lådlock sin första cigarrskönhet. Det har kommit lugn
över honom. Livet har gripit honom med sin mäktiga hand.
Hans artistiska drömmar och fantasterier hava fallit i ruiner och
moderniserats likt detta Alhambra, från vars bullrande arbetssalar och gårdar hans öra tycker sig uppfatta ett tusenstämmigt
brusande: Tabacos de hojas excogidas de las mas finas ramas!«
–––
*
Vi äga ett alltför knappt pappersförråd här uppe i vår fjällhydda
för att kunna avskriva hela den berömmande recensionen.
Sedd från en höjd av 6,000 fot över havet, erbjuder emellertid
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»Pepitas bröllop« åtskilliga ensidigheter, som vi kanske icke
skulle hava lagt märke till i läsesalongen vid Tjurfäktarebansgatan. Måhända är det landskapets fantastiskt skurna bergskedjor,
molntomma solhimmel och genomskinliga höglandsluft, som
väcker längtan efter skapelser av dristig inbillningskraft samt lust
att överskrida den vardagslivets snögräns, ovan vilken allt det där
nedanför synes sammanfattat inom stora imposanta linjer. Kanske det är de franska tidningarnas varsel om en ny smakriktning,
som låter oss med en viss motsägelselust genomögna denna moderna vardagsskildring. Hade den varit en av de parisiska »smutspennornas« målningar, hade den uppburits av en Zolas förmåga,
skulle den till äventyrs också på oss gjort ett djupare intryck.
Men författaren är ingen stornaturalismens son. I diktningens
Alhambra, där drömmarnas springvatten skimra över plastiskt
formad marmor och där tankarna resa sina smäckra kolonnader,
insmugglar han den andefattiga, tråkiga lillnaturalism, som lik
en stark åskskrälls sömniga och matta eko nu börjat sin Eriksgata i samtidens litteratur. Var allt det blodfulla, patetiskt storformade, som vi längtat efter? Vardagsliv, vardagsmänniskor och
vardaglig form! Berättelsen anses gripen ur livet, men den visar
oss icke livet som det tedde sig i klassicitetens plastiska solljus
eller i romantikens färgbrand, utan så som det säges gestalta
sig inför en nykter och modern arbetsmänniska – en europeisk
yankeetyp, som dess värre alltmer börjar förhärligas som nutidens rätta frälsare.
»Pepitas bröllop« är en bok, som alltigenom sammanflätats av
verklighetstrogna detaljer, och likafullt gör den icke intryck av
att giva verkligheten hel och hållen. Vad är det då som fattas?
Månne icke det lyriska patos, utan vilket en dikt liknar ett ansikte utan liv, en gipsmask. Det är stämningen, den må vara vasst
frostig, uppsluppen eller sentimental, som är diktens egentliga
kohesionskraft och sammanbinder skildringens atomer till en fristående skapelse. Det är också denna stämning, som först och
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sist förlänar de framställda figurerna verklighetens resonansbotten, ty den nakna verkligheten är dock ej så naken, att ej även
vardagsmänniskan i tillvarons mest upprörda ögonblick kan
fyllas av känslor så starka, att de kanske bäst tolkades på Shakespeareska jamber.
Förgäves letar man i lillnaturalismens böcker efter författareindividualiteter och ett egendomligt personligt sätt att se och
uppfatta världen. Författarnas fantasi höjer sig endast undantagsvis över en bokförande kamrers. De söka skildra livet, men
i stället att slå upp portarna på vid gavel till all tillvarons mångfald och rikedom, låta de läsaren genom ett trångt nyckelhål
blicka in i en liten och vardaglig värld, där trivialitet och småaktighet härska, där allt är bourgeois, reglementerat, vingklippt
och snusförnuftigt som i en smågemytlig familjevärld efter fru
Buchholz’ anda. Det kan tyckas, som vore detta omdöme orättvist och alltför barskt, och det är det kanske även ; men innehåller det två delar överdrift, inrymmer det också tre delar sanning. Vi vidhålla detta, ehuru man här i de spanska bergen lär
sig att högre än klubbpolemik värdera fäktning med den hövligt rispande stickvärjan. Man får det intrycket, att vardagsskildringen råkat in i en återvändsgränd, att den blir allt säkrare
i sin teknik, men allt tommare till sitt innehåll. Många av de
arbeten, som vi åsyfta, skulle för icke länge sedan troligen gripit oss helt annorlunda. Är det årens makt som gör sig gällande ? Har man själv blivit gammal och trött samt utan mod att se
verkligheten i ögat? Eller har småningom en rymligare uppfattning av konst väckt kärlek till annat än det, som man fordom älskade högst? Det är en samvetsfråga full av vemod och
svår att besvara. Man när ej längre samma vidskepliga vördnad
för verkligheten och tillropar ej längre varje liten framletad
detalj av vardagslivet sitt: ah! Åtminstone har en av de två signaturer, som hoptråckla dessa rader, fordom känt en dylik litterär samlarförtjusning inför verklighetens alla »småmynt« och
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med hela petigheten hos en upptäckare, vilken beskriver en ny
hieracievarietet, skildrat t.ex. en ridhuskarls bedrövliga existens.
Han samlade detaljer, som hattkyparen på Rydberg tioöringar.
Han byggde hus av dominobrickor och försåg dem med en inredning efter nutidens fordringar. Ett aldrig så outtröttligt uppradande av enskildheter frambringar likväl icke en åskådlig bild;
några få raska och konstförståndiga linjer återkalla däremot verkligheten oftast vida tydligare. Det är ju också på denna gamla
och tusen gånger påpekade erfarenhet, som impressionismen
stöder sig, då den utsovrar allt oväsentligt, vilket icke giver en
suggestion av motivet.
Vad lusten att skildra vardagsmänniskor beträffar, må ju utan
en enda invändning medgivas, att dessa typer ingalunda äro mer
oanvändbara för konst än andra. Hur artistiska sidor kunna avvinnas även dylika typer, visar oss, för att taga ett exempel från
det gångna årets svenska litteratur, Geijerstams talangfulla novell »Snövinter«. Å ena sidan tarvas dock inga bevis för, att ju
trivialare sfär författaren uppsöker, dess trängre blir också det
område av tankar, känslor och drömmar, som dock först och sist
är diktens egentliga tummelplats. Å andra sidan hava även vardagsmänniskor, som vi redan sökt betona, i verkligheten ögonblick av ett starkare patos än en modernt nykter iakttagare vågar
giva. Om den verklighet, i vilken vi leva, är vardaglig eller ej,
beror på huru mycket vi själva äro i stånd att lägga in i denna
verklighet. En rikt utrustad människas liv är aldrig vardagligt,
ty även i de skenbart mest fattiga företeelser ingjuter hon, antingen hon vill det eller icke, sitt patos, sin inbillningskraft, sina
tankar och känslor. Om hon sitter i ett venezianskt palats med
silverfat på sitt bord eller vid en mugg ölost i en vindskupa, det
är detsamma ; om hon heter Byron eller Lidner, besjälar hon i
båda fallen verkligheten omkring sig med sin icke vardagliga
tanke- och känslovärld. Det är emellertid icke nog, att en rikt
utrustad person inlägger något av fest i sitt eget livs obetydli195
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gaste tilldragelse, han uppfattar även allt annat på ett särskilt,
icke vardagligt sätt. Begåvade skriftställare förringa därför sig
själva, när de bemöda sig om att skildra vulgära människor så
objektivt vardagligt som möjligt. I sin iver att skriva sant, bliva
de ofrivilligt osanna. Man blir icke sann därför att man företrädesvis framletar förfulande och kärva detaljer. Livet är ej så
flackt som det återspeglas i många moderna iakttagares blyögon.
Det har också sina slöjor och pikanta moucher, sin värme och
grace. Först ett personligt framställningssätt eller en lyrisk kraft
sådan som Dostojevskijs höjer vardagsskildringen till något
icke vardagligt. Härtill kommer att själva genren alltmer förlorar sin ursprungliga friskhet efter de snart sagt tallösa upprepanden, som under de sista decennierna åtföljt de tongivande
mästerverken.
Den moderna smakriktningen har småningom omsorgsfullt
utbildat en kanon lika tryckande för den självskapande individualiteten som någonsin andra tiders estetiska kodex. Man skall
vara objektiv och är strängt tillhållen att icke visa sitt eget ansikte bland de figurerande personernas. Man skall vara vetenskaplig, logisk och konsekvent. Varför och därför skola hakas i varandra som bevis i Euklides, till dess det hela mynnar ut i en s. k.
behjärtansvärd sociologisk slutsats. Varför spelar Pepita i bokens
alla kapitel »kautschukpolkan«? Icke går det an att rätt och slätt
säga: Pepita struntade i valsmusik, men tyckte om polkor! Nej,
författaren skall bevisa att Pepita i följd av det eller det skälet
måste strunta i valsmusik och icke kunde annat än oavbrutet spela
»kautschukpolkan«. Att målaren, halvliggande på den obligatoriska geridonen, utan vidare kysser Pepita redan ute i salongen
i stället för att vänta till dess de hunnit förbi etagären och in i
kabinettet bakom de obligatoriska portiärerna, är fullkomligt
motiverat och fint iakttaget. En viss obesvärad ledighet är nämligen karakteristisk för målare. – Men det är ej tillräckligt med
detta, icke på långt när, icke ens tillnärmelsevis. Ärftlighetslagar196
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na måste även respektfullt iakttagas. Varför har Pepitas morbror sura ben ? Kismet! Hans far var frisk, hans mor var frisk.
Hur kunde alltså, frågar den moderne kriagranskaren, Pepitas
morbror, som själv dessutom alltid varit frisk, få sura ben? Atavism! svarar författaren. Förhistorien utvisar att Pepitas morbrors
morfar var lindrigt lastbar och ivrig Liebhaber av Ratafia.
Låt vara att några av alla dessa fordringar på en modern bok
kunna vara berättigade; vår granskning av »Pepitas bröllop«
söker dock måtta sitt hugg mot denna boks alltför monotona
framställningsmetod. Trots alla sammanförda iakttagelser blir en
dylik litterär syllogism i längden snarare tröttande än intressant. Den kan vara välbehövlig och uppfriskande till en tid, men
upprepanden bliva sällan roliga. Även en av så mycket bagage
nedtyngd konst kan ju, som sagt, likväl ännu göra ett djupt intryck, om den uppbäres av artistisk och personlig stil, ty allt som
är talangfullt har i och för sig sitt raison d’être. Men när den
skaldiska kraften sviker och även stilen kastar sin festdräkt, pådragande den simpla arbetsblusen, när man icke längre nöjd med
innehållets nyktra vardaglighet även ur framställningssättet utgallrar all lyrik och alla prydnader, sökande efter ett kyligt och
trivialt språk, då står man inför det, som den upplysta dagskritiken välvilligt kallar: bilder gripna ur livet. Man ser fotografiplåtens färglösa verklighetsreferat.
Hur svårt talangen har att böja sig under objektivitetens lagparagrafer, visar oss bäst Flaubert själv. Han, som väl ivrigast
uppställde objektivitetslagen som all betydande diktnings A och
O, förlänar oftast just sina verk intresse genom den starka prägel
av subjektivitet, vilken han icke förmått beröva dem. Eller vad
äro »Salammbô« och »Tentation de S:t Antoine« annat än nyckfulla drömmar av en man, som kring människoföraktarens bittra lynne sveper en neuropats guld- och blodskimrande fantasiskrud! Hur våldsamt subjektivt förstorat allt blir under Zolas
hand kan icke ens undgå den ytligaste kännare av hans arbeten.
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Även inom den yngre generationen möta vi icke många talanger, som bekymra sig om att lyda denna fordran på kallblodigt
nedtystande av sitt temperament. Denna fordran skyltar dock
fortfarande i somliga nylitterära lagböcker, emedan den objektiva skildringen alltjämt anses komma verkligheten närmast.
Det är dock gudomligt likgiltigt, om en bok visar oss den exakta
verkligheten eller icke, då det just är personlighetens bemedling, som höjer skildringen till konst.
Naturalismens väsentligaste misstag ligger just däri, att den
vill göra modellen till huvudsak och den konstnärliga framställningen till objektiv avgjutning. Varför intresserar emellertid »Garman & Worse« eller »Hemsöborna«? Emedan författarens kvickhet och personliga sätt att se intresserar. Modellerna
i sig självt äro ingenting kvickt. Författarnas personliga ingrepp
göra dem till det de äro i boken. Tio författare kunna skriva romaner om en major, men endast den lyckas, som har något personligt intressant i sitt framställningssätt. Naturalismen ropar
med ett stänk av sentimentalitet: Finns det något skönare än
att skildra människan sådan hon är? En skämtare kunde svara:
Människan ! Gott, vad är det? En major är en människa. Om
jag skriver en roman om en major, kan jag alltså utbrista: Finns
det något skönare än att skildra en major sådan han är?
En vardagslivsskildring vinner ett helt annat intresse genom
ett subjektivt framställningssätt, som låter skildrarens överlägsenhet giva en ersättning för de behandlade sujetternas tomhet, ty
hur mycket intressantare är eller bör åtminstone ej en begåvad
skriftställares individualitet vara än en rad vardagliga modellers. Varför till fromma för den aldrig fullt åtkomliga yttervärld,
som man iakttager på avstånd, uppoffra den givbara värld, vilken
man bär inom sig en halv aln ovan manuskriptet! Vi mena icke,
att författarna uteslutande skola skriva memoarer eller jagromaner. Vi tro endast att om de i hopp att kunna skildra verkligheten sådan den är, eftersträva ett opersonligt skrivsätts kylande
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»självbehärskning«, beröva de dikten hennes enda verkliga sanning och största tjuskraft.
»Ingen sammanställning av bokstäver kan uttrycka« hur absurt det är att finna en dikt förtjänstfull därför att den förklaras
vara en objektiv, till alla delar trogen kopia av verkligheten. Det
är den, för det första, icke och kan aldrig bliva, ty det skall aldrig lyckas att på papperet återgiva »das Ding an sich«. Om det
också vore det, bleve, för det andra, dikten därigenom icke mer
konst än ett minutiöst vaxkabinett brukar vara det. Vad är den
då? En modeartikel.
Med sin kommoditetsvers och lillnaturalism är författaren till
»Pepitas bröllop« fullt verklighetstrogen och så objektiv, att
han tager en berömd utlänning till subjekt och själv blir det av
denne styrda objektet.
*
Inom litteraturhistorien representerar kritiken vanligen det löjliga, det som trippat fram med lornjett och peruk, men som,
slutligen jagat på flykten, fått skrattsalvor till gravringning och
glömska till bautasten. Den moderna kritiken har ärvt lornjetten och peruken och fara är, att den därför också får ärva begravningsceremonielet.
Den tiden är icke så avlägsen att den just kan kallas glömd,
då kritiken med bestörta och patriarkaliskt bekymrade miner
hälsade den moderna riktningens framträdande. Ur den tyska
estetikens arsenal framletades till försvar för romantikens kringskurna fästen rostiga muskedundrar. Man ropade pereat, brände
in effigie och lekte Bartholomeinatt i tidningsspalterna. Överraskande verkar det att knappt ett decennium efter detta tumult
se samma riktning, sedan den börjat förlora sin första arom, stå
på god väg att bliva rentav akademisk och allena saliggörande.
Kritiken har sakta men säkert tillägnat sig den nyss så förkastade
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riktningens lärometod samt skurit nya pennor, vilka flitigt sammanvirka ett nät av modern dogmatik. Det gamla tvånget har
förvånande hastigt övergått i ett nytt. Anmälaren av »Pepitas
bröllop« tänker till äventyrs: Jag skall nog förlika mig med den
nya riktningen, kan jag bara från en stridslysten fullblodstjur
förvandla den till ett lojt arbetande ök. Äntligen börja vi få det
reglementerat och stillastående igen – alldeles som en förståndig kritik önskar. Nu skall den nya riktningen fira sin middagslur, en lång, lång mannaålderslugn och kärnsund sjusovarelur.
Tänker han så, förgäter han, att konsten är ett rinnande vatten i beständig rörelse, att smakriktningarna likna folktribunerna: när de komma till makten och fordra disciplin, slocknar
glorian kring deras huvud, och den, vilken nyss hälsade dem som
befriare, nedsticker dem som förtryckare. Ingen smakriktning,
hade hon också en Cæsars dygder, skall undgå att då hon närmar sig maktens tinne, möta en Brutus.
Man invänder möjligen, att den nya smakriktningen ingalunda nått denna tinne. Detta är kanske på sätt och vis sant beträffande stornaturalismen, som ännu alltjämt på många håll bemöts med fruktan; men lillnaturalismen med sitt skolfuxaktiga
pedanteri är dagens konung.
Några få kritici tillämpa den nya metodens regler med tankeskarp konsekvens. De recensera icke böcker utan korrigera dem
som krior. Allt det skaldiskt omedelbara, det lyriska, det personligt otvungna är för dem underordnade faktorer i jämförelse
med det exakta och logiska återgivandet av verkligheten. De bedöma böcker som man granskar schackspel. Hur kan vita löparen
lägga an på drottningen, som står på svart, samt slå konungen
ur brädet? Hur kan bonden, vilken som moderat-liberal blott
går stegvis framåt, springa om hästen? o. s. v. Ett egendomligt
intryck göra dessa recensioner, när de behandla prosaarbeten
av mer lyrisk natur. Man tycker sig se ingenjörer, vilka stå och
harmas över att regnbågen icke vilar på ordentliga bropelare.
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Denna grupp av recensenter kunde alltså med ett gemensamt
namn kallas: ingenjörerna.
En så ensidig eller om man vill, så genomtänkt ingenjörsnaturalism som den nyss påpekade framträder visserligen endast undantagsvis ur de dagliga recensionerna, men den stora kardinalfrågan för anmälaren av »Pepitas bröllop« lyder dock alltid: är
det skildrade sant eller icke? Därpå beror diktens vara eller icke
vara. Egendomligt är, att en tid, som är så mättad av tvivel på naturens ofelbarhet, hyser en så nära nog bigott dyrkan för den konkreta verkligheten. Zola, vars snille bländar likt sken av glödande
lava, om också hans rörelser äro tunga som en dansande verkmästares, kallar sig någonstädes »un bon bourgeois«. Icke ensamt han själv utan samtiden i allmänhet och i all synnerhet den
moderna kritiken är också ur vissa synpunkter »un bon bourgeois«, detta särskilt i en småförståndig, stundom nästan naiv
ömhet om det rent materiella.
Hovmannayrket har icke värre råkat i ogunst än inbillningskraften. Med sin lilla verklighets tumstock mäter kritikern allt
det omätbara, som fyller en dikt. En lyrisk känslostämning, som
han ej själv erfarit, ett drag av mer dristig fantasi än han mött
hos sina vinstugubröder Pedro och Pablo – och gnatande drager
han likt en giktbruten gammal revisor sin blyerts ur nattrocksfickan och ritar en kråka i kanten. Stundom önskar han nog uppriktigt att slå ett slag för den moderna litteraturens fria utveckling, men genom sin brist på känsla för det personliga stryper han
den i stället mellan sina oböjliga fingrar. Han stänger vägen för
individualismen, men icke som en smidig florett utan som en
träbom. Han arbetar på att frigöra skalden från allt skaldiskt.
Man får leta efter en rymligare och mer fördomsfri definition
på författarskap än Zolas sats: ett hörn av naturen sett genom
ett temperament. Satsen förtjänar dock endast detta beröm, om
ordet natur fattas i sin mest vidsträckta bemärkelse. Eller äro
icke skönhetskänsla och inbillning ett hörn av naturen lika visst
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som att t.ex. Swinburne är skald, oaktat han skriver verkliga
skaldestycken? Äro icke en diktares fantasier också en form av
verklighet? Sagospelet och feeriet Faust är det ej gripet ur livet ? Existera ej Mefistofeles och Per Gynt med lika intensiv
realitet som några av de skuggor, med vilka vi samtalat i gathörnen eller med vilka vi suttit till bords? Vem vill väl bestrida
att en Edgar Allan Poes fantasterier innehåller lika mycket av
livets väsen som någon inventarieförteckning. Det är icke ensamt det rent konkreta, som utgör verkligheten. Om ett skåp vid
vårt första uppvaknande ter sig som ett spöke, är denna syn i
sig självt icke mindre reell än anblicken av själva skåpet vid full
dager. Hellre därför en själfull katolsk dikt om underverken i
Lourdes, hellre en individuellt berättad spökhistoria än en träartat programfast sannsaga utan den personliga stilens sanning.
God personlig konst är lika verklig som verkligheten.
Uttrycken »något sökt«, »bisarrt« och »fantastiskt« springa
med en sällsamt gäckande klang ur anmälarens penna, då författaren till »Pepitas bröllop« en gång söker avkasta vardaglighetens pinsamt välkända gottköpskläder. Så mycket lenare smeker samma penna vid upptäckten att tandläkarens historia är
»behjärtansvärd«. Men frågan gäller icke om något är sökt utan
om det är funnet, och när tandläkaren, som spefullt kallades
»trotjänarinnan«, blir »behjärtansvärd«, måste man utbrista:
Hellre än »behjärtansvärd« lillnaturalism en storformad diktning, som visar oss människolivet i festbelysning, denna må
komma från en het lidelse eller en spelande fantasi! Hellre än
»trotjänarinnan« med giktring av mässing och hjärta av guld en
intressant kolerisk personlighet med gyllene käppknapp och
hjärta av sten !
Den moderna kritiken vill emellertid till alla pris hava en
närsynt och lillgammalt uppfattad vardagsbild, vill hava verkligheten ren, ram, platt och oförfalskad. Men det är konstens
väsen att så förfalska verkligheten, att den icke visar sig sådan
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den ter sig genom en ofärgad glasruta, utan som den lyser och
förmörkas genom en färgad. Det är alltså ett ytterst minimalt beröm, när en skriftställareprisas därför att hans manuskript endast
är ett kalkeringspapper, som absolut korrekt återgiver modellerna utan något av den skapande konstnärens lust att omljuga
världen efter sitt beläte.
Kan man blåsa in sin själ i den magra verkligheten, gott, varför icke! Den konst bör nå högst och verka minst monoton, som
vilar på verklighetens stadiga romaniska valv, men det oaktat
även har plats för skönhetskänslans lysande mosaiker på guldgrund och inbillningskraftens mot höjden luftigt stigande krön.
Romantiken lät oss ju visserligen ana, till vilken tomhet föraktet för objektiviteten, verkligheten och vardagligheten kan föra,
men högrenässansen visade oss även vilken konst, som kan framträda, då denna efter tillkämpad kännedom om naturen fattar
leda för det vardagliga och icke längre betraktar verkligheten
som ett oförbätterligt mästerverk utan endast som ett stoff, av
vilket individualiteten oförskräckt formar bilder efter sitt skaplynne. Även högrenässansen föregicks, som vi alla veta, inom
måleriet av en naturalistisk period, men slutligen sprängde individualismen naturkopierandets outhärdliga tvång och flyttade
ur modellskolan upp i artistklassen. Den gode guden skapar naturen efter sitt temperament, och enligt Flaubert är det objektivt, men alldenstund naturen först därigenom att konstnären i
henne ingjuter något av sitt väsen omskapas till konst, och efter
det personliga och individuella alltså är själva den befruktande
kraften, bör också just det personliga och individuella intaga
samma framskjutna ställning inom konsten, som mannen inom
äktenskapet. Må det förlåtas oss, om vi i ivern att på alla sätt
betona detta, för omväxlings skull också fallit in i en tysk professorsstil.
Besöka vi en modern tavelutställning, märka vi genast de unga
och de yngsta målarnas strävan efter individualism. De säga sig
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vara naturalister, men de olika tavlorna återgiva naturen så bjärt
olika, att vi kanske snarare skulle vilja kalla deras mästare individualister. Bland författarna röjer sig, som vi redan sökt framvisa, också en dylik strävan, men de ha ännu icke framhävt individualismen som sitt förnämsta estetiska mål.
Flera författare hava beträffande verklighetsskildringen uttalat den meningen, att böcker i denna genre leva längst. Mer
eller mindre trovärdiga verklighetsskildringar hava ju emellertid frambragts även före vår tid. Kulturhistoriskt intresse måste
väl rimligtvis verklighetsskildringen alltid komma att besitta liksom brev, biografier och gamla tidningar, men estetiskt betraktat
är det icke troheten mot verkligheten, som odödliggör en författares verk, utan det konstnärliga och personliga. Man förespår
Strindbergs yppersta arbeten långt liv. Besannas spådomen beror det därpå, att de snart sagt i varje rad röja den store artisten,
den självskapande, aldrig skoltuktade, imponerande personligheten.
Naturalismen är vårt århundrades sista stora litterära utvecklingsfas. Intressant ur många synpunkter, stundom gripande i
och för sig själv och oftast bräddad med den oförskräckthet, utan
vilken ingen äkta konst kan uppblomstra, vinner den dessutom
ytterligare värde som litterär murbräcka. Den har, ehuru på nya
områden, fullföljt den personlighetens emancipation, mot vilken hela vårt århundrades litterära utveckling brutit en väg.
Man står alltså av många skäl i tacksamhetsskuld till naturalisterna. Glödande av altruism hava de med hänförelsens frimodighet kämpat på det sociala fältet, och inom det rent estetiska
hava de icke stannat på redan upptrampade vägar. Så mycket
mindre orsak att nu försvärja sig till någon av de små tabulaturer, som endast vinna lagfart för dagen. Det har tyckts oss, som
vore dessas ensidighet, dessas krav på verklighetstillbedjan, på
objektivt, noggrant och systematiskt avbildande ett bakslag, ett
nytt hinder för litteraturens framåtskridande mot individua204
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lism, mot alla skolors undanröjande. Samtidens bemödanden att
upptäcka och besittningstaga sitt jag kunna endast krönas med
framgång, om hon besinnar, att detta jag är mer mångsidigt och
skiftande än någon kristall.
Under de senaste åren hava några naturalistiska författares
temperament så behärskat tiden, att många, vilka härstamma från
inbillningskraftens och skönhetsinstinktens avlägsna stater, icke
vågat lita på klangen av sina egna urmodiga instrument. Men
vare sig individualiteten stannar vid det konkretas eller det inbillades verklighet, har den samma rätt att manifestera sig, och
den ena stilen står härvidlag ej högre än den andra. Må de båda
fientliga riktningarna till sist äkta varandra samt få barn och
blomma !
*
De båda nybyggarna lade sina pennor åt sidan samt inträdde i
hyddan, ty natten blev kylig och lampans låga drunknade i oljan.
Höglandets klara vintermåne blåmenade de isiga fjällstuporna.
Fönsterrutorna glindrade i hidalgons avlägsna slott, medan djupt
i valvet det hundraåriga vinfatets spant lyste som en pösmagad
silens livbälte av silverläder.
Då lyfte limburgerosten, som ännu stod kvar på det låga bordet, sakta likt en hoprullad igelkott, sin klirrande glaskupa samt
grymtade :
– Jaså. Jag som var med i den odödliga ostsymfonien, skall nu
motas ut ur litteraturen igen! Eller vad menade de där båda
barockt kostymerade bläcksuddarna, vilka nedskrevo så mycket
storordigt prat? Är det inte längre behjärtansvärt att skriva om
något så nödvändigt som mat? Är jag inte ett hörn av naturen,
sett genom ett temperament?
Från dörrträt hördes en skräll och tamburinen svarade limburgerosten:
– Min klang kan världen tåla att höra än en gång, jag må slå
205

levertin

takten i en allt förstörande och allt befriande Dionysosdans eller
i en hymn till ögats glädje, till en i marmor plastiskt förstorad
verklighet. Jag älskar det harmoniskt ljusa, älskar det mejslade
mer än det skälvande, och det jag älskar är en skönhet som aldrig
åldras. Jag är det urmodiga, det tusenåriga, och jag är din dödsfiende, broder limburgerost, ty prosaistnaturer försätta mig alltid i retlig sinnesstämning. Prosaisterna, skaldekonstens puritaner, hava makten, men inför mig är redan en diktning på prosa
en diktning i skjortärmarna, och jag har min egen mening om
tidens lust för romanböcker. Inför mig är naturalismen, även
stornaturalismen, en blandning av äkta, otämd fullblodskonst
och antecknande praktiskt prosaistlynne, en korsning av Pan och
bokhållare. Den kommer ej endast med en frisk doft av vilddjur
och svettiga satyrer utan också med en kvav dunst av choucroute och norsk sill. Det kammarsittande iakttagaretemperamentet har, med byxorna blanknötta av arbetsstolen, undanlåst
skönhetskänslan i museer och tyska estetiker. Samtiden behöver
dock endast inblåsa sin anda i henne och hon skall uppflamma
på nytt, liksom en lampa, funnen i en forngrav, endast tarvar ny
olja för att åter kasta sin dager.
En mjältsjuk susning skälvde i lutans strängar, och hon viskade halvsjungande :
– Gripa människor ur livet! Nej, grip dem hellre då om livet!
Ty i mina silversträngar darra intill domedag osjungna strofer
av kärlekens eviga, bitterljuva visa, tusende strofer om längtans
sällhet och lyckans vemod, om brand i blodet och bilder under
ögonlock, om den första kyssen på en vit handled och den sista på
en kallnad läpp. Hesperiska nätters famntag, kärleksmötets skalkaktiga melankoli kring spelande rokokofontän, den Strausska
valsens hetsiga älskogsrytm, allt vad livets bägare bjuder av glöd,
av sötma, av bornyr, det ligger gömt i mina toner. Prisom därför
Eros, det första och det sista människoparets ende lyckobringare. »I går« är smärta och »i morgon« död. Välan, låtom oss
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kväva vår oro i famntag och vår gråt i kyssar, låtom oss älska i
dag, ty i morgon skola vi dö.
Utom sig av harm snurrade limburgerosten runt i sin kupa,
och likt ett jagat myskdjur utstötte den sin på samma gång kulinariska och avskyvärda lukt.
De båda vännerna hade emellertid obemärkt återvänt för att
hämta det kvarglömda manuskriptet. Den ene av dem framträdde i månljuset och yttrade :
– Tamburinen talade sant, och vi svenskar hava i vårt skaplynne ett renässansdrag att taga vara på. Men lutan … Det ligger ett stänk av dödssjukt »fin du siècle« i hennes skrofulösa
och raffinerade dekadenstoner, och världen spejar efter ett
commencement du siècle. Då lutan anslås, fruktar jag alltid att
få höra ungefär ett sådant här ordpoem:
Ritschar bland senhöstvåta alar
ispiskvinden, vass som asbesten,
kärlekslustig jag kvalböjd rider
lilaskiftande gråvädershästen.

Den andre steg fram i månljuset och yttrade:
– Jag instämmer med lutan. Lycklig den, vars finger av Eros’
kyss vigts att röra hennes sträng! Inför tamburinen står jag kall.
Dess fanfaronader låta som rullande klappersten och mig tycks
att den outtröttligt dundrar på god svenska:
Fram utan knussel med marmor och vin,
påfågelsfläktor och svarta svin,
brädda med lesbiskt skum din cylinder,
doppa i vinet näsa och kinder;
ty allt helleniskt och österländskt
är äkta nordiskt och inhemskt svenskt.

De båda nybyggarna betraktade varandra häpet men så småningom ljusnade deras ansikten. Hand i hand återvände de till
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fjällhyddan, dörren föll i lås bakom dem, och deras tankar följde
ånyo skilda vägar mot skilda mål.
Där ute vart tystnaden allt djupare. Endast från vänstra dörrträt hördes ännu länge ett dämpat rassel. Det var tamburinen
som skrattade.
– Hur är det möjligt, – mumlade den, att två fullvuxna män
än i dag kunna förslösa en hel afton på något så märglöst som
estetiska kannstöperier ? Eller vad menar du, syster luta ? Nå ja,
vi båda hava väl för vår del skäl att den här gången överse med
deras narraktighet, men limburgerosten förlåter dem aldrig.

Kommentarer och ordförklaringar
Oscar Levertins uppsatser, essäer och kritiker får härmed i urval sin plats i Svenska Akademiens klassikerserie i form av två
volymer »Kritisk prosa«. Ulf Linde har verkställt urvalet och
ger i sin inledning sin syn på denna mångsidiga och verksamma
person som fått en förnyad aktualitet under senare år. Vad som
här följer är en presentation av hur dessa texter, som skapades
kring det förra sekelskiftet (1893–1906), har etablerats och vad
som gjorts för att underlätta läsningen drygt hundra år efteråt.
Det rymmer en kort presentation av förlagan och av hur den
hanterats för den här editionen. Något ska också sägas om
kommentarer och ordförklaringar. Därtill läggs en förteckning
över ett urval ur Levertinlitteraturen. Kommentaren har av
praktiska skäl delats upp på de två volymerna.
Underlaget för de här medtagna texterna är Oscar Levertins
samlade skrifter som de i enlighet med ett testamentariskt förordnande gavs ut efter hans död (1906) i 24 band åren 1907–11
av Ebba Levertin och Axel Lundegård. En andra, något utvidgad upplaga gavs ut åren 1918–25; den har här anlitats i ett
enda fall. Preciserade angivelser om de olika delar som anlitats
lämnas i kommentaren i anslutning till de olika texterna.
Vid återgivningen av Levertins text tillämpas de allmänna principer som gäller för Svenska Akademiens klassikerutgivning.
Det betyder att inga ingrepp i förlagan görs vad gäller ordens
böjning, interpunktionen, bruket av versaler och särskrivning
av sammansatta ord. Stavningen moderniseras och ansluter till
Svenska Akademiens ordlista över svenska språket i dess senaste
upplaga (den trettonde upplagan, 2006).
Levertin har sin speciella stil vad gäller ordval, språkform och
stavning. Han har ibland nära till pastischen. Även om det i denna kritiska prosa inte får samma systematiska genomslag som i
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hans »Rococonoveller« (1899), finns det inslag som utan att utmärkas som citat ändå bär drag av en annan tid, av annat språk
eller av andra skribenter. Inslaget av franska lånord är betydande. Vid hanteringen av dem har utbildats den regeln att låta de
franska ord försvenskas som införlivats redan på upphovsmannens tid på det tydliga sätt att de fått en svensk böjning; ateliern
har således ersatts med ateljén. I andra fall, där man kan göra troligt att den franskorienterade författaren velat markera avvikelsen
i betydelse eller uttal eftertryckligare, har de fått bli stående.
Gjörwells dotter får alltså hålla quarantaine och inta droguer.
Levertin blev ingen gammal man, men han hann ändå genomgå en utveckling i sitt sätt att skriva. Han uttrycker sig delvis annorlunda när han formulerar sig i början av sin bana på
Svenska Dagbladet än när han skriver sin ofullbordade bok om
Linné under slutet av sin bana. Genreval och publik bestämmer
än mer. Essäisten närmar sig ibland prosadikten, särskilt tydligt
i utgångsstyckena över Lucretius, Strindberg och Heidenstam.
Uppsatsförfattaren vill oftast uppträda med mer av vetenskaplighet, inte minst när han vänder sig till sin mentor Henrik Schück,
antingen i de uppsatser över fru Nordenflycht och Gyllenborg
som ingick i den till läraren dedicerade »Svenska gestalter« eller
i den uppsats om fransk konstteori som ingick i en festskrift till
den äldre vännen.
Merparten av det material som togs med i Levertins samlade
skrifter hade han själv första gången placerat inom bokpärmar.
Men också i det här urvalet finns sådant som skrifternas redaktörer hämtat direkt från tidningarna ; det gäller artiklarna om
Oscar Wilde och Emile Zola. Av dessa och andra skäl är Levertins texter inte helt konsekventa vad gäller stavning och skrivsätt. Även i en och samma uppsats kan han använda sig av skilda
skrivsätt och former. Det kan gälla bruket av bindestreck och användningen av foge-s i sammansatta ord. Inkonsekvenserna stör
knappast och har av princip fått gälla.
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Den dominerande del av Levertins kritiska prosa som behandlar litterära företeelser använder sig naturligen av prov på
texter av andra skribenter – just på den punkten skiljer de sig
från de här väl representerade som avhandlar bildkonst. Här
finns en skala av allt från direkta citat till mer eller mindre tydliga anspelningar. Citaten nystavas i analogi med vad som gäller
för Levertins egna ord i två situationer : där Levertin själv tillhandahåller översättningar och där det handlar om Levertins
egna samtida. I andra fall får med viss självklarhet den språkform som Levertin valt gälla.
Inte heller i sitt sätt att markera att ord inte är hans egna agerar Levertin med fullständig konsekvens och än mindre enligt
senare utbildade vanor. I anslutning till tidens bruk använder
han sig i inte obetydlig utsträckning av utspärrningar av ord.
Eftersom det kan anses bidra till att karakterisera hans skrivsätt
har det behållits i viss utsträckning, inte minst där skribenten
har velat ge emfas åt ett visst uttryck. I anslutning till det bruk
som dominerar i förlagan har dock samtliga titlar på böcker
och delar därav normaliserats på så sätt att de omgärdats med
citattecken. Att för återgivningen av boktitlar i anslutning till
sentida bruk använda kursiver har valts bort därför att det skulle varit ett alltför stort ingrepp.
*
Kommentaren ansluter naturligt nog till de principer som utvecklats för Svenska Akademiens klassikerserie. Förklaringar och
kommentarer ges rörande personer, begrepp och allusioner. Citat på främmande språk förses med översättningar.
Som alltid är det svårt att avgöra vad som ska förklaras.
Till en del förklarar Levertin sig själv. Urvalet består i allt väsentligt av diskursiva texter, där författaren argumenterar och
reder ut sina begrepp. I viss utsträckning översätter han också
de citat han har på främmande språk. I alla sådana fall är det
naturligtvis onödigt att ge ytterligare information.
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Oscar Levertins lärdom på högst olika kunskapsfält blir under
alla omständigheter eftertryckligt styrkt. Den som ska följa honom i spåren har svårt att vara lika hemmastadd i franskt 1600tal, i svenskt 1700-tal och i det förra sekelskiftets värld. En specialist på Linné eller Strindberg hade kunnat gå djupare in i den
Linnéutläggarens och Strindbergskritikerns värld. Den som finner sig generad över att få bekanta förhållanden förklarade, får
känna sig smickrad av att vara införstådd med mer av de sekelgamla företeelserna än vad utgivaren trott – det borde glädja alla
inblandade.
*
Ulf Linde har svarat för en nyläsning av Oscar Levertins produktion i samband med det urval som här presenteras. Det har
känts som en stimulerande utmaning för den som tidigare arbetat med detta verk och som fått sin avgörande skolning av den
främste kännaren av Levertin, Carl Fehrman.
I mitt arbete med att tyda och förklara har jag haft ovärderlig
hjälp av Jerker Blomqvist, Jenny Westerström, Bert Westerström
och Björn Westerström.
Bo Svensén har som klassikerseriens redaktör varit oumbärlig,
både i stort och smått.
Det är alltså många att tacka. Men ansvaret är naturligtvis mitt.
Per Rydén
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l ö g n e n s f ö r fa l l
Recensionen av den engelske författaren Oscar Wildes (1854–1900)
»The Decay of Lying« (1889; »Lögnens förfall«) publicerades tidigast
i Aftonbladet den 23 december 1893. Den återges här efter »Samlade
skrifter. 16. Utländsk litteratur« i dess utökade upplaga (1918, s. 189–
197).
1

2

3

laisser-aller : (fra.) ’självsvåld’, ’lössläppthet’, ’låtgå-mentalitet’.
prestidigitateurs : ’trollkonstnärs’.
arabeskernas : Arabesker är ornament med invecklade mönster.
korrektiv : ’medel att rätta till något’.
document-humain: (fra.) ’mänskliga dokument’. Uttrycket går tillbaka på den franske romanförfattaren Émile Zolas (1840 –
1902) »Le roman expérimental« (1880 ; ’Den experimentella
romanen’).
coin de la création : »Une œuvre d’art est un coin de la création
vu à travers un tempérament.« (fra.) ’Ett konstverk är ett hörn
av skapelsen sett genom ett temperament.’ Uttrycket går tillbaka på Émile Zolas estetiska utläggningar om vad som är den
naturalistiske diktarens uppgift och finns i snarlika formuleringar på flera håll i hans programskrifter.
diatrib : ’stridsskrift’.
Balzac : Honoré de Balzac (1799–1850), fransk romanförfattare.
George Meredith : (1828–1909), engelsk romanförfattare.
George Washington: (1732–90), amerikansk fältherre och president.
I en tidig biografi (1800) berättas om hur den unge George
gjort åverkan på ett körsbärsträd och strax – det var den uppbyggliga delen av historien – var beredd att berätta sanningen
därom för sin far. Historiens sanningshalt har satts ifråga.
impressionisterna: Impressionismen är en riktning inom måleriet
som fick sitt genombrott i Frankrike på 1860-talet och som
efter ett inledande motstånd kom att dominera under de följande decennierna.
Poes : Edgar Allan Poe (1809 –49), amerikansk författare.
Böcklins : Arnold Böcklin (1827–1901), schweizisk målare, mest
känd för »Toteninsel«, ’Dödens ö’.
Turner: William Turner (1775–1851), engelsk landskapsmålare.
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4

5

6

Rousseau : Jean-Jacques Rousseau (1712–78 ), fransk filosof och
författare.
Calame : Alexandre Calame (1810 – 64 ), schweizisk målare.
Renan: Ernest Renan (1823–92), fransk vetenskapsman och författare.
Wagners : Richard Wagner (1813–83), tysk tonsättare, dirigent
och författare.
Kierkegaard: Søren Kierkegaard (1813–55), dansk filosof och författare.
Don Juans-fantasi i »Enten-Eller«: »Enten-Eller« (1843; »Antingen-eller«) är ett av Kierkegaards centrala verk. Don Juan är
en av de gestalter som får uppbära hans lek med olika röster.
Walter Pater : (1839 – 94), engelsk författare.
La Gioconda : Opera av Amilcare Ponchielli (1834– 86) efter ett
skådespel av Victor Hugo.
Dantes : Dante Alighieris (1265–1321) viktigaste verk är »Divina commedia« (fullbordad efter 1302; »Den gudomliga komedien«).
empyré: I antik kosmologi är empyrén den yttersta himlasfären,
eldens region, enligt senare, kristen föreställning de saligas hem.
Maurice Barrès : (1862–1923), fransk författare.
Loyola : Ignatius Loyola (1491–1556), jesuitordens instiftare.
sofisterna: En grupp av grekiska upplysningsmän på 400-talet f.Kr.
som stod för etisk och kunskapsteoretisk subjektivism. Deras
skepsis inför vad vi kan skaffa säker kunskap om har bidragit
till att uppfattningen om dem på många håll blivit kritisk.
fumisterie : (fra.) ’mystifikation’, ’gyckel’.
legitimist : Anhängare av legitimitetsprincipen, vilket innebär att
man kräver laglig rätt till tronen eller i varje fall erkänner en
sådan.
»bon sens«: (fra.) ’förnuft’.
Mallander : Gustaf Richard Mallander (1840–88), författare till
bl. a. »Glada bitar« (1875) och »Visor, sånger och skizzer«
(1884).
Sehlstedt : Elias Sehlstedt (1808 –74) aktualiserades 1893 genom
det av Carl Snoilsky ombesörjda urvalet »Sånger och visor i
urval«.
Jolin : Johan Jolin (1818–84), författare och skådespelare.
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7

Selma Lagerlöf : Det bidrag av Selma Lagerlöf som till julen
1893 var aktuellt i »Svea« av årgång 1894 heter »En fallen
kung«.
Svea : Illustrerad folkkalender utgiven av Bonniers i stora upplagor under perioden 1844–1907.
Sonate Pathétique : Ett av Ludwig van Beethovens (1770–1827)
mest kända kammarmusikaliska verk är pianosonaten i c moll,
opus 13, med detta namn.
stackato : ’hackigt’.
prästgårdstaffel : Taffel är en typ av piano som var vanlig under
1800-talet.
översättaren : Edvard Alkman (1867–1937) var även känd som
kritiker.
kritiska broschyrer : Den av Verner von Heidenstam ensamt utgivna »Renässans« (1889) samt den tillsammans med Levertin författade »Pepitas bröllop« (1890).
Jules Lemaître : (1853–1914), fransk författare och kritiker.
s v e n s k t fa m i l j e l i v i s l u t e t av 1 7 0 0 - t a l e t

Uppsatsen om Carl Christoffer Gjörwell (1731–1811) och hans familj
publicerades första gången i Ord och Bild 1895 och intogs därpå i den
första av Levertins essäsamlingar, »Från Gustaf III: s dagar« (1896).
Den återges här efter »Samlade skrifter. 7. Från Gustaf III : s dagar«
(1908).
9
10

gouacher : Gouache är en målning i täckande vattenfärg.
Collectio Gjörwelliana: ’den gjörwellska samlingen’.
skrivsanden: Sand användes förr för att i brist på läskpapper suga
upp överflödigt bläck.
fru Lindahl : Gustafva (Stafva) Eleonora, med smeknamnet
Stafungen (1769–1840), var den yngsta av Gjörwells två
döttrar och gifte sig 1791 med Johan Niclas Lindahl
(1762–1813) och bosatte sig i Norrköping.
fru Almqvists : Brigitta Lovisa, ofta kallad Brite-Louise (1768–
1806), var den äldsta av Gjörwells två döttrar och gifte sig
1791 med Carl Gustaf Almqvist. Hon blev mor till Carl Jonas Love Almqvist.
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11

12

13

hans son arkitekten: Carl Christoffer Gjörwell (1766–1837), ibland
kallad Don Carlos, var Gjörwells äldsta barn. Han blev en
framstående arkitekt.
Elysée : ’paradis’.
»ingen dag utan en linje«: efter latinets nulla dies sine linea, en
maxim som Plinius d. ä. (23/24 – 79 e. Kr.) tillskriver den grekiske målaren Apelles (o. 370 – o. 300 f. Kr.).
»kinesisk«: här ’svårläst’.
mandarin : här ’överhetsperson’.
hårpiskan: Hårpiska är en lång hårfläta av den typ som bars av manliga kineser och som blev mode även i Europa under 1700-talet.
Christoffer Feif, adlad Ehrensparre: (1694–1767), överstelöjtnant,
Gjörwells far.
Christina Ingelotz : Christina Gustaviana Ingelotz gifte sig 1740
med Christoffer Ehrensparre.
skrivfjädern : ’gåspennan’.
finska fälttåget : Kriget mot Ryssland 1741–43 fördes till stor del
i Finland och avslutades med en kapitulation i Helsingfors.
vanité: (fra.) ’fåfänglighet’.
bischoff : En typ av vinbål.
Walborg Gröning : gift Ståhl (1703– 94), Gjörwells mor.
Gilius Ståhl : Tjänstgjorde som faktor i Gjörwells bokhandel och
var tillika hans halvbror.
personage : ’underlig person’.
Blanche : August Blanche (1811– 68), författare.
frustugan : ’kvinnogemaket’.
volontär : Fast anställd militär med menigs grad.
Nordbergs folianter : Jöran Nordberg (1677–1744) var hovpredikant och blev tagen till fånga vid Poltava. Utväxlad ur fångenskapen kom han att skriva »Konung Karl XII : s historia«
(1740) där han bland annat kan fota sin framställning på källor som inte längre är tillgängliga.
Sven Lagerbring: (1707–87), historiker. Genom sin maning »gör
väl« anses han dessutom ha gett uppslaget till det namn som
Gjörwell antog.
fäsjukan : ’kreaturssjukdomen’.
sekterism: Trosuppfattning som präglas av inre sammanhållning
och intolerans mot andras åskådningar.
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1414

1515

1616

herrnhutismen : En innerlig, svärmisk luthersk trosrörelse med
tyskt ursprung.
pietismen: En protestantisk väckelserörelse med inriktning på de
troendes personliga religiösa erfarenhet.
resolverade : ’beslöt’.
trainera ut på : ’dra ut på’.
brödraförsamlingen : ’kretsen av herrnhutare’.
horror vacui: (lat.) ’avsky för tomrum’. Enligt Aristoteles ville naturen inte tillåta tomrum.
Skeppsholmskyrkan : Den nuvarande Skeppsholmskyrkan invigdes först 1842. Det var alltså i en äldre kyrkobyggnad som
pietisterna höll till.
Tollstadius’: Erik Tollstadius (1693–1759), ledare för de svenska
pietisterna.
Sylwans förträffliga historik etc.: Litteraturhistorikern Otto Sylwan (1864–1954) disputerade på det anförda arbetet 1892.
Den Svenska Merkurius : Gjörwell utgav under två perioder,
1755–61 och 1763– 65, Den swänska Mercurius.
Brigitta Eleonora Müllern : (1748 –1822), Gjörwells hustru sedan
1765, kallades ofta Brita-Nora eller Britnosen.
dägelig : ’skön’.
beskedelig : ’foglig’.
pjunkig : ’gnällig’, ’ynklig’.
saker : ’skyldig’.
gourmandise : ’smak för mycken och god mat’.
moderera : ’dämpa’.
trånsjuk : ’starkt längtansfull’.
kinin : Ämne utvunnet ur kinabark som används som febernedsättande medel.
Haller : Albrecht von Haller (1708 –77), skald och botanist som
ofta var i fejd med sin samtida Linné.
Lavater : Johann Caspar Lavater (1741–1801), schweizisk författare.
Rousseaus »Confessions«: Rousseau skrev sina »Confessions« (»Bekännelser«) under sina sista år. De publicerades postumt.
salvelsefulla: ’av överdriven känslosamhet uppfyllda’.
Filemon : Filemon uppträder tillsammans med sin Baukis i en
sengrekisk saga. Trots fattigdom visar paret sin gästfrihet och
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1717

1818

räddas därför av gudarna undan en översvämning och förvandlas efter sin död till en ek respektive en lind.
Gessner : Salomon Gessner (1730–88), schweizisk författare och
etsare, känd för sina herdeidyller.
Florian : Jean-Pierre Florian (1755– 94), författare av herderomaner.
skalmeja: Äldre, folkligt träblåsinstrument, föregångare till oboen.
»discontdirektören« Küsel : Carl Gottfried Küsell (1727– 95), köpman, bankman. Diskont-kompaniet i Stockholm var en av
landets äldsta banker.
runnstycksporten : Runstycke eller rundstycke var benämningen
på öresmynt i silver, senare också i koppar.
C. Linnerhjelm : Jonas Carl Linnerhjelm (1758–1829), kunglig
sekreterare, reseskildrare. Hans »Bref under resor i Sverige«
riktades till Gjörwell.
sepia : En mörkbrun, vattenlöslig färg.
Floras barn : Blommorna.
Vergiss mein nichten : (ty.) ’förgätmigej’.
»lilla Martin« etc.: Johan Fredrik Martin (1755–1816), gravör.
votivtavla : En tavla som skänkts som tack för bönhörelse.
larer : ’skyddsandar’.
penater : ’husgudar’.
Charles Grandison: Hjälten i Samuel Richardsons »The history of
Charles Grandison« (1753; ’Historien om Charles Grandison’).
Yorick: Namnet, som går tillbaka på hovnarren i William Shakespeares (1564–1616) »Hamlet«, användes som pseudonym av
Laurence Sterne (1713–68) vid publiceringen av »A Sentimental Journey through France and Italy« (1768 ; »En sentimental resa genom Frankrike och Italien«).
Saint-Preux: Hjälten i Jean-Jacques Rousseaus »Julie ou La nouvelle Héloïse« (1761; »Julie eller Den nya Héloïse«).
kyrkoherden Lüdecke : Christopher Wilhelm Lüdecke (1737–
1805), präst i tyska församlingen i Stockholm från 1773.
Catteau: Jean Pierre Guillaume Catteau-Calleville (1759–1819),
fransk författare, bl.a. till »Tableau général de la Suède« (1789;
’Allmän framställning över Sverige’).
Schering Rosenhane : Schering Rosenhane d. y. (1754–1812), ämbetsman och boksamlare.

220

kommentarer och ordförklaringar

1919

2020

d’Albedyhl : Gustaf d’Albedyhl (1758–1819), diplomat, författare.
assessor Björkegren : Jacob Björkegren (1752–1825), författare,
lexikograf.
gubben Stechau : Johan Adolph Stechau, Gjörwells sekreterare,
även verksam som översättare.
naboskap : ’grannskap’.
parterren : ’terrassen’.
cretonne : Kretong är ett bomulls- eller linnetyg med påtryckt
mönster i flera färger.
P. Alströmers : Patrick Alströmer (1733–1804), industriidkare.
»Der Hamburgische Correspondent«: Den i Hamburg sedan 1714
utkommande tidningen hade många läsare också i andra länder.
Gazette : (fra.) ’Tidning’.
bosqueternas : ’planteringarnas’.
jungfruburar : Jungfrubur är ett rum för ogifta kvinnor.
cession : ’konkurs’.
tarvlighet : ’enkelhet’.
bouppteckningen: Bouppteckning förknippas oftast med ett dödsbo
men företas också i samband med en konkurs.
»roliga«: ’lugna’.
Immorteller: ’Eterneller’, blommor som behåller sin färg och form
även sedan de torkats.
Moréris eller Bayles lexika : Louis Moréri (1643–80) och Pierre
Bayle (1647–1706) svarade båda för tidiga och mycket spridda
lexika.
Quel doux contentement etc.: ’Vilken ljuv belåtenhet uppfyller alltså mitt hjärta? Gåvor? / Utan tvivel har en lycklig dag gått upp
över mitt huvud ! / Men kunde jag för ett ögonblick strunta i
min lycka ? / För älskansvärda Brigitte är det idag som det är
högtidsdag.’
Grande cour : (fra.) ’Högtidlig uppvaktning’.
»Mille et une nuit«: »Tusen och en natt« översattes 1704 från
arabiska till franska av Antoine Galland (1645–1715) och skapade en orientfeber i europeisk litteratur och konst.
Celadon : Vanligt namn på en herde.
Phyllis : Vanligt namn på en herdinna.
Sergels […] porträttmedaljong : Johan Tobias Sergel (1740 –1814)
svarade för en bekant avbildning av Gjörwell.
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2222

2323

Demokrits : Demokritos (o. 460 – o. 370 f. Kr.), grekisk filosof.
Heraklits : Herakleitos, grekisk filosof från senare delen av 500talet och tidigare delen av 400-talet f. Kr.
Carl Stenborg : (1752–1813), operasångare och skådespelare.
Anakreon : (500-talet f. Kr.), grekisk skald.
Grétrys opera : André Ernest Modeste Grétrys (1741–1813)
opera »Anakreon på Samos« framfördes 1803.
gloiren : ’äran’.
katig : ’kaxig’.
J. G. Oxenstjerna : Johan Gabriel Oxenstierna (1750 –1817), lyriker och dagboksförfattare.
hovjunkaren J. J. Jennings : Johan Jacob Frans Jennings (1762–
1828), hovmarskalk, översättare.
G. Silfverhjelm : Göran Ulrik Silfverhielm (1762–1819), diplomat, översättare.
sinnebilden : ’symbolen’.
ambassadören Liston: Robert Liston (1742–1836), engelskt sändebud i Sverige 1788–93.
spanske de Coral : Don Ignacio Maria de Corral y Aguirre, spanskt
sändebud i Sverige fram till 1793.
bourgeoisiens : ’borgarklassens’.
noblessen : ’de fina’.
domino : En typ av maskeraddräkt bestående av lång kappa med
vida ärmar och kapuschong.
vapeurer : ’hysteriska anfall’, ’vapörer’.
migrän : Svår och plötslig huvudvärk.
arkiater : ’livläkare’, ’livmedikus’.
Hallmann : Johan Gustaf Hallman (1726 – 95), läkare.
Virgilius : Publius Vergilius Maro (70 –19 f. Kr.), romersk skald.
m : me Dacier : Anne Dacier (1647–1720), fransk författare och
översättare.
Depréz : Louis Jean Desprez (1737–1804), fransk-svensk målare, arkitekt.
Châteaux en Espagne : Efter det franska uttrycket bâtir des châteaux en Espagne, ’bygga slott i Spanien’, ’drömma om orealistiska projekt’.
kvader : En rätvinklig, i fyrkant tillhuggen natursten för byggnadsändamål.
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phaëton : (fra.) ’faeton’, ett slags elegant vagn.
Quarantaine : (fra.) här ’tidsbegränsad isolering’.
droguer : här ’mediciner’.
håller sin parole : ’håller sitt ord’.
låta åder på sig : Tappa sig på blod (i medicinskt syfte).
Carl Jonas Ludvig Almqvist : Carl Jonas Love Almqvist (1793–
1866) var alltså dotterson till Gjörwell, och det sista av hans
tre förnamn var ursprungligen ett annat.
ingénue : Oskuldsfull flicka, särskilt som roll i teaterstycke.
blåstrumpa : Kvinna som ägnar sig åt litterära eller lärda sysslor.
haydnskt andante : Jospeh Haydn (1732–1809), österrikisk tonsättare, var känd för symfoni- och konsertsatser i relativt
långsamt tempo, dvs. i andante.
kornetten Adolf Älf : Adolf Fredric Älf (o. 1769 – 97).
den lärde domprosten : Samuel Älf (1727– 99), biskop, latinpoet.
Kotzebues pjäs : »Den vilseförde ynglingen. Drame i fem akter«
(1792) av August Friedrich von Kotzebue (1761–1810), tysk
författare.
Svensksund : En fjärd i Finska viken där svenska flottan utkämpade två slag under kriget mot Ryssland 1788– 90, varav det
andra, den 9 juli 1790, skedde på svenskt initiativ och slutade
med att den svenska flottan under Gustaf III : s ledning vann
en viktig seger.
Wertherpoeten E. Älf : Erik Peter Älf (1765– 93), präst och poet.
demi-monde-dam : ’lättfärdig kvinna’.
Agneta Uggla : Agneta Elisabeth Uggla (1765– före 1818).
ossianskt manér : Ossiandiktningen består dels av de äkta medeltida irländska sagorna om Finn och hans son Ossian, dels av
de fria omdiktningar av det stoffet som den skotske författaren James Macpherson (1736 – 96) gav ut under titeln »The
Poems of Ossian« (1761– 63; ’Ossians sånger’).
bränner rökverk för : ’uppvaktar’, ’hyllar’.
bindas av Hymen : ’gifta sig’.
Pehr Lindahl : (1723–1800), grosshandlare.
»afskedssermon«: ’avskedspredikan’.
Krusens Comptorist: En flitigt använd handledning var Jürgen Elert
Krusens’ »Allgemeiner und besonders hamburgischer Contorist« (1761–65; ’Allmän och särskilt hamburgsk kontorist’).
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2727
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Ovid : Publius Ovidius Naso (43 f. Kr.– 17 e. Kr.), romersk skald.
Ziphrors : ’siffrors’.
huvudboken: Den bok som används vid dubbel bokföring och där
debet- och kreditsummorna månadsvis samlas upp på olika
konton.
reskontran: Specifikationen till ett samlingskonto i huvudboken.
turnyr : här ’hållning’.
roué: Gammal man som ägnar sig åt osunt nöjesliv.
billet-doux : (fra.) ’kärleksbrev’.
grannlaga : ’som kräver finkänslighet’.
fjäsat : ’fjäskat’.
Bergman : Johan Henrik Bergman (1765–1803), fabrikör.
Pastorale Bagateller: ung. ’Lekar i herdeförklädnad’.
Förtroende-embetet af Geheime-Archivarius : ung. ’det förtroliga
ämbetet som bevarare av hemligheter’.
professor Lidén: Johan Hinric Lidén (1741–93), lärdomshistoriker.
Charles Almqvist : Carl Gustaf Almqvist (1768–1846), krigskommissarie.
Bouquet : (fra.) ’bukett’.
Almqvists far: Eric Jonas Almqvist (1729–1808), professor, prost.
nova litteraria : (lat.) ’litterära nyheter’.
conférences d’Amour etc.: (fra.) ’rådslag om kärlek, ömhet – och
ekonomi’.
träda i brudstol : ’gifta sig’.
qvittera : ’lämna’.
aimable : (fra.) ’älskvärde’.
inkognito : här ’obemärkt’.
negligé: Morgon- eller nattdräkt för kvinnor.
sidensars : Sars är ett lätt, blankt tyg, ofta använt till foder.
couleur de chair : (fra.) ’hudfärgad’, ’skär’.
nättelduk : Ett fint tyg av linne eller bomull.
orangeriet : Orangeri är ett uppvärmt växthus för övervintring
av bl. a. apelsinträd.
et Da-Capo af en Svärmor: ung. ’att än en gång uppträda som svärmor’.
Pastor Lithander : Per Lithander (1751–1829), komminister vid
Skeppsholmen, senare prost.
»Vin de l’Éremitage«: (fra.) ’eremitagets vin’.
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3131
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delicieusa syltsaker : ’utsökta inläggningar av bär’.
à la Glace: (fra.) ’iskyld’.
composition : ’skapelse’, ’komposition’.
gala »en forme«: (fra.) ’formell festdräkt’.
attentioner : ’artigheter’.
moyens : (fra.) ’möjligheter’.
reciproquera : ’återgälda’.
sötgröten : ’risgrynsgröten’.
saffian : Ett mjukt, färgat skinn av får eller get.
Knut Leijonhufvud : Knut Henrik Leijonhufvud (1730 –1816),
kammarherre, vitterlekare.
Warmholtz : Carl Gustaf Warmholtz (1713– 85), bibliograf.
Rousseaus grav vid Ermenonville : Rousseau tillbringade sina sista
år i Ermenonville.
Arabesquer : Se komm. till s. 1.
douca : ’mjuka’, ’behagliga’.
on dits : ’samtalsämnen’, ’rykten’.
filister : ’kälkborgare’, ’bracka’.
»Museolum«: Med blid självironi slås begreppen museum och
mausoleum samman till en enhet.
Montesquieus: Charles de Secondat de Montesqieu (1689–1755),
fransk författare och samhällstänkare.
Orester […] Pyladers : Pylades, son till kung Strofios, blev den
jagade Orestes’ vän, och har kommit att gälla som ideal för
en trofast följeslagare.
celadonfärgade : ’ljusgröna’.
på koturnen : ’högtidligt’, ’uppstyltat’.
Johan Mandorff : Conrad Arvid Johan Mandorff (1772/74 – 1849),
kopist, senare kammarråd.
notificerar : ’meddelar formellt’.
corps de logis : Huvudbyggnad på slott eller herrgård.
Fader Gleim i Halberstadt : Johann Wilhelm Ludwig Gleim (1719–
1803), tysk skald, en av grundarna av den anakreontiska skolan
och efter sin studenttid i Halle bosatt i Halberstadt.
ett par unga grevar Snoilsky : Johan Georg Snoilsky (1782–1802)
hör till de säkert åsyftade.
Lars Johan Dalman : (1776 –1830), kammarjunkare.
Mentor : ’handledare’.
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Cullberg : Herman Anders Kullberg (1772–1834), poet, översättare.
Wallmark: Per Adam Wallmark (1777–1858), författare och publicist.
pastoral-roman : ’herderoman’.
»couleur merde d’oie«: (fra.) ’färgad som av gåsträck’.
Gessner : Se komm. till s. 16.
scholar : ’skolyngling’.
»doch bei allen Rabbinen und bey Jonas sein Cacalorum«: ’Men vid
alla rabbiner och vid Jonas’ kackalorum’. Kackalorum är ett
vardagligt ord för ’oväsen’.
es ist aus, ist es aus, aber en attendant liebe Kinder : (ty. o. fra.) ’det
är slut, eller hur, men tills vidare, kära barn’.
epikureisk : Epikureisk sägs den vara som lever för att uppleva
förfinade njutningar.
Berndes : Anton Ulric Berndes (1757–1844), målare, grafiker.
Young : Edward Young (1683–1765), engelsk författare.
Glucks vackra aria etc.: Arian återfinns i Cristoph Willibald
Glucks (1714– 87) opera »Ifigenia i Aulis« (1774).
Kullberg : Anders Carlsson af Kullberg (1771–1851), poet, ämbetsman, biskop.
Sjöberg : Nils Lorens Sjöberg (1754–1822), poet och publicist.
Leopold : Carl Gustaf af Leopold (1756–1829), författare och
publicist.
predikare : »Predikaren« räknas till vishetslitteraturen i bibeln
och ger ofta uttryck för en bitter pessimism.
Godemännen: God man är en person som utsetts till rättslig förtroendeman, exempelvis i samband med en konkurs.
stor boksamling till Svenska Akademien: Grosshandlaren Johan Niclas Lindahl (1762–1813) skänkte år 1804 Svenska Akademien
två tusen band som kom att utgöra grunden för dess bibliotek.
pundet : Pund eller lispund motsvarar 8,5 kg.
auspicier : här ’utsikter’.
»Barselstuen«: ’Barnsängskammaren’. Ludvig Holberg hade 1723
skrivit en komedi med denna titel.
kyrkoherden Drysén : Peter Samuel Drysén (1760 –1818), sedermera pastor primarius.
Kökeritz’ fru : Brigitta Kökeritz, född von Seltzen (1746–1818).

226

kommentarer och ordförklaringar

3838

3939

4040
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avec le temps : (fra.) ’med tiden’.
Maria, som av livet tvungits att bliva Martha : En variation på
Jesu svar på Martas förebråelser mot Maria när denna inte
ville hjälpa till med arbetet i hemmet utan i stället satte sig
att lyssna (Lukas 10 : 41).
»Amorina«: Almqvists roman utkom första gången 1822 och i
omarbetat skick 1839.
Bröstsjukdomen : Lungtuberkulos.
herrnhutersamhällets brödraskola etc.: I Christiansfeld, norr om
Haderslev i Sönderjylland, anlade Evangeliska brödraförsamlingen (herrnhutarna) 1773 en koloni där man uppförde egen
kyrka, skola m. m.
Grammairn : ’Grammatiken’.
globerna : ’jordgloberna’.
kvietistiska : här ’kontemplativa’.
»L’ordre des Cœurs«: (fra.) ’Hjärtanas orden’.
»cœur tout cœur«: (fra.) ’hjärta, helt och hållet hjärta’.
»cœur par préférence«: (fra.) ’företrädesvis hjärta’.
örongått : ’örngott’.
Tristram Shandys : Laurence Sternes (se komm. till s. 18) viktigaste verk har den fullständiga titeln »The Life and Opinions of Tristram Shandy« (1760–67; »Välborne herr Tristram
Shandy, hans liv och meningar«).
civillista: Förteckning på de för den civila förvaltningen anslagna
medlen.
subsidiemedel : Subsidier är regelbundet ekonomiskt understöd.
Riksgälden : ’Statens skuld’.
intradernas : ’inkomsternas’.
Menus Plaisirs : (fra.) ’Pengar till nöjen’.
Konungen uti Allehandarien etc.: Johan Pfeiffer (1731–1806), från
början läkare, köpte Dagligt Allehanda 1771 och stod som utgivare av tidningen till 1802.
den Dagliga Ljuständningen : ’den dagliga tidningsverksamheten’.
veritable Antique : ’verklig uråldrighet’.
meublen : ’tillbehöret’.
Etat : (fra.) ’Levnadssätt’.
Mjältsjukan : ’Svårmodet’.
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Kyrkoläserska : En läsare är en anhängare av en kristen väckelserörelse med stark inriktning på egna noggranna bibelstudier.
sommarfågel : ’fjäril’.
Papillionnetter : ’små Fjärilar’.
esprit : (fra.) ’själ’, ’förstånd’.
Gemüth : (ty.) ’känsla’, ’hjärta’.
lackviol : Gyllenlack, en halvbuske med lysande gula blommor.
immorteller : ’eterneller’.
Kristi blod-dropp : ’fuchsia’.
en bellmanskaraktäristik

Uppsatsen om Carl Michael Bellman (1740– 95) trycktes först i Ord
och Bild 1895 och intogs därefter i essäsamlingen »Från Gustaf III : s
dagar« (1896). Den återges här efter »Samlade skrifter. 7. Från Gustaf III : s dagar« (1908).
45

46

företal : Johan Henric Kellgren (1751– 95), som tidigare kritiserat Bellman i »Mina löjen«, skrev ett förord till den upplaga
av »Fredmans epistlar« som gavs ut 1790.
Shakespere : William Shakespeares (1564–1616) namn har stavats på olika sätt, och Levertin använder ett par av möjligheterna.
Nilens källor : 1800-talets upptäckare med David Livingstone
som den mest kände hade sökt efter källorna till Nilen.
Hamlets ynglingagrubbel : Titelpersonen i Shakespeares mest spelade drama upptas av att grubbla över livets mening.
Antonii trettioåra njutningsvemod : Mark Antony (Marcus Antonius, o. 82–30 f. Kr.) är den manliga huvudpersonen i Shakespeares »Antony and Cleopatra«, (»Antonius och Cleopatra«).
Timons mandomsmisantropi : Timon är den athenske ädling som
är huvudperson i Shakespeares »Timon of Athens«, som i
sin besvikelse över människorna isolerar sig och vägrar att
låta sig kallas tillbaka till Athen.
Prosperos åldrade, höstklara resignation : Den lärde och trollkunnige Prospero är huvudpersonen i Shakespeares sena drama
»The Tempest«, (»Stormen«).
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den purpur- och scharlakansklädda etc.: I Johannes uppenbarelse
(17:3– 6) tecknas bilden av skökan på vilddjuret i dessa starka
färger.
dessa oändliga storheter : Matematiken räknar med väl definierade oändliga storheter. Här överförs begreppen på ett metaforiskt sätt till den litterära världens värden.
Dante : Se komm. till s. 4.
Molière : Jean Baptiste Molière (1622–73), fransk dramatiker.
Goethe: Johann Wolfgang Goethe, från 1782 von Goethe (1749–
1832), tysk diktare.
nationallitteraturen : Bl.a. Goethe talade för världslitteraturen,
men under det fortsatta 1800-talets vetenskapliggörande av
litteraturstudiet blev det framför allt nationallitteraturerna
som kom att utforskas. Levertin kan sägas ha följt med i den
utvecklingen och drog 1906 upp planen för den stora antologin »Sveriges nationallitteratur«.
Tegnér : Esaias Tegnér (1782–1845), skald, grecist, biskop.
voltaireiansk : Präglad av den franske diktaren och tänkaren
François Marie Arouet de Voltaire (1695–1778).
epikureiskt : Jfr komm. till s. 35.
upplysningstidevarvets: Upplysningens tidsomfång varierade i olika länder men kan allmänt sägas sträcka sig från 1600-talets
till 1700-talets slut.
Encyclopedien : Det av författaren Denis Diderot (1713– 84) och
matematikern Jean le Rond d’Alembert (1717– 83) ledda arbetet resulterade i ett lexikon om 35 band, »Encyclopédie ou
Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers«
(1751– 80 ; ’Encyklopedi eller konversationslexikon över vetenskaper, konster och yrken’).
Ferney : Det slott nära Genève där Voltaire residerade 1758 –78.
Ultima Thule : (lat.) ’det längst i fjärran belägna Thule’, ’Skandinavien’.
Minerva : Romersk gudinna, tidigast dyrkad som krigisk stadsgudinna, senare som skyddspatron för hantverkare och författare.
Lovisa Ulrika : (1720 – 82), syster till Fredrik II av Preussen, gifte sig 1744 med den blivande kungen Adolf Fredrik och var
Sveriges drottning 1751–71.
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kammarjunkare : Hovman av lägsta graden.
Aspasie : Hedvig Charlotta Nordenflycht (1718– 63 ; jfr vidare
den separata uppsatsen om henne i andra delen av »Kritisk
prosa«) hade valt denna pseudonym.
»Musensitz«: (ty.) ’Säte för muserna’.
Carlbergsallén : Belägen ungefär där nuvarande Karlbergsvägen
i Stockholm drar fram.
frihetstidens mitt : Frihetstiden sträcker sig från Karl XII : s död
1718 till Gustaf III : s statsvälvning 1772. Mittpunkten kan
således sägas ligga på 1740-talet.
»L’Esprit des lois«: Montesquieu (se komm. till s.31) skrev »L’Esprit
des lois« (»Lagarnas anda«) 1748.
»Henriaden«: Voltaires versepos »La Henriade« (1728).
kanoniska : ’uppställda som ideal’.
Gustaf III : Gustaf, son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika,
föddes 1746 och var Sveriges kung 1771– 92.
resonör : En resonör grundar sina uppfattningar på förnuftsskäl.
Chérubin, som moraliserar Susanna : Chérubin är pagen i PierreAugustin Caron de Beaumarchais’ (1732– 99) pjäs »Figaros
bröllop« (1784) och i Mozarts opera med samma namn
(1786). Själv flickaktig blir Chérubin förälskad i alla flickor.
Juvenalis : Decimus Junius Juvenalis (o. 60 – o. 135), romersk
satiriker.
speritningar : ’elaka teckningar’, ’karikatyrer’.
procentare : Person som lånar ut pengar mot oskäligt hög ränta.
indifferens : ’likgiltighet’.
som Mollberg etc.: Med syftning på Epistel n:o 45: »Till fader
Mollberg, rörande hans harpa och tillika ett slag ad notitiam,
att Mollberg led oskyldigt på krogen Rostock«.
orationer : ’högstämda tal’.
1772 års välsignelser: Fördelarna med Gustaf III: s statsvälvning.
preses : ’ordförande’ ( i regel i akademi eller liknande).
l’ancien régimes : (fra.) ’den gamla ordningens’, från början syftande på den monarkiska styrelsen i Frankrike före 1789.
»le parfilage«: (fra.) En lek med upprispad guld- eller silvertråd.
epåletter : Påsydda axelstycken på en uniform.
Thorild: Thomas Thorild, tidigare Thorén (1759–1808), lyriker
och tänkare.
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fritänkersk: Präglad av självständigt religiöst tänkande eller ateism.
Fredrik II :s: Fredrik II, »den store« (1712–86), kung i Preussen
från 1740.
deism : Religiös åskådning som räknar med en personlig men
efter skapelsen passiv gudom.
trossen : Den del av ett militärt förband som svarar för försörjning och underhåll.
wolffska åskådningen : De tankar som utvecklats av den tyske
filosofen Christian von Wolff (1679 –1754).
Tessin : Carl Gustaf Tessin (1695–1770), statsman och konstsamlare.
Linné: Carl Linnæus, efter 1762 von Linné (1707–78). Jfr den
separata uppsatsen om honom i andra delen av »Kritisk prosa«.
Dalin : Olof Dalin, efter 1751 von Dalin (1708– 63), lyriker,
publicist och historiker.
Gyllenborg : Gustaf Fredrik Gyllenborg (1731–1808), diktare.
Jfr den separata uppsatsen om honom i andra delen av »Kritisk prosa«.
stoicism : Filosofisk riktning som menar att man genom att följa
förnuftets bud kan nå fram till ett orubbligt lugn.
hemsjukt : ’nostalgiskt längtande’.
rationalistiska : ’förnuftspräglade’.
pietismen : Se komm. till s. 13.
skolastisk : Skolastiken var en under medeltiden utvecklad metod som med logiska och andra filosofiska medel bearbetade
kunskapsstoffet. Ofta används beteckningen som här med
negativ betydelse.
Wittenbergs kyrkoport : På kyrkporten i Wittenberg spikade Martin Luther 1517 upp sina teser.
Arndts »Sanna kristendom«: Johann Arndt (1555–1621), tysk
kyrkoman, författare till »Vier Bücher vom wahren Christentum« (1606 – 09 ; »Fyra böcker om en sann kristendom«).
Scrivers »Själaskatt«: Christian Scriver (1629–1693), tysk präst,
författare till »Seelenschatz« (1675–92).
Spener : Philipp Jacob Spener (1635–1705), tysk luthersk präst,
författare till »Pia desideria« (1675 ; ’Fromma önskningar’).
Zinzendorf : Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (1700 – 60), tysk
präst, grundare av den herrnhutiska Brödraförsamlingen.
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Rousseau : Se komm. till s. 3.
herrnhutismen :. Se komm. till s. 13.
sekterism : Se komm. till s. 13.
konventiklar: Religiösa sammankomster som inte var anordnade
av den officiella kyrkan. De stävjades av det s. k. konventikelplakatet som var i kraft från 1726 till 1858.
Tollstadius: Se komm. till s. 14.
den ryktbare professorn i Uppsala : Johan Arndt Bellman (1664–
1709), professor i vältalighet, skaldens farfar.
Johan Arendt : Johan Arndt Bellman (1707– 65), ämbetsman,
skaldens far.
Katarina Hermonia : (1717– 65), skaldens mor, dotter till kyrkoherden i Maria och riksdagsmannen Michael Hermonius
(1680 –1749).
de Halleska psalmerna etc.: August Hermann Francke (1663–
1727), tysk teolog, verksam i Halle från 1692.
»Mose och Lamsens visor«: Den äldre svenska pietismens sångbok, utgiven anonymt år 1717 under redaktion av Georg Lybecker (o. 1656–1716), psalmdiktare och ledare för pietisterna
i Stockholm.
Ennes’: Claes Ludvig Ennes (1727–91), skaldens informator från
år 1754.
passionstexterna : De bibliska berättelserna om Jesu lidande.
Salvius’ allvarliga Lärda Tidningar: Lars Salvius (1706–73), boktryckare och förläggare, utgav Lärda Tidningar under åren
1745–73.
psalmbokskommissionen : Den här aktuella kommissionens arbete
utmynnade i det s.k. celsiuska psalmboksförslaget (1765–67),
där en del pietistiska och herrnhutiska psalmer togs med.
D. von Schweidnitz’ »Evangeliska dödstankar«: David von Schweidnitz’ (1600 –67) skrift heter i original »Hundert Evangelische
Todes-Gedanken, das ist : Vorbereitung eines Christlichen
Lebens zum Seligen Sterben, Aus den Sonn- och Festtäglichen Evangelien und Episteln abgefasst«. Bellmans översättning gavs ut 1757.
Dufours […] lärobok : Philippe Sylvestre Du Fours skrift heter
»Instruction morale d’un père à son fils qui part pour un
long voyage, ou Manière aisée de former un jeune homme à
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toutes sortes de vertus«. I Bellmans översättning fick den heta:
»Underwisning, lämnad af en fader åt sin son, som företager
sig en lång resa eller et lätt sätt at anföra en ung person til allehanda dygder« (1757).
ruelse : ’djup ånger’.
laisser-aller : (fra.) ’lössläppthet’.
nådebordet: ’nattvardsbordet’.
den härliga över andra söndagen i advent : Dikten heter : »Öfwer
Evangelium på Andra Söndagen i Adventet« och börjar :
»Märk ! I stjernor, sol och watten«.
»Mjältsjukan«: Tegnér skrev sin dikt »Mjeltsjukan« år 1825.
Lucidor : Lars Johansson (1638–74) använde som diktare pseudonymen Lucidor eller Lasse Lucidor.
Lidner : Bengt Lidner (1757–93), skald.
timbren : ’klangfärgen’.
dityrambiska : ’präglade av hänförelse och inspiration’.
klockklangen från Maria kyrktorn : Bellmans mor var dotter till
kyrkoherden i Maria församling. Skalden bodde under en del
av sitt liv inom hörhåll för klockklangen från Maria.
epikurism : En filosofisk lära vars grundtanke är att upplevelsen
av förfinade, måttfulla njutningar är livets mål.
Petrus att småleende etc.: Petrus, i detta sammanhang gärna benämnd Sankte Per, beskrevs som den som vaktade vid himmelrikets port och hade nycklarna till den.
stamhåll : ’fasta punkt’.
Afrodite, som vred etc.: Afrodite, kärlekens och fruktbarhetens
gudinna i det antika Grekland, föreställdes enligt en myt som
född ur det skum som bildades i havet kring Uranos’ avskurna kön.
menader : En menad var enligt grekisk mytologi en kvinnlig anhängare till vinguden Dionysos.
Ronsard : Pierre de Ronsard (1524–85), fransk lyriker.
myskdoftande : Mysk är ett starkt luktande ämne som utsöndras
av myskdjurshannen och som används bl. a. i parfymer.
Dorat : Claude-Joseph Dorat (1734–80), fransk poet.
Gentil-Bernard : Pierre Gentil-Bernard (1708–75), fransk poet.
Anakreon : Se komm. till s. 20.
Horatius: Quintus Horatius Flaccus (65–8 f.Kr.), romersk skald.
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chansonen : Chanson är en typ av visa, fransk eller franskinfluerad, med enkel melodi.
Villon : François Villon (o. 1431– efter 1463), fransk poet.
Marot : Clément Marot (1496 –1544), fransk poet.
Jean le Houx : (o. 1550 –1616), fransk poet.
valkaren : En valkare bereder skinn.
Olivier Basselins : Olivier Basselin (o. 1400 – o. 1450), fransk författare, skapare av vaudevillen.
stockholmske urmakaren etc.: Fredman (såsom han presenteras i
personpresentationen till »Fredmans epistlar«: »namnkunnig
urmakare i Stockholm, utan ur, verkstad och förlag«).
remmarna : Remmare är ett vinglas med markerad fot.
rhenskt : ’rhenvin’.
»un navire sans pompe«: (fra.) ’ett skepp utan pump’.
»qui planta la vigne«: (fra.) ’som planterade vinet’.
sin vapensköld »röd näsa i blått fält«: I Fredmans sång N:o 1 talas det
om »Meissner Ölheim bär med ära / En röd Näsa i blått Fält.«
clairet : Vin clairet (fra.) är ett ljusrött vin.
chikaneri : Handlingar som vanhedrar eller förolämpar.
Hé, qu’avons nous affaire etc.: ’Se så, inte har väl vi något att
göra / med turken och inte heller med hårklyveri, / Dong,
dong ? / Om jag bara har att dricka, / Säger jag fy om storheterna, / Dong, dong. / Drick, min Herre, vinet är gott. / Det
skärper snillet.’
Henrik IV: s : Henrik IV (1553–1610), kung av Frankrike från
1589.
Ludvig XIII : s : Ludvig XIII (1601–43), son till Henrik IV och
Maria de Medici, fransk kung från 1610.
»Tallkotten«: »La Pomme de Pin« var en krog vid Rue de la Licorne som ägde bestånd långt efter Villons tid.
farsörernas : Ordet farsör kan stå både för farsens författare och
för den som agerar i den.
»La Samaritaine«: (fra.) ’Samaritiskan’.
Saint-Amant : Girard de Saint-Amant (1594–1661), fransk poet.
Faret : Nicolas Faret (o. 1596 –1646), fransk poet.
Ludvig XIV: s tid : Ludvig XIV (1638–1715) besteg tronen redan 1643, men det var först efter 1661 som han tog över ledningen.
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La Folie : (fra.) ’dårskapen’.
Le Temple : Tempelherreorden var en andlig riddarorden som
grundades 1119 för att skydda pilgrimer på väg till Jerusalem. Den upplöstes 1314 men återupprättades 1705.
ättlingar av Henrik IV och Gabrielle : Gabrielle d’Estrée var den
mest ryktbara av Henrik IV: s många älskarinnor. Deras barn
kom att bilda grenen Vendôme inom huset Bourbon.
abbé Chaulieu : Guillaume Amfrye de Chaulieu (1639–1720),
fransk diktare.
Arouet : Voltaire, se komm. till s. 47.
alleluia : (lat.), ’halleluja’, ’lovsång’.
de L’Attaignant : Gabriel-Charles de Lattaignant (1697–1779),
fransk poet.
kapun : Kastrerad, gödd tupp.
Cupido : Den romerska kärleksguden, motsvarigheten till den
grekiske Eros.
abbé de Grécourt : Jean Baptiste Joseph Willart de Grécourt (1685–
1743), fransk poet.
La Fontaines : Jean de la Fontaine (1621– 95), fransk författare.
Dois-je aimer, dois-je boire ? etc.: ’Får jag älska, får jag dricka ? /
Skall jag gå till min Nanon ? / Skall jag ta till min flaska ?’
Collé: Charles Collé (1709–83), fransk visdiktare och dramatiker.
Piron : Alexis Piron (1689–1773), fransk författare.
elektricitetsmaskiner : ’elektricitetsalstrande maskiner’.
»le Caveau«: Société du Caveau var en grupp av visdiktare och
sångare som verkade på tavernan Le Caveau i Paris 1729–36
och 1759–83.
J. J. Vadé: Jean-Joseph Vadé (1719 –57), fransk dramatiker.
Jordaenska typ : En sort som påminner om Jacob Jordaens’
(1593–1678) flamländska måleri.
Bacchus sur un cruchon etc.: ’Bacchus över ett litet krus, / grensle,
/ i en stor trasa / bar på ett svin.
Scarron : Paul Scarron (1610–60), fransk författare.
monsieur Phébus : (fra.) ’herr Apollon’.
mamzell Junon : (fra.) ’fröken Juno’.
»Bacchi Tempel«: »Bacchi Tempel öpnat vid corporalens samt
ordens-oboistens Fader Movitz död 1779« omarbetades och
trycktes 1783 som »Bacchi Tempel, öpnadt vid en Hieltes död«.
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ratafia : Ett starkvin från Champagne.
litania : ’klagosång’.
Uria : Uria var en av kung Davids soldater (2 Sam. 11) med vars
hustru David begick äktenskapsbrott. Uria fick överlämna ett
brev – det är bakgrunden till beteckningen uriebrev – till befälhavaren där denne uppmanades att placera Uria så att han
stupade i striden.
vaudevillen : Vaudeville är ett med visor försett lustspel.
»bokhandels-avertissementer«: avertissementer har den bokstavliga betydelsen av ’underrättelser’ men står här närmast för ’annonser’.
Adolf Fredriks franska trupp : Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika
upplät 1753 Bollhuset åt ett franskt lyriskt-dramatiskt sällskap som avskedades först 1771.
fluidum : (lat.) eg. ’vätska’, här ’vin’.
gallernas : Gallien var romarnas beteckning på Frankrike, och
invånarna där av keltisk ursprung kallades galler.
»partie de débauche«: (fra.) ’utsvävande utflykt’.
subrett : Förslagen kammarjungfru i äldre lustspel eller operett.
flamländsk marknadsyra: Den blandning av olika motiv som gärna framställs av en del av de flamländska konstnärerna, exempelvis Pieter Bruegel d.ä. (Bonde-Bruegel; 1525–69).
Rabelais : François Rabelais (o. 1494 –1553), fransk författare.
menuett- och rigaudonformen : Menuett är en dans i 3/4 -takt som
blev populär vid Ludvig XIV: s hov. Den kom från 1700-talet
också att ingå som en sats i symfonier och sonater. Rigaudon
är en fransk sällskapsdans i snabb tvåtakt, ursprungligen en
folkdans från Provence. Den kom också att införlivas i instrumentala sviter.
kontradansens : I en kontradans utför deltagarna vissa danssteg
mitt emot varandra.
rokoko-piruetterande : Piruett är i klassisk balett en rotation på
halvtå eller tåspets runt egen axel i ett eller flera varv.
»bouquet«: (fra.) ’bukett’.
Sèvres’ och Meissens : Meissen var den äldsta porslinsmanufakturen, grundad 1710. Rokokon utgjorde en glanstid för tillverkningen. Fabriken stängdes vid krigsutbrottet 1756, och vid
återupptagandet av verksamheten hade franska Sèvres övertagit ledningen.

236

kommentarer och ordförklaringar

6464

6565

dryader : Dryad var i grekisk mytologi en träd- eller skogsnymf.
tritoner : Triton var en lägre havsgud med mänsklig överkropp
och fiskstjärt.
nereider : ’havsjungfrur’.
Pafos : Denna hamnstad på Cyperns västkust var huvudort för
kulten av Afrodite.
»Inskeppning till Cythere«: En bekant målning, »l’Embarquement pour l’Ile de Cythère«, av Antoine Watteau (1684–1721),
fransk konstnär.
nopkin : Tyg av garn som i dekorativt syfte försetts med små förtjockningar.
anakreontiken : Anacreontica benämns dels de senantika imitationerna av Anakreons poesi, dels den tyska rokokons efterbildningar i samma anda. Bland företrädarna finns Gleim (se
komm. till s. 32), Friedrich von Hagedorn (1708–54) och Johann Peter Uz (1720– 96).
Heines: Heinrich Heine (1797–1856), tysk diktare.
Kann ich mit K1ugen etc.: ’Kan jag med de kloka fröjda mig, /
Så smakar också vatten utomordentligt.’
Francesco Redi : (1626–97), italiensk läkare, forskare och poet.
Accademia della Crusca : Akademi med språklig inriktning, grundad i Italien på 1500-talet.
dryckeskärilen : ’dryckeskärlen’.
Quelle tazze spase e piane etc.: Francesco Redis dikt med beskrivningen av dryckeskärlen heter »Il vino di Montepulciano«
(’Vinet från Montepulciano’) : ’De där vida och platta kopparna / Passar för tokstollar, / Små karaffer, / Små narrar, /
Tunna strålar och svagt mummel / Det är nöjen för små barn.’
Oh bell’ andare etc.: Ur Francesco Redis dikt »Bacco in Toscana« (’Bacchus i Toscana’) citeras två avsnitt om en överfart
till Brindisi : ’O, vad det är skönt / Att åka båt på havet / I
vårskymningen. [– – –] Lilla Arianna, du lilla älskeliga, du lilla
söta ! / Sjung för mig lite grann / På mandolinen, kuckeliku /
Kuckeliku, kuckeliku / På mandolinen kuckeliku.’
Richard Steffens skarpsinniga undersökningar : »Anteckningar till
Bellmandiktens historia« publicerades i Samlaren 1895 och
1896.
Edv. Bäckströms vackra och vemodiga ord etc.: Det är i Edvard
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Bäckströms (1841– 86) dikt »Syrener« som raden återfinns :
»Vi blomstra flyktigt och vi vissna länge«.
impressionistisk : Här handlar det inte om den speciella konstriktningen utan om den utvidgade betydelsen av en snabb
och mindre planerad återgivning av intryck.
»conditio sine qua non«: (lat.) ’villkor utan vilket icke’, ’oeftergivligt villkor’.
tyllen : Tyll är en tunn vävnad i bomull eller silke.
Bacchuståg : Dionysos (lat. Bacchus) var den grekiska natur- och
fruktbarhetsguden och särskilt knuten till vin, rus och extas.
Hans ankomst firades med omfattande processioner där bl. a.
silener, satyrer, menader och backanter ingick.
alexandriner: Ett versmått med sexfotade jambiska versrader som
främst kom till användning bl. a. i längre berättande dikter.
en Oxenstjernas : Se komm. till s. 21.
en Leopolds : Se komm. till s. 35.
Rembrandts : Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606 – 69),
nederländsk konstnär.
»Fredmans Testamente«: Dikter som efter Bellmans död gavs ut
av Per Adolph Sondén (1792–1833) i hans Bellmansutgåva i
sex band (1835–36).
Hogarthska: Av William Hogarth (1697–1764), brittisk konstnär.
»Zum Teufel ist der Spiritus«: ’Åt djävulen är anden’ är ett citat
ur Friedrich von Schillers (1759 –1805) dikt »Kastraten und
Männer« (1782).
och det som är kvar är visserligen ej flegman : Flegman är sävligheten i sinnelaget, och tankegången går tillbaka på fortsättningen i Schillers dikt : »Das Phlegma ist geblieben«.
Musset: Alfred de Musset (1810–57), fransk lyriker och dramatiker.
absinten : Absint är en likör med hög sprithalt och med malört
som krydda.
florshuva : ’lätta rus’.
fantasmagori : ’gyckelspel’.
Astrild: Ett av Georg Stiernhielm bildat namn på kärleksguden,
motsvarande Amor och Cupido, och därefter använt i äldre
svensk poesi.
gäldstugan : Fängelse för gäldenär som ej kan betala.
Aladdin sin citron, fallande ned i turbanen : Aladdin är en gestalt i
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»Tusen och en natt« som Adam Oehlenschlæger (1779–1850)
aktualiserade i »Aladdin« (1803). Med anknytning till denna
gestalt som välsignas av lyckan och hans motsats Nureddin
(se nedan komm. till s. 83) problematiserade Georg Brandes
förhållandet mellan de två som företrädare för olika konstnärstyper. Han menade att det krävdes arbete och inte bara
lyckokast när den moderne författaren skulle skapa. Levertin
återkommer flera gånger till ämnet.
extraordinarien : Att vara extraordinarie innebar ända in i sen tid
att ha en i princip fast anställning som statstjänsteman.
sektern : ’sekreteraren’.
Lorenzbergs och Träskets: Vid början av Carlbergsallén (i nordvästra
hörnet av nuvarande Karlbergsvägen och Upplandsgatan) låg
Lorentzbergs värdhus som jämte Träsket (Ericsberg) var ett
återkommande mål för danslystna stockholmare på 1760-talet.
assembléer : ’sammankomster’.
ogrannlaga besök som herrar Sidenströms och Blombergs: Nils Blomberg (–1789) och J. Sidenström var exekutionsbetjänter som
sökt Bellman vid flera tillfällen.
»före syndafloden«: En variation av uttrycket »efter oss syndafloden«, efter fra. après nous le déluge som brukar tillskrivas Mme
de Pompadour (född Jeanne Antoinette Poisson, 1721– 64 ).
St. Veits-dans: Veit eller Vitus var enligt legenden ett helgon som
levde på 300-talet. Han räknas till nödhjälparna och ansågs
kunna bota danssjuka. Den speciella Sankt Veitsdansen går tillbaka på danssjukepatienternas processioner under en epidemi
1418 till S :t Veits kapell i Zabern.
Law : John Law (1671–1729) var en skotsk finansman som fick
uppdraget att reda upp affärerna i Frankrike, något som slutade med en krasch.
»va la banque !«: (fra.) ’hela banken må gå !’.
Claës Ekeblad : Claës Julius Ekeblad (1742–1808), krigare och
landshövding som Levertin porträtterat i uppsatsen »En
gustaviansk ädlings ungdomshistoria« (i »Från Gustaf III : s
dagar«, 1896).
krogdankarna : Dank är ett klent vaxljus.
cykliska : här ’sammanhängande’.
törnrosevärldens skapare: Carl Jonas Love Almqvist (se också komm.
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till s. 23) sammanförde med början 1832 en stor del av sin produktion i den med ett ramverk sammanhållna »Törnrosens
bok«.
Richard Furumo : Huvudpersonen i den krets som tänks berätta
i den almqvistska ramberättelsen i »Jagtslottet«.
Balzacs : Se komm. till s. 2.
Dickens’: Charles Dickens (1812–70), engelsk romanförfattare.
Zolas : Se komm. till s. 2.
Argus : Then swänska Argus var den tidskrift som Olof Dalin
utgav under åren 1732–34.
»Hvad behagas ?«: Bellman skapade under 1781 en egen tidning
där han lekte med olika genrer.
orgiastiskt : ’präglat av extatisk hänförelse’.
bastioner : ’bålverk’.
Fröjas : Fröja eller vanligare Freja, syster till Frej och liksom
denne bl. a. en fruktbarhetsgudomlighet inom den fornvästnordiska mytologin.
Gyllene Fredens källare : Den Gyldene Freden är en krog som
grundades 1721. Efter att ha varit på obestånd köptes den av
Anders Zorn och skänktes efter restaurering till Svenska Akademien.
Rubensk : Typisk för Peter Paul Rubens (1577–1640), nederländsk målare.
paryren : ’stassen’.
Horatius : Se komm. till s. 55.
Susanna : Huvudperson i det apokryfiska tillägget till Daniels
bok som också kretsar kring hennes make, Joakim uti Babylon.
Hon anklagas för äktenskapsbrott av försmådda män men
räddas genom ingripande av Daniel.
Judith : I Judits bok, en av Gamla testamentets apokryfer, berättas om den vackra judiska änkan Judit som genom list
lyckades rädda sin fädernestad och om natten döda assyriernas fältherre Holofernes.
Potifar : Potifar var den egyptiske hovman till vilken Josef (enligt 1 Mos. 37 : 36) blev såld som slav och som gjorde honom
till herre över hovet. Potifars hustru försökte förgäves förföra
Josef och hämnades genom att anklaga honom för våldtäkt.
Ahasverus : I Esters bok berättas om hur perserkungen Ahasve-
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ros (historiskt sett Xerxes) av sin drottning Vasthi nekades
tillträde till den äkta sängen och därför försköt henne. I hans
sökande efter en ersättare var det Ester som behagade honom mest. Bellman har behandlat motivet i »Ester och Vasti«
(i avskrift 1767) och i Fredmans sång n: o 40.
Susan : Susa var huvudstad i det forntida Elam och blev senare
en av perserrikets huvudstäder.
kung Fredrik : Fredrik I (1676–1751), kung av Sverige, gift 1715
med Karl XII : s syster Ulrika Eleonora och efterträdde henne på tronen 1720.
skaffare Haman : Enligt Esters bok en persisk ämbetsman och
judarnas oförsonliga fiende.
Erland Broman : (1704 – 57), hovman och ämbetsman och den
kungagunstling som förmedlade kungens kontakt med Hedvig
Taube (1714–44) som med sin familjs tillstånd blev kungens
älskarinna och skänkte honom två söner.
Ljunggren : Gustaf Ljunggren (1823–1905), professor i estetik,
litteraturhistoria och konsthistoria vid Lunds universitet.
1867 utgav han »Bellman och Fredmans epistlar«.
Runius : Johan Runius (1679–1713), skald.
Lucidor : Se komm. till s. 55.
Dalin : Se komm. till s. 50.
anomali : ’orimlig företeelse’, ’orimligt förhållande’.
Andersen: Hans Christian Andersen (1805–75), dansk författare.
Ibsen : Henrik Ibsen (1828–1906), norsk dramatiker.
svenskt lynne : Det var framför allt Verner von Heidenstam som
vid den här tiden ville verka för en modern och radikal nationalism. Avslutningen på Bellmankarakteristiken kan ses som
en replik till den nära vännen Heidenstam.
bohemens: Försvenskningen av termen bohème hade Levertin del
i, men själv ställde han sig främmande för det bohemeri som
vid den här tiden snarast företräddes av Gustaf Fröding.
världslitteraturen: Levertin tar del i en pågående debatt om världslitteratur och nationallitteratur. Under påverkan av Heidenstam utvecklades kosmopoliten i nationell riktning. Se också
komm. till s. 46.
oscillering : ’snabb pendling’.
fyrväpplingen : ’fyrklövern’, ’lyckoklövern’.
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Beethovens : Se komm. till s. 6.
partituret : Ett partitur är en uppställning av notskrift med alla
stämmor under varandra i ett musikverk, oftast använt av dirigenten.
jungfruburarna : Se komm. till s. 19.
folkdiktning : Folkdiktningen hade sedan insamlingen av »folkvisor« eller ballader under romantiken fortsatt att intressera
den litteraturhistoriska forskning som Levertin var en del av.
Här är han dock mer upptagen av att i den fortsatta diskussionen om kulturskalder och naturskalder (se komm. till s.
128) ställa den folkliga diktningen i kontrast till den han själv
och Heidenstam företräder.
Shakespere : Se komm. till s. 45.
Liksom ej en prins, etc.: Uppsatsförfattaren var sedan några år docent men ville, i underförstådd polemik mot dem som talade
för en folklig diktning, ändå anse sig höra till folket.
visor »tryckta i år«: Formeln fanns på de skillingtryck där en del
av de populära visorna spriddes över landet.
Eichhorn : Christoffer Eichhorn (1837– 89), bibliotekarie som
gav ut en del av Bellmans skrifter 1877.
kältande : ’tjatiga’.
Hamlet : Se komm. till s. 18 och s. 46.
Falstaff : Sir John Falstaff är den skrytsamme, fete vivören som
skymtar i Shakespeares »Henry IV« (»Henrik IV«) och blir
en huvudperson i »The Merry Wives of Windsor« (»Muntra
fruarna i Windsor«).
Braun : Wilhelm von Brauns (1813– 60) skrifter hade utkommit
i flera upplagor.
Wadman : Johan Anders Wadman (1777–1837) tog efter bl. a.
Bellman och har upplevt flera samlade upplagor.
Sehlstedt : Se komm. till s. 6.
vad Nietzsche i våra dagar kallat dionysisk : Friedrich Nietzsche
(1844–1900) hade i »Die Geburt der Tragödie« (1872; »Tragediens födelse«) gjort distinktionen mellan det dionysiska,
som företräds inom lyriken och musiken, och det apollinska,
som syftar på harmoniska, måttfulla och sköna verk, däribland
epiken. Båda det apollinska och det dionysiska finns företrädda i tragedin.
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tyrsosstaven : Thyrsosstaven var en lång stav omvirad med murgröna och krönt med en bukett av vinblad eller en pinjekotte. Med denna stav kunde Dionysos förvandla allt han rörde
vid till druvor.
Dionysos’ tåg : Se komm. under Bacchuståg, s. 66.
august strindberg

Essän om August Strindberg är sammanställd av tre olika tidningsartiklar, varav den första, recensionen av »Tryckt och otryckt«, var Levertins debut i Svenska Dagbladet (2 maj 1897). Den andra, om utställningen av Strindbergsporträtt, återfanns i tidningen den 16 november
1897 och den tredje, recensionen av »Legender«, den 1 juni 1898.
Essän trycktes första gången i »Diktare och drömmare« (1898) och
återges här efter »Samlade skrifter. 8. Diktare och drömmare« (1908).
81

expositionen : ’utställningen’.
ikonografi: Här en sammanfattande presentation av porträtten av
en viss person.
tjänstekvinnans sons: »Tjänstekvinnans son. En själs utvecklingshistoria« skrevs 1886.
folktribunens : Folktribunens ämbete fanns redan i Rom och
dess innehavare hade till uppgift att skydda de breda folklagrens intressen. I 1800-talets Sverige hade flera, däribland
Strindberg, tagit på sig eller tilldelats rollen på ett mer informellt sätt.
bildstörtarens : Bildstörtare eller bildstormare är en person som
kraftigt bekämpar traditionella värderingar.
Klara kyrkogård : Strindberg bodde tätt inpå kyrkogården i Klara från det år han fyllde två år till det han fyllde sju.
rännstens-Jean Jacques: Jean-Jacques Rousseau (se vidare komm.
till s. 3) hade liksom Strindberg velat förändra världen och
skrivit sina bekännelser.
vårbrytningstidens : »I vårbrytningen« (1881) innehåller bl. a.
»Mäster Olof«.
medikofilaren : Medikofilare var en student vilken som förberedelse för examen inom medicinsk fakultet läste ämnen inom
filosofisk fakultet.
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Stockholmslitteratören : Litteratör var en person som yrkesmässigt sysslade med litterärt arbete. Beteckningen blev under
1800-talets slut mer negativt laddad.
i sitt ännu okända inkognito : ’över att ännu inte vara känd’.
Weltschmerz’: (ty.) ’världssmärtas’.
Apollofjärilen: Apollofjärilen är en dagfjäril med vit bottenfärg på
vingarna och svarta och röda fläckar därpå. Som dess latinska
namn Parnassius apollo än tydligare visar, knyter namnet an till
en gud för diktare.
Gazetten : Det enda numret av tidningen är daterat den 23 september 1876.
elegier : Elegi är en dikt som uttrycker längtan eller klagan.
positivismens: Positivismen är en riktning som menar att all vetenskap måste bygga på observation och endast ska sträva mot
att fastslå säkra fakta. Termen används dels för att beteckna en
tankeriktning som på 1800-talet företräddes bl. a. av Auguste
Comte, dels som en mer allmän beteckning på ett sätt att se på
vetenskapen.
Hans reformator: Olaus Petri, huvudpersonen i Strindbergs genombrottsdrama »Mäster Olof«, som föreligger i flera versioner.
Hans oppositionsman, Falk : Arvid Falk, huvudpersonen i »Röda
rummet« (1879).
nihilist : Person som tror att inget verkligt existerar och att allra
minst värden och normer har någon fast grund.
bonjour : En dubbelknäppt knälång rock med raka skört.
en olympier : här ung. ’en som höjer sig över andra’.
fribytarlöjet : En fribytare är en sjörövare.
Faust-arrangerad: Härmande olika konstnärers och sceniska framställares återgivning av Faust.
livrock : En tätt åtsittande rock.
barett : En typ av platt, skärmlös mössa.
Lokesonen: Loke, den av asarna som ställdes mest utanför, hörde
till dem som Strindberg identifierade sig med, främst i dikten
»Lokes smädelser« i »Dikter på vers och prosa« (1883): »I
han makten, jag har ordet«.
Prometheusättlingen: Prometheus, den som trotsade gudarna och
stal elden från dem, låg det nära till hands att knyta till den
som så ofta hanterade elden i sin diktning.
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Grèz-par-Nemours: Grez-sur-Loing eller Grez-par-Nemours är
en by som ligger sju mil söder om Paris och som vid 1880-talets mitt blev platsen för en nordisk konstnärskoloni. Strindberg berättade därom bl.a. i »Sömngångarnätter på vakna dagar« (1884).
lördagsafton : »Lördagskväll« heter en av de få idylliska dikterna
i Strindbergs diktsamling från 1883.
den stora förbrännaren : Strindbergs mest bekanta uttalande i
ämnet – »min eld är den största i Sverige« – finns i ett brev
från 1876. Men andan i det uttalandet går igen på många
håll, t. ex. i »Fången och skogsmannen« i »Svenska folket«, 2
(1882).
»I som träden in, låten hoppet fara«: Inskriften över porten till
helvetet i Dantes »Divina commedia«: Lasciate ogni speranza,
voi ch’entrate.
Noureddin : Nureddin är liksom Aladdin en gestalt i »Tusen och
en natt« och aktualiserades av den danske diktaren Adam
Oehlenschlæger (1779–1850) i »Aladdin« (1803) som hade
fortsatt aktualitet för Strindberg. I det här fallet får Nureddin
enbart stå för mödan och inte alls för det fruktbärande arbete
som aktualiserades i Georg Brandes’ paroller för genombrottet
(se också komm. till s. 68).
Otricoli-majestät : Otricoli är ett samhälle i Umbrien i Italien där
man vid utgrävningar fann ett berömt Jupiterhuvud i marmor. Strindberg hade kommenterat det i »Sömngångarnätter
på vakna dagar« (1884).
Lucifer: Namnet stod ursprungligen för en ljusbringare men kom
att användas som ett av de många namnen på djävulen. Dubbelheten kändes lockande för en upprorsman som Strindberg.
Andersensk : Se komm. till s. 74.
Horatio : Hamlets trofaste vän i Shakespeares »Hamlet«.
marter : ’svåra plågor’.
Iphigeniaoffer : På väg till det trojanska kriget ville Agamemnon
offra sin och Klytaimestras dotter Ifigenia i Aulis för att beveka gudarna att ge honom vind. Hon räddades av Artemis
och gjordes till hennes prästinna i Tauris där hon i sin tur
tänktes offra alla främlingar.
de Vignys : Alfred de Vigny (1797–1863), fransk skald.
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Le silence seul est grand, tout le reste est faiblesse: (fra.) ’Bara tystnaden är stor, allt annat är svaghet.’
scholar : ’skolyngling’.
den vises sten: Den vises sten är ett av alkemister sökt ämne, som
de menade vara sammansatt av de fyra elementen (eld, luft,
vatten, jord), innehålla principen för allt skapat och ha förmåga att förvandla oädla metaller till guld.
Paracelsus : (1493–1541), schweizisk läkare och naturfilosof.
deglar : Degel är en eld- och kemikaliebeständig skål.
retorter : Retort är ett destillationskärl format som en kolv med
lång, böjd hals.
alkemisten : Alkemist är en person som ägnar sig åt kemi på ett
förvetenskapligt stadium och i första hand är upptagen av att
som Strindberg under några år på 1890-talet framställa guld
av oädla metaller.
dekokterna: Dekokt är ett avkok på växter som antas ha speciella
egenskaper.
hjärtblad: Hjärtformigt blad som utbildas före växtens övriga blad.
monokotyledoner : ’enhjärtbladiga växter’.
Othello : Titelpersonen i Shakespeares tragedi med detta namn.
rebus : här ’gåta’.
fågelperspektiv: Inledningskapitlet i »Röda rummet« heter »Stockholm i fågelperspektiv«.
Objektivet sättes så nära verkligheten : Med de tidiga kamerorna
var det omöjligt att få en skarp avbildning om man satte objektivet tätt inpå motivet. Strindberg blev tidigt intresserad
av att fotografera och skulle också genomföra experiment på
området.
»giftastiden«: 1880-talets mitt. Den första delen av »Giftas«
kom ut i oktober 1884, och under den följande rättegången,
avslutad med ett frikännande i november, hade Levertin hört
till Strindbergs ivrigaste försvarare.
Herkules, som snärjes till döds etc.: Herkules fick enligt de antika myterna tjänstgöra i slavinnedräkt i tre år hos drottning
Omfale.
Struwe : Christian Struve är den hållningslöse journalisten i
»Röda rummet« och en av de första som verkar för att göra
Strindbergs alter ego Arvid Falk mindre naiv.
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numismatik : Vetenskapen om mynt och medaljer.
coiffeurens : ’perukmakarens’, ’frisörens’.
autodidakter : ’självlärda’.
ex professo : (lat.) ’i egenskap av fackmän’.
ordensfukter : här ung. ’hemliga påhitt’.
skråvisdom : Skrå är en sammanslutning av hantverkare inom ett
visst yrke. Den överförda betydelsen är ofta negativ och betonar det otillbörliga i sammanhållningen.
Aristides: Aristeides (o. 530 –467 f.Kr.), atensk statsman, ofta benämnd »den rättrådige«.
genius : ’skyddsande’.
skärgårdspoesi : På vers (»Dikter på vers och prosa« 1883) men
framför allt på prosa (»Hemsöborna« 1887, »Skärkarlslif«
1888, »I hafsbandet« 1890) hade Strindberg skildrat skärgården. Han hade fått beröm för det i »Pepitas bröllop« (1890) ;
jfr s. 198.
öden och äventyr : Strindberg hade med början 1882 samlat sin
historiska novellistik i flera samlingar med titeln »Svenska
öden och äfventyr«.
eruptiva : ’vulkaniska’.
springflöden : Vatten som springer fram under tryck.
estetiska epikuréns : Epikuré sägs den vara som lever för att uppleva förfinade njutningar och i det här fallet av renodlat estetisk art.
gladiatorskamp : Gladiatorn var en fornromersk yrkesfäktare.
Utgårda Loke : Se komm. till s. 83.
Taineska: Hippolyte Taine (1828–93), fransk litteraturhistoriker.
dekadens: Dekadens är ett tillstånd av förfall och sjukligt raffinemang. Under 1880-talet kom en grupp poeter i Frankrike att
tala om sig själva som dekadenter.
kornblixtglans : Kornblixt är ett ljussken vars motsvarande dunder inte uppfattas av iakttagaren.
ciselerar : Att ciselera är att bearbeta metall för att åstadkomma
mönster.
Molock : Molok var enligt Gamla testamentet en främmande
gud som infördes på 600-talet f. Kr.
fågel Fenix : Fornegyptisk sagofågel som inför döden brände sig
själv och steg förnyad upp ur askan.
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spetsfundiga : ’skenbart fyndiga’.
skoliast : Scholiast är en författare av scholier, lärda senantika
anmärkningar till äldre antika verk.
Rousseaus bekännelser : Se komm. till s. 16.
Balzac’s »Comédie Humaine«: »Den mänskliga komedien« var
samlande beteckning på Honoré de Balzacs (1799–1850) stora
svit av romaner.
Marie Corelli : (1864–1924), engelsk författarinna till populära
romaner.
kattmusik: »Det måste ovillkorligen vara någon, en osynlig, som
ställer till denna kattmusik för mig«, står det i Strindbergs
»Legender«.
äska : ’begär’.
rättshaveri : Överdrivet begär att alltid få rätt.
lappri : ’struntsak’, ’bagatell’.
vandringen till Damaskus : Det var på vägen till Damaskus som
Saulus omvändes och blev Paulus. Strindberg skrev den första
delen av »Till Damaskus« i Paris på våren 1898, den andra i
Lund i juli samma år och den tredje i Stockholm 1901.
dok : En enkel, tät slöja.
»procul este profani!«: Efter Vergilius’ Aeneid, sjätte sången, vers
258 : ’Hållen er borta, I oinvigda !’.
cikoria: Vägvårda (Cichorium intybus), en växt med blekblåa blommor och en rot som använts för att bereda en kaffeliknande
dryck.
jetongerna : Jetong är en myntliknande spelmark.
orgier : Extatiska riter med många deltagare.
Newtons : Isaac Newton (1643–1727), engelsk matematiker och
naturvetenskapsman.
evolutionslärans : ’utvecklingslärans’.
»Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas«: (fra.) ’Hjärtat
har sina skäl som förståndet inte känner’.
emblemer: Emblem är ett tecken som utgör symbol för till- eller
samhörighet.
amuletten: Amulett är ett föremål som antas ge skydd mot olyckor.
dubbla italienska bokhålleriet : Med början i städer som Venedig
och Florens infördes i bokföringen bruket att registrera en
post på dubbla konton. Det ökade möjligheten till kontroll.
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När man talar om dubbel bokföring i överförd bemärkelse får
termen inte sällan innebörd av bedrägligt förfarande.
resonör : Se komm. till s. 48.
Canossa : Canossa var en medeltida borg, numera lagd i ruiner,
dit den tyske kejsaren Henrik 1077 sökte sig för att böna om att
hans bannlysning måtte upphöra. Sedan han gjort tre dagars
barfotavandring i vinterkölden beviljades denna bön.
mysteriespelen : Medeltida skådespel med bibliskt innehåll.
amsaga : Historia som framställs som autentisk men som avslöjas som påhittad, ’osannolik historia’.
»makter«: Det var under våren 1897 som Strindberg började
tala om det han tidigare benämnt »De Osynliga« som »Makterna«. Utvecklingen kan följas i »Ockulta dagboken«. Termen kom att användas i »Inferno« vars nedtecknande började
i maj 1897.
libretto : ’operatext’.
Anthero de Quentals: Anthero de Quental (1842–92), portugisisk
skald.
t i l l » n at u r e n s e p o s «

Uppsatsen om Titus Lucretius Carus (o. 96 – o. 55 f.Kr.) och hans »De
rerum natura« (»Om tingens natur«) kom att ingå i det försvar för en
vetenskapligt grundad hållning som Oscar Levertin ville förena med
dikt och dröm i sin mest programmatiska essäsamling, »Diktare och
drömmare« (1898), och återges här efter »Samlade skifter. 8. Diktare
och drömmare« (1908).
99

»Über allen Gipfeln ist Ruh«: Upptaktsraden i en av Goethes
mest bekanta dikter.
»Otaliga vågor vandra«: Upptaktsraden i Runebergs dikt »Fåfäng önskan«.
vintergatan : Vintergatan kallas det ljusa band som sträcker sig
över stjärnhimlen, men används också som namn på den galax
där vårt eget solsystem befinner sig.
lapidarrader : ’starkt koncentrerade rader’.
ämnesvenner : Ordet betecknar antingen lärlingarna i ett visst
ämne eller hela ämnesgemenskapen.
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»tollere contra, obsistere contra«: (lat.) ’höja [blicken] mot, göra
motstånd mot’ (Lucretius, »De rerum natura«, I : 66 f ).
Herkulesstoder: Oftare Herakles’ stoder, antik benämning på klipporna Calpe och Abilda på var sin sida av Gibraltar sund. De
fick ofta beteckna gräns för det man ägde kunskap om.
vannan : Vanna är ett öppet träkärl.
romarstilus : stilus (lat.) eg. ’skrivstift’, här om den romerske författare som hanterar detta skrivverktyg.
paleotyper : här ’bevarade gamla skrifter’, ’klassiker’.
»Kristi Efterföljelse«: Thomas a Kempis’ (o. 1380–1471) mest kända verk är »De Imitatione Christi« (»Om Kristi efterföljelse«).
den skabbslagne judens : Jobs.
vedergällningens, luttringens och belöningens trenne riken : Inferno,
Purgatorio och Paradiso som de skildras i »Divina Commedia«. Se vidare komm. till s. 4.
Pascal : Blaise Pascal (1623– 62), fransk tänkare och matematiker. Hans viktigaste verk är »Pensées sur la religion« (1670 ;
»Tankar«).
Swift : Jonathan Swift (1667–1745), engelsk författare.
Hamlet : Se komm. till s. 18 och 46.
Faust : Sanningssökaren Faust i Goethes centrala verk.
hieroglyfskrift : Hieroglyfer representerar en form av bildskrift
som fram till tydningen 1822 framstod som omöjlig att uttyda. I överförd betydelse står den som här för det gåtfulla och
oåtkomliga.
Lange : F. A. Lange, »Geschichte des Materialismus und Kritik
seiner Bedeutung in der Gegenwart« (1866 ; ’Materialismens
historia och granskning av dess nutida betydelse’).
Sellar: W. Y. Sellars, »The Roman poets of the republic« (1889).
Symonds : John Aldington Symonds (1840– 93), engelsk kritiker
och skald.
Sainte-Beuve: Charles Augustin Sainte-Beuve (1804–69), fransk
kritiker och författare.
Martha : Constant Martha, »Le poème de Lucrèce« (1881).
Emil Fehrs studie : Fehrs studie heter »T. Lucretius Carus Om
naturen. Inledning och framställning af lärodikten jämte metrisk öfversättning af valda delar. En filosofisk och litteraturhistorisk studie« (1897).
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Hieronymus : (o. 347–420), kyrkofader, bibelöversättare.
varnagel : ’varnande exempel’.
själssotens : ’själssjukdomens’, ’mentalsjukdomens’.
exaltation : ’starka upphetsning’.
furier : här ’mörka makter’.
Venus Vulgivaga : Den låga sinnlighetens gudinna.
Venus Urania : Trohetens och moderlighetens gudinna.
Spinozas beryktade definitioner i »Etiken«: Den nederländske filosofen Baruch Spinoza (1632–77) försökte i sin postumt utgivna »Ethica ordine geometrico demonstrata« (1677; »Etiken«) härleda alla moralbud från ett antal definitioner och
postulat.
platonska mytens könsliga enhetsdröm : Det är i »Symposion«
(»Gästabudet«) som Platon (427–347 f. Kr.) låter Aristofanes
formulera tanken att människan ständigt söker den andra
hälft som hon skilts ifrån.
Epikurs : Epikuros (341– o. 270 f. Kr.), grekisk filosof.
Bandusias kristalliskt sorlande flöde : Bandusia är en källa som blivit bekant genom Horatius »Oden«.
hetärens: Hetär var en prostituerad kvinna av mer kultiverat slag.
eklog-stämning : Eklog är en herdedikt.
Årans brustna utseende under vattenytan : Genom att ljuset bryts
på olika sätt i vatten och luft.
memorerar talet : I den klassiska retoriken framställdes det som
en viktig del av talekonsten att inpränta i minnet det man
hade att säga.
vinternattens konstellationer : Stjärnbilderna.
nirvana : Ett tillstånd i vilket personligheten utplånas och uppgår i gudomen.
azuren : ’den molfria himlen’, ’rymden’.
en stolt germansk yngling och drömmare : Friedrich Hölderlin
(1770 –1843).
elyseisk Olymp : ’himmelsk gudavärld’.
»Ihr Seligen wandert droben im Licht«: Upptaktsraden i Hölderlins »Hyperions Schicksallied« (»Hyperions ödessång«) återges av Bertil Malmberg på följande sätt : ’I vandren, krönta
av ljus’.
järnekens : Järnek är en buske med ständigt gröna, taggiga blad.
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den klara blå luften till element : Funderingarna går tillbaka på
läran om de fyra elementen : luft, eld, jord och vatten.
envig : ’tvekamp’, här ung. ’brottning’.
»clinamen«: (lat.) här ung. ’böjelse’.
Heine : Se komm. till s. 64.
virtus : (lat.) ’dygd’, ’tapperhet’.
Catullus : Gajus Valerius Catullus (o. 84 – o. 54 f. Kr.), romersk
poet. Den kvinna som han besjunger kallar han Lesbia.
Musset : Se komm. till s. 67.
dandy : ’snobb’.
Virgilius : Se komm. till s. 22.
kontemplatör : ’betraktare’, ’iakttagare’.
Horatius : Se komm. till s. 56.
konceptioner : här ’skapelser’.
nihilistisk : Nihilistisk i sin syn är en person som tror att inget
verkligt existerar och att allra minst värden och normer har
någon fast grund.
Via Appia : Den första av de romerska huvudvägarna, påbörjad
312 f. Kr.
Boulevard des Italiens : Opéra comique skapades 1714 i anslutning till denna gata i Paris och är den institution som främst
förknippas med den.
Roms elegi- och satirdiktare : Cornelius Gallus ( –26 f. Kr.), Tibullus ( –19 f. Kr.), Propertius ( – o. 15 f. Kr.) och Ovidius ( 43
f. Kr. – 17 e. Kr.) hör till de säkert åsyftade.
Vauvenargues : Luc de Clapiers de Vauvenargues (1715–47),
fransk militär och författare.
advokatyr: Argumentering fylld av spetsfundigheter.
clairobscur : ’ljusdunkel’.
hexametrar : Hexameter är ett orimmat versmått med sex versfötter, omväxlande två- och trestaviga.
cesurer : Cesur är en kort paus inne i en versrad.
allitterationer : En typ av rim som innebär att tryckstarka ord
som står nära varandra börjar på vokal eller samma konsonant.
assonanser : Assonans är ett rim som består i överensstämmelse
mellan mittljuden eller slutljuden i två betonade ord eller
stavelser.
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akvadukt : Akvedukt är en öppen vattenledning.
kolorit : ’färgton’.
prediluviansk : Avseende tiden före syndafloden.
zodiaken : ’djurkretsen’.
teleologiskt bunden : ’ändamålsstyrd’.
Lionardo da Vinci etc.: Leonardo da Vinci (1452–1519), italiensk
konstnär och uppfinnare. Hans traktat »Trattato della pittura« (’Traktat om målarkonsten’) gavs ut 1651.
Ravaisson : Félix Ravaisson Mollien (1813–1900), fransk filosof
och textutgivare.
bildningsfilister : Se komm. till s. 30.
d :r Henrik Faust : Titelpersonen i Goethes »Faust« lystrar till
namnet Henrik i motsats till den Johann Faust som ytterst inspirerat till de många framställningarna av Fausttematiken.
Mona Lisas ögon: Leonardo da Vincis porträtt av Mona Lisa finns
i Louvren i Paris.
tumlat hästar : ung. ’ägnat sig åt vilda ritter’.
åtspörjes : ’tillfrågas’.
empiriens : ’erfarenhetens’.
induktioner : Induktion är motsatsen till deduktion och syftar
till att nå fram till allmänna principer utifrån enskilda iakttagelser.
de äldre hellenska atomisternas : Sannolikt avses i första hand
Leukippos (5: e årh. f. Kr.), som gäller som atomlärans grundare, och hans elev Demokritos (o. 460 – o. 370 f.Kr.), som betraktas som atomteorins främste.
historiograf : ’historieskrivare’.
Zeller : Eduard Zeller (1814–1909), tysk filosof.
kopist : ’osjälvständig efterbildare’.
Mabilleau: Léopold Mabilleau (1859–1941), »Histoire de la philosophie atomistique« (1895; ’Atomfilosofins historia’).
vulgarisator : ’popularisator’.
fysiologer : Fysiologi är vetenskapen om organismernas livsprocesser.
Asclepiades : (o. 124 – 40 f. Kr.), grekisk läkare, verksam i Rom.
meditativt : ’eftersinnande’, ’begrundande’.
metafysisk : Metafysik är spekulation om tillvarons väsen och
yttersta grunder.
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114
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Gassendi : Pierre Gassendi (1592–1655), fransk teolog, filosof
och naturforskare.
Cartesius: René Descartes (Renatus Cartesius, 1596–1650), fransk
filosof och naturforskare.
Newtons omvälvning av fysiken: Isaac Newton (1643–1727), engelsk matematiker och naturvetenskapsman, framställde sina
epokgörande teorier 1687.
Boyles : Robert Boyle (1627–91), engelsk naturforskare.
Daltons : John Dalton (1766–1844), engelsk fysiker och kemist.
Tyndall : John Tyndall (1820–93), irländsk fysiker.
Maxwell : James Clark Maxwell (1831–79), engelsk fysiker.
Laplaces : Pierre Simon de Laplace (1749–1827), fransk astronom och matematiker. Laplace utvecklade den av Immanuel
Kant framställda teorin om solsystemets uppkomst, den s.k.
nebularteorin.
transformism, adaption, könsurval och utveckling: Centrala begrepp
inom utvecklingsläran.
Buffon: Georges Louis Leclerc de Buffon (1707–88), fransk naturforskare.
Diderot : Se komm. till s. 47.
Condillac: Etienne Bonnot de Condillac (1714–80), fransk filosof.
Lamarck : Jean-Baptiste de Lamarck (1744–1829), fransk biolog.
upplysningsarméns : Upplysningens många militanta anhängare.
Jean Baptiste Rousseau : (1671–1741), fransk poet.
Gilbert : Grove Karl Gilbert (1842–1918), amerikansk geolog.
»les nouveaux Lucrèces«: (fra.) ’de nya Lucretius’.
geniens : ’skyddsandens’.
kristallisation : ’kristallform’.
skolastikens dagar : Medeltiden.
metamorfos : ’fullständiga förvandling’.
»principium contradictionis«: (lat.) Motsatsens princip, en av logikens centrala satser : ingenting kan vara vad det inte är.
pronunciamenton: Upprorsförklaringar som uttalas mot en regering av en trupp eller en stad.
Kyrkofaderns storartade ord: »credo quia absurdum«: Quintus Septimus Florens Tertullianus’ (död o. 220 e. Kr.) ord kan översättas : ’Jag tror därför att det är orimligt’.
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117
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Münchhausen: Hieronymus Karl Friedrich Münchhausens (1720–
97) fantastiska historier gavs ut 1786.
»principium identitatis«: (lat.) Identitetens princip är central för
logiken : allt är vad det är.
proselytrörelsen : Proselyt är en nyvunnen anhängare.
vigvatten : Invigt vatten som används som symbol för rening.
stormen i Ulysses’ säck : Eolus skänkte Odysseus en säck innehållande alla vindar utom den som kunde föra honom hem till
Ithaka.
helgelse : Gemenskap med Gud.
apollofjäril : Se komm. till s. 82.
Kis’ son: Kis’ son är Saul (enligt 1 Sam. 10). Här finns också den
fråga som blivit bevingad : »Är ock Saul bland profeterna ?«.
ett äpple, som föll från en gren etc.: Anekdoten vet berätta hur
Newton i samband med att han såg ett äpple falla började
fundera på det som han senare skulle beskriva som gravitationens lagar.
Guyau : Jean-Marie Guyau (1854–88), fransk filosof och estetiker.
materialistisk världsuppfattning: En filosofisk uppfattning som gör
gällande att verkligheten i första hand är av materiell natur.
massivitet : här ’tyngd’.
Bentham : Jeremy Bentham (1748–1832), engelsk filosof och
samhällstänkare.
Mill : John Stuart Mill (1806–73), engelsk filosof och ekonom.
stout : (eng.) ’porter’.
les libertins : (fra.) ’fritänkarna’.
Bajæ: Ort vid Neapelbukten, sedan romartiden nyttjad som badort.
Lethe : Glömskans flod i underjorden enligt klassisk mytologi.
Då de döda drack av dess vatten, glömde de sitt jordeliv.
eldflugorna: Eldflugan är en tropisk skalbagge som utsänder ljus.
Apollonius själv, som var min första mästare: Valet av namn kan gå
tillbaka på exempelvis Apollonios från Perge (o. 260–200 f.Kr.),
grekisk matematiker, eller Apollonios från Tyana, grekisk filosof och religiös förkunnare från 1:a århundradet e.Kr.
skuggspelsdockor : här ’marionetter’.
»makterna«: Se komm. till s. 97.
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där vi äro, är icke döden etc.: Tankegången brukar föras tillbaka
till Epikuros.
dura lex sed lex : (lat.) ’det må vara en hård lag, men det är ändå
lagen’; ’nödvändigheten är hård’.
v e r n e r vo n h e i d e n s t a m s s k a l d s k a p

Essän om Verner von Heidenstam går tillbaka på Levertins recension
av vännens »Dikter« i Hufvudstadsbladet den 14 maj 1895. Essän
publicerades först i Svea 1897 (tryckt 1896) och därefter med smärre
ändringar i »Diktare och drömmare« (1898). Den återges här efter
»Samlade skrifter. 8. Diktare och drömmare« (1908).
121

122

Aladdin pomeranserna i sin turban : I sin anspelning på det av
Georg Brandes aktualiserade ställningstagandet till Aladdinmotivet och dess betydelse för lyckan i allmänhet och de
lyckliga formuleringarna i synnerhet använder Levertin olika
sorters citrusfrukter. Därtill finns en allusion på Heidenstams
syn på hur lyckan utskiftas i öster- och västerland i »Vallfart
och vandringsår«, exempelvis i en dikt som »Moguls kungaring«. Se också komm. till s. 68.
Geijer med ett ofta citerat ord etc.: Erik Gustaf Geijer (1783–
1847) i »Föreläsningar öfver människans historia« (1841–
1842, utgivna postumt 1856) : »Hvad är det som sker i allt
som sker ?«.
Goldsmith benämnde »livets magi«: Oliver Goldsmith (1728 –74)
hade uttalat : »The secret of the magic of life consists in using
action in order to attain non-action.« (’Hemligheten med
livets magi består i att använda handlande för att åstadkomma
icke-handlande.’)
Noureddin : Se komm. till s. 83.
natursångare : Essän är tillkommen under den tid då Gustaf
Fröding under hösten 1896 stod inför rätta för sin dikt »En
morgondröm«. Både Heidenstam och Levertin kände avund
inför den popularitet som Fröding nått, och det är främst han
som åsyftas med beteckningen »natursångare«.
skönhetsepopén: Termen epopé används ofta synoymt med epos, men
tänjs här till att innefatta en episk framställning på prosa.
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124

125

anemiska : ’blodlösa’.
högtidsked : Ked är en kortform för kedja.
parabler : ’liknelser’.
sheriffdotterns Trebisond : Den åsyftade dikten heter »Ja, du är
tung, men kärleken är stark«.
epikureiska : Se komm. till s. 35.
muselmansk : ’muslimsk’, ’muhammedansk’.
Peer Gynt : Titelgestalten i Henrik Ibsens (1828–1906) skådespel från 1867.
Faust kan tillropa etc.: I Goethes »Faust« avger titelpersonen i
scenen i studerkammaren det avgörande löftet : »Werd’ ich
zum Augenblicke sagen: / Verweile doch! Du bist so schön! /
Dann magst du mich in Fesseln schlagen.« ’Om jag säger till
ögonblicket : Dröj kvar, du är så skön, då må du slå mig i bojor.’
Diogenes : Diogenes från Sinope (död 323 f. Kr.), filosof av den
kyniska skolan, predikade behovslöshet och praktiserade den
genom att bo i en tunna.
chimär : ’bedrägliga sken’, ’önskedröm’.
Tiveden: Skogsområde på gränsen mellan Närke och Västergötland, en barndomstrakt som Heidenstam besjungit i diktsviten
»Tiveden« (i »Dikter«, 1895).
Ninive : Huvudstad i det nyassyriska riket, belägen vid Tigris.
Staden får här stå för den orientalism som dominerar i Heidenstams första diktsamling.
Bengt Oxenstjerna – resare-Bengt kallad: Bengt Oxenstierna (1592–
1643), riksråd och generalguvernör.
sykomorer : Sykomor är ett afrikanskt träd av fikussläktet, ’mullbärsfikonträd’.
»smärtans kavaljerer […] sockerkandi«: Orden återfinns i dikten
»Malatestas morgonsång« i »Dikter« (1895) : »behagsjukt
smärtans kavaljerer sucka / med kors af sockerkandi på sin väst«.
Malatesta : Sigismondo Malatesta (1417– 68), italiensk kondottiär, dvs. en legotruppsanförare som erbjuder sina tjänster åt
än den ene, än den andre politiske ledaren.
Isottas degli Atti : (o. 1432–74), dotter till Francesco degli Atti.
morgonstjärnan till son och aftonstjärnan till maka : När planeten
Venus är synlig om morgonen kallas den Morgonstjärnan och
när den är synlig om kvällen Aftonstjärnan.
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margen : ’marginalen’.
Ulfshammars gamla gård: Olshammar, Heidenstams födelsegård
i Närke, är knuten till minnena av heliga Birgitta och hennes
man, Ulf Gudmarsson. Gårdsnamnets förled är dock inte Ulfsutan snarare Os- med betydelsen ’åmynning’.
besuttne : ’rike’.
Njals saga : »Njáls saga« anses gå tillbaka till slutet av 1200-talet. Den åsyftade Heidenstamdikten med motiv därifrån heter
»För mig finns ingen väg från hemmets dörr«.
distinktion : här ’åtskiljande förnämitet’.
Mæterlincks: Maurice Maeterlinck (1862–1949), belgisk diktare.
kulturskaldens : Kulturskaldens motsats tänks vara naturskald
eller natursångare.
kontrapunkt : Kombination av två eller flera melodiskt självständiga stämmor.
en skäligen enkel vissångartyp etc.: Även om Gustaf Fröding inte
nämns vid namn är det främst han som är den åsyftade.
opiumrus: Alltsedan romantiken med diktare som Samuel Taylor
Coleridge (1772–1834) och Thomas De Quincey (1785–1859)
har droger brukats för att vidga diktens räckvidd. Bruket av
opium hade ytterligare ökat under det sena 1800-talet.
Braun : Se komm. till s. 78.
Stagnelius : Erik Johan Stagnelius (1793–1823), lyriker och dramatiker.
herr Dardanells: Dardanell är huvudpersonen i August Blanches
(1811–68) »Herr Dardanell och hans upptåg på landet« (1847).
»Über allen Gipfeln ist Ruh«: Se komm. till s. 99.
Mignons så artistiskt uttänkta sång : Mignon är en flickgestalt i
Goethes »Wilhelm Meisters Lehrjahre« (1795–96; »Wilhelm
Meisters läroår«). Bland de sånger som läggs i hennes mun
är »Kennst du das Land wo die Zitronen blühen« (’Känner
du landet där citronerna blomma ?’).
andante : Musikstycke i relativt långsamt tempo.
Wallenberg : Jacob Wallenberg (1746–78), romanförfattare och
reseskildrare.
»Giftas« […] med sina gränslöst tarvliga, etiska ideal : Kommatecknet mellan orden tarvliga och etiska har figurerat i debatten om Levertins esteticism. Det finns inte med i det första
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trycket i Svea, och det mesta talar för att det ska räknas som
ett korrekturfel.
»Divina Commedias« gotiska treskeppsdom : Dantes verk består av
tre avdelningar : »Inferno«, »Purgatorio« och »Paradiso«.
Petrarca : Francesco Petrarca (1304–74), italiensk lyriker.
Manzoni: Alessandro Manzoni (1785–1873), italiensk författare.
Carducci : Giosuè Carducci (1835–1907), italiensk lyriker.
Jairi dotters historia […] skalden Wennerboms : De två gestalterna
tecknas i dikter av Heidenstam (»Jairi dotter«) respektive
Gustaf Fröding (»Skalden Wennerbom«).
Akerons floder : I grekisk mytologi är Acheron en av underjordens floder.
Via Sacra : I det antika Rom den väg, senare gata, som leder
från Titus’ triumfbåge till Capitoliums fot.
kitharan: Kithara är ett forngrekiskt stränginstrument av lyrtyp.
Jupiter Ammon : Amun eller Amon (grekisk form : Ammon), av
greker och romare benämnd Zeus-Amon och Jupiter-Amon,
egyptisk gud som kom att jämställas med solguden och kallas
Amun-Re.
Eleusis : Grekisk stad, västnordväst om Aten, under lång tid
platsen för kultfester, de eleusinska mysterierna.
Dea Pulchritudinis : (lat.) ’Skönhetens gudinna’.
marmorcella : Cellan är ett inre rum i ett antikt tempel och avsett för gudabilden.
Esquilinska kullen: En av de sju kullar som det antika Rom byggdes på.
Stoas pelargång : En pelargång (gr. stoa) vid torget i Athen som
har gett namn åt den stoiska filosofskolan, vars grundare Zenon brukade undervisa där.
Akademien : Beteckningen stammar från den skola som Platon
grundade i utkanten av Athen vid en olivlund helgad åt sagohjälten Akademos. Verksamheten fortsattes av Platons lärjungar.
Apollinisk världsförklaring : Ett estetiskt begrepp som infördes
av Nietzsche i »Die Geburt der Tragödie« (1872; »Tragediens födelse«). Det syftar på harmoniska, måttfulla och sköna
verk, däribland epiken.
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rokokon
»Rokokon« är en del av artikelserien »Den retrospektiva konstutställningen« och trycktes första gången i Svenska Dagbladet den 14 april
1898. Den återges här efter »Samlade skrifter. 19. Svensk konst och
svensk natur« (1910).
133

134

storhetstiden : Stormaktstiden brukar man tala om fram till Karl
XII :s död 1718, men här markeras ett annat sätt att se genom valet av en annan periodbeteckning.
Ehrenstrahls: David Klöcker Ehrenstrahl (1628–98), tysk-svensk
målare.
Hedvig Eleonoras : Hedvig Eleonora (1636–1715), svensk drottning efter sitt giftermål med Karl X Gustav 1654.
David v. Kraffts : David von Krafft (1655–1724), porträttmålare
av tysk härkomst som verkade i Sverige från 1675.
Martin Mijtens d.ä :s : (1648–1736), nederländsk porträttmålare,
verksam i Sverige från 1677.
Lukas v. Breda : (1676–1752), målare.
Olof Pilo : (1718–95), svensk porträttmålare.
Drottningholm : Vid byggandet av slottet i Drottningholm och
trädgårdsanläggningen i anslutning därtill tog man mönster
efter slottet i Versailles.
Michael Dahl : (o. 1659–1743), svensk målare, från 1682 verksam
i London.
Kneller : Godfrey Kneller (1646–1723), tysk-brittisk konstnär.
beauties : (eng.) ’skönheter’.
restaurationens dagar: Perioden 1660–88 i engelsk historia.
alkovstämning : ’sängkammaranda’.
Charles Boit : (1662–1727), emaljmålare av fransk börd.
David Richter d. ä.: (1662–1735), svensk konstnär.
Mijtens d.y.: Martin Mijtens d.y. (1695–1770), porträttmålare av
nederländsk börd.
Georg Desmarées: (1697–1776), tysk-svensk målare.
frihetstiden : Perioden mellan Karl XII : s död 1718 och Gustaf
III : s statsvälvning 1772.
det svenska folklynnet : Under 1890-talet hade debatten om det
svenska folkets särdrag levt upp och fått delvis nya drag. Bland
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de drivande var ett par personer som stod Levertin nära,
Ellen Key och Verner von Heidenstam.
en omvärdering av alla värden : En försvenskning av det uttryck
hos Friedrich Nietzsche (1844–1900) som går igen i undertiteln på den postumt utgivna »Der Wille zur Macht. Versuch
einer Umwertung aller Werte« (1901; »Viljan till makt«).
kannstöpare : Politiserande hantverkare som de framställs i Ludvig Holbergs (1684–1754) komedi »Den politiske Kandestøber« (1722).
parlamentariskt : Parlamentariskt kallas ett statsskick som ger ett
avgjort inflytande för folkrepresentationen och speciellt det
där regeringen har stöd av en majoritet i parlamentet. Det behöver knappt sägas att det här används i nedsättande betydelse.
Alingsås : Alingsås, stad sedan 1619, blev ett centrum för den
textilindustri som gynnades under en del av frihetstiden.
friherrinnan Brita Kristina Appelbom : Brita Christina Clerck gifte sig 1697 med amiralen Anders Appelbom (1652–1721).
historikern Johan v. Arckenholtz: Johan Arckenholtz (1695–1777),
ämbetsman, historiker.
hugenottfamilj : Hugenott är en medlem av den protestantiska
rörelsen i Frankrike.
ceremoniösa : ’högtidliga och stela’.
Tessinporträttet : Se komm. till s. 50.
konturering : ’uppritning av konturer’.
konterfej : ’porträtt’.
under sotad ås : ’utan att vara i fält’.
Heidenstams »Karolinerna«: Verner von Heidenstams (1859–1940)
verk utkom i två delar 1897– 98.
reformerta : Reformert kallas den religiösa åskådning som bygger på Jean Calvins (1509–64) tankar.
valencienner: Valenciennespetsar började tillverkas i den franska
staden Valenciennes på 1700-talet.
auditorium : här ’publik’.
partigängare : Politiker som ensidigt företräder sitt parti.
växelbalansen: Betalningsbalansen, skillnaden mellan betalningar
från respektive till utlandet.
schäferier : ’gårdar för fåravel’.
memorial : ’skriftligt utlåtande’.
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policerad : ’civiliserad’.
Dalin : Se komm. till s. 50.
Ihre : Johan Ihre (1707–80), svensk språkforskare.
Celsius: Av flera framstående vetenskapsmän med detta släktnamn
kan det vara astronomen Anders Celsius (1701–44) som åsyftas.
Linné: Se komm. till s. 50.
»primus motor«: (lat.) ’den drivande personligheten’.
misantrop : ’människohatare’, ’bitter person’.
Hårleman : Carl Hårleman (1700–53), svensk arkitekt.
Looströms förträffliga verk: Ludvig Looströms (1848–1922) »Den
svenska konstakademien under första århundradet af hennes
tilvaro 1735–1835« publicerades 1891.
Gustaf Lundbergs: (1695–1786), svensk konstnär verksam i Paris
1717– 44.
franska stilens : här ’den franska rokokons’.
Johan Henrik Scheffel : (1690–1781), målare, verksam i Sverige från
1723.
assessorerna: Assessor är en tjänsteman med biträdande funktion
men på hög nivå.
Johan Schwartz : Johan David Swartz (Schwartz) (1678–1729),
målare.
Olof Arenius : (1700–66), porträttmålare.
Wargentin : Per Wilhelm Wargentin (1717–83), astronom och
statistiker.
Rosalba Carrieras: Rosalba Carriera (1675–1757), italiensk konstnär.
pastellist : ’pastellmålare’.
Law : Se komm. till s. 69.
kamelians : Kamelia är en prydnadsväxt med stora röda eller vita
blommor.
Fersen : Axel von Fersen d. ä. (1719–94), riksråd.
sliskigt : ’inställsamt’.
serafblick : ’änglauttryck’.
schäferhatten : Schäferhatt är en bredbrättad sommarhatt för
kvinnor.
fru Schröderheim : Charlotta von Stapelmohr (1754–76) gifte sig
1776 med Elis Schröderheim (1726–95).
chérubin : Se komm. till s. 48.
mouche : ’skönhetsmärke’.
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emile zola
Artikeln om Emile Zola i »Samlade skrifter. 16. Utländsk litteratur«
(1909) består av recensionerna av »La Campagne«, ursprungligen
tryckt i Svenska Dagbladet den 21 juni 1897, och »Le Travail«, Svenska Dagbladet den 15 juli 1901, samt av dödsrunan över författaren,
Svenska Dagbladet den 30 september 1902.
141

142

Le Figaro : fransk tidning, utgiven sedan 1854.
»Plus ça change, plus ça est la même chose«: (fra.) ’Ju mer det ändras, desto mer förblir det sig likt’.
Zolaska naturalismen : Naturalismen som estetisk åskådning syftar till att nå full likhet med verkligheten i alla detaljer och
driver därmed realismen till dess spets. Zola blev snabbt den
mest kände företrädaren, både genom sina romaner och genom sina teoretiska utläggningar.
proprietär-behag : En proprietär är mån om att markera sin roll
som ägare.
»Les Rougon-Macquarts«: »Les Rougon-Macquart. Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire« (’En
familjs naturliga och sociala historia under Andra kejsardömet’) gavs i Frankrike ut i tjugo delar under åren 1871– 93.
»Lourdes’«: Denna roman från 1894 bildar tillsammans med
»Rome« (1896) och »Paris« (1898) trilogin »Les trois Villes«
( ’De tre städerna’).
medeltidskrypta : Krypta är ett underjordiskt grav- och kultrum i
en kyrka.
S :t Peter : Sankt Peterskyrkan.
fermenter: Ämnen som påskyndar kemiska reaktioner, ’enzymer’.
den Darwinska läran om »kampen för tillvaron«: Charles Darwin
(1809–82) gav 1859 ut »On the Origin of Species by Means
of Natural Selection« (»Om arternas uppkomst«). Där framställs kampen för tillvaron som en av de för utvecklingen avgörande faktorerna.
metafysiska: Se komm. till s. 112. Genom talet om Darwins läror
som metafysik blir meningen ironisk.
naturbotten : här ung. ’anlag’.
Schopenhauer : Arthur Schopenhauer (1788–1860), tysk filosof.
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144

145

»uppslagning«: ’brytning’ (vanligen brukat på tal om en förlovning).
positivist : Se komm. till s. 82.
symbolistiska: Symbolismen är en litterär och konstnärlig riktning
som växte sig stark under 1890-talet och som ansåg att konstens främsta uppgift är att ge skönhetsupplevelser och stämningsvärden och att uppdaga inre, gåtfulla sammanhang.
laterna-magicabilder : Laterna magica var en tidig anordning för
projicering av bilder.
Comte: Auguste Comte (1798–1857), fransk samhällsfilosof, huvudman för positivismen.
Claude Bernard : (1813–78), fransk fysiolog.
Littré: Émile Littré (1801–81), fransk språkforskare, lexikograf
och filosof.
att vara spiritualist : här ung. ’att syssla med andliga ting’.
»Fällans« skapare : Zola ; »L’Assommoir« (1877) betecknar honom mitt inne i sin stora romansvit.
»Le rêve«: (1888 ; »Drömmen«) ingår också i den stora sviten
men tecknar en ung kvinna i en småstad och i mer idylliska
former.
embonpoint : ’korpulens’.
moderna nyidealismen etc.: Nyidealismen eller neoidealismen är
en sammanfattande beteckning på de läror som kring sekelslutet opponerade sig mot de tidigare på den moderna vetenskapen grundade riktningarna : realism, naturalism och positivism.
världskonception : ’världsuppfattning’.
gottköpsmystik : Mystik som är billig och av låg kvalitet.
Taines : Se komm. till s. 92.
gascogneska : Gascogne var Zolas hemprovins.
Ernest La Jeunesse : (1874–1917), fransk författare.
matamore : (fra.) ’skrävlare’.
supponerar : ’föreställer sig’.
hektameter : 1 hektometer = 100 meter.
metaphor : Levertin väljer den franska formen när han översätter citatet ; ’bildligt uttryck’, ’bild’.
» j’avais inventé les hommes«: (fra.) ’jag hade uppfunnit människorna’.
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146

147
148

149

150

151

Thebaide : En öken i Egypten som blivit en tillflyktsort för eremiter.
Et monté sur le faîte, il aspire à descendre : Raden återfinns i Pierre
Corneilles (1606–84) tragedi »Cinna« (1640) och är ett uttryck för det kejserliga vemod som Augustus känner : ’Och
den som stigit till krönet längtar efter att gå ner.’
evangelierna: De fyra evangelierna i Nya testamentet är avsevärt
kortare än Zolas roman. Romanen »Travail« (»Arbete«) kom
för övrigt att ingå i den romansvit som Zola kallade »Les
quatre Évangiles« (’De fyra evangelierna’).
»den glada vetenskapen«: Dikten. Nietzsche hade aktualiserat begreppet i »Die fröhliche Wissenschaft« (1882).
Pegasus : I den antika myten en bevingad häst, avkomma till
Poseidon och Medusa, som kom att förknippas med poetisk
inspiration.
l’Abîme : (fra.) ’avgrunden’, ’fördärvet’.
Grottekvarn : En magisk kvarn som enligt »Grottesången« ägdes av den danske kungen Frode och som malde fram allt vad
ägaren önskade sig. Genom Viktor Rydbergs »Den nya Grottesången« (1891) kom kvarnen att knytas till den moderna
industrialismens rovdrift på människor, inte minst barn.
»la Crêcherie«: (fra.) ’den lilla krubban’.
depensera : ’slösa bort’.
apoteos : ’förhärligande’.
paralytiske : ’förlamade’.
Edison: Thomas Alva Edison (1847–1931), amerikansk uppfinnare.
patriarker : ’stamfäder’.
fortissimo : Musikalisk term som betecknar största kraft i framförandet.
ensembleverkan : här ung. ’helhetsverkan’.
Inferno alltid intresserar mer än Paradiso : Syftar på den första
och den tredje delen i Dantes »Divina Commedia«. Se vidare
komm. till s. 4.
perpetuum mobile : (lat.) ’evighetsmaskin’.
kannstöperi : Se komm. till s. 134.
de sista årens strider : Kampen i Dreyfusaffären.
Tolstojs : Leo Tolstoj (1828–1910), rysk diktare.
en apostolisk värma: här ung. ’en troendes glöd’.
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152

153

154

Atlas : I den grekiska mytologin en titan som till straff för att
han deltagit i ett uppror tvingades bära de pelare som håller
himlen uppe.
Belsazars gästabud : Belshassar var enligt Daniels bok (5:25–28)
en babylonisk kung som ställde till med överdådiga gästabud.
Vid ett av dem skrev en osynlig hand på väggen orden »mene
tekel«, som tolkades som ett förebud om det babyloniska
rikets fall och kommit att gälla som ett varnande förebud.
de sista årens allbekanta händelser : Dreyfusaffären ledde för Zola
till att han under en tid måste gå i landsflykt till England.
»Vérité«: »La Vérité en marche« (’Sanningen på väg’) publicerades 1902 som tidningsföljetong varefter »Vérité« trycktes
postumt i bokform.
Leviathan: Enligt Gamla testamentet ett mytiskt havsodjur. Genom Thomas Hobbes’ (1588–1679) »Leviathan« (1651) kom
namnet att kopplas till den allsmäktiga statsmakten.
dagtingade : ’gjorde eftergifter’, ’kompromissade’.
Timon : Se komm. till s. 46.
Dreyfusprocessens dagar : Zolas kända artikel »J’accuse« (’Jag anklagar’) publicerades i l’Aurore den 13 janauri 1898.
Manet : Édouard Manet (1832– 83), fransk målare och grafiker.
impressionisterna : Se komm. till s. 3.
de Villemessant : Cartier de Villemessant (1812–79), fransk tidningsman.
Luxembourg : I Palais du Luxembourg samlades under perioden
1818–1940 modern fransk konst. Den har senare spritts ut på
andra museer.
Fontainebleauskolan : Den andra Fontainebleauskolan omnämns
oftare som Barbizonskolan och är känd för att ha förnyat 1800talets landskaps- och folklivsmåleri.
epopén : Se komm. till s. 122.
Beaumarchais : Se komm. till s. 48.
Anatole France : (1844–1924), fransk författare och kritiker.
Aix i Provence: Aix-en-Provence, stad i södra Frankrike där Zola
vistats som barn.
gallisk […] gallier : Gallien var romarnas beteckning på Frankrike, och invånarna där av keltisk ursprung kallades galler.
Musset : Se komm. till s. 67.
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156

det fjärde ståndets : Det fjärde ståndet var under 1800-talet beteckningen på de kroppsarbetande grupper som ännu saknade
politiskt inflytande.
panteistisk : Om en religiös uppfattning enligt vilken gudomen
är närvarande överallt och genomtränger allt.
Wagners : Se komm. till s. 4.
hur Thetis steg ner till Vulkan etc.: Den antika myten berättar
om hur havsgudinnan Thetis vände sig till eldens och smideskonstens gud Vulcanus (Hefaistos) för att få hjälp med sonen
Akilles’ beväpning.
ässja : Öppen härd i smedja för upphettning av metall.
modern konstforskning

Recensionen av Heinrich Wölfflins (1864–1945) »Die klassische
Kunst«, ett arbete som publicerades första gången 1899, trycktes i
Svenska Dagbladet den 16 augusti 1901. Artikeln återges här efter
»Samlade skrifter. 21. Utländsk konst« (1911).
158

159

Hermann Grimm : (1828–1901), författare, konsthistoriker.
Goetheåldern : Hur långt efter Goethes död 1832 man kan räkna
med en Goetheålder kan naturligtvis diskuteras. Här får den
i varje fall omfatta hela 1800-talet.
Vetenskapen om det sköna : Estetiken.
vinkelpredikanter : här ’icke invigda’.
antipod : ’motsats’, ’motpol’.
Wagner: Den lärde pedanten som bildar en motpol till den djärve
sanningssökaren Faust i Goethes centrala verk.
moralitet : här ’moral’.
epikurism : Se komm. till s. 55.
professor ordinarius : (lat.) ’ordinarie professor’.
högmålsbrott : här ung. ’oerhört grovt brott mot den givna koden’.
esteticism : Åskådning som menar att skapande och njutande av
skönhet är det väsentligaste i livet. Levertin brukade själv
klandras för att inta den positionen.
Paul Heyses : Paul Heyse (1830–1914), tysk författare.
»glada vetenskapen«: Se komm. till s. 146.
Jacob Burckhardt : (1818–97), schweizisk historiker.
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160

161

162

163

164

165

reala : ’verklighetsförankrade’.
morfologi: Läran om form och byggnad, eg. hos levande organismer.
de exakta läroämnena : Naturvetenskapen.
Lamprecht : Karl Lamprecht (1856–1915), tysk historiker.
analogislut : Slutledning baserad på andra liknande fall.
Gautier : Théophile Gautier (1811–72), fransk författare.
Baudelaire : Charles Baudelaire (1821–67), fransk lyriker och
kritiker.
Walter Pater : Se komm. till s. 4.
Botticellis : Sandro Botticelli (1445–1510), italiensk konstnär.
Lionardos : Se komm. till s. 110.
Michelangelos Medicéergravar : Gravmonumenten i Capella Medici i Florens skapades av Michelangelo Buonarrotti (1475–
1564) under perioden 1520–34.
toscanska : Toscana är en region i mellersta Italien med Florens
som huvudort.
Giotto: Giotto di Bondone (1266 el. 1276–1337), italiensk målare.
beläte : här ung. ’gudomlig bild’.
åtbördsspråk: Åtbörd är en rörelse som uttrycker känsla eller tanke.
»Pietà«: Framställning av den sörjande Maria sittande med den
döde Kristus i sitt knä. Michelangelos marmorskulptur, skapad 1496 –1501 och numera placerad i Peterskyrkan, är den
mest kända.
Rafaels: Rafael eller Rafaello Santi (1483–1520), italiensk målare.
fresker : Fresk är en väggmålning målad med kalkblandad vattenfärg på ännu fuktig kalkputs.
Sebastiano del Piombo : (1485–1547), italiensk målare.
Fra Bartolomeo : Fra Bartolommeo della Porta (1472–1517), italiensk målare.
Sansovino: Jacopo Sansovino (1486–1570), italiensk arkitekt och
skulptör.
Andrea del Sarto : (1486–1531), italiensk målare.
genreaktiga : Här i den inskränkta meningen av en genre som
tar fasta på det berättande och vardagliga.
gratie : ’grace’.
Savonarola : Girolamo Savonarola (1452– 98), italiensk religiös
och politisk reformator.
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166

167

169

Bernhard Berenson : Bernard Berenson (1865–1959), amerikansk
konsthistoriker.
pangermanismen : Här om en kulturell gemenskap mellan individer av germanskt språk och germansk kultur oavsett nationstillhörighet.
Björnson : Björnstjerne Björnson (1832–1910), norsk författare.
Böcklin : Se komm. till s. 3.
Puvis de Chavannes’: Pierre Puvis de Chavannes (1824–98), fransk
konstnär.
hierarki : här ’rangordning’.
tydda rebus : ’bildgåtor som fått sin lösning’.
»plein-air«-måleriet : ’friluftsmåleriet’.
Masaccio : (1401– o. 1429), italiensk konstnär.
commune bonum : (lat.) ’allmängods’.
enluminörerna : ’färgläggarna’.
anakronism : Företeelse som är otänkbar vid en given tid.
Voltaires banala sats etc.: Voltaire skrev i förordet till sin komedi
»L’enfant prodigue« (1738; ’Den förlorade sonen’): »Tous les
genres sont bons, hors le genre ennuyeux«, vilket introducerades som motto i Sverige av Söndagsnisse 1862.
quinta essentia : (lat.) Skolastikernas benämning på etern, dvs.
det finaste och renaste av alla ämnen, ’kvintessens’.
kriarättning, kritik och diktkonst

Artikeln med anledning av språkmannen Nils Linders (1835–1904)
broschyr »Svenska språket i modern diktkonst« (1902) trycktes första
gången i Svenska Dagbladet den 10 mars 1902. Den återges här efter
»Samlade skrifter. 24. För och emot« (1910).
171

ordrytteriets : Ordytteri är att ge uttryck för en inskränkt syn på
hur ord får användaas.
kritikens Petterssöner […] namn eller signaturer : Nils Linder använde signaturen –r och den med honom lierade Gustaf Retzius signaturen R–.
Erasmus Montanus’: Holberg (se komm. till s. 134) anställde sin
uppgörelse med pedanteri och lärdomshögfärd i »Erasmus
Montanus eller Rasmus Berg« år 1723.
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172

173

174

175

kriarättarna : ’felfinnarna’.
temaböcker : ’övningsböcker’.
förvisat […] till Sibirien : ’landsförvisat’.
språkinkvisition : Inkvisitionen anställde processer mot kättare.
enstaka akademiska sekreterare : Syftar på Svenska Akademiens
ständige sekreterare under åren 1884–1912, Carl David af Wirsén (1842–1912).
språkfiskaler : Fiskal är en person med uppgift att beivra lagöverträdelser.
Corneilles »Cid«: Pierre Corneilles »Le Cid, tragicomédie« (1636;
»Cid«) blev föremål för en bekant strid, »la querelle du Cid«.
Avgörandet hänsköts till den nyinstiftade Franska akademien.
diktion : ’framställningssätt’.
publiken såg, som det heter hos Boileau etc.: En anspelning på Nicolas Boileau Despréaux’ (1636–1711) ord i hans »Satire X«:
»En vain contre le Cid un ministre se ligue. / Tout Paris pour
Chimène a les yeux de Rodrigue«.
de 40 perukernas : ’de 40 medlemmarnas av Franska akademien’.
syntaktisk oegentlighet : ’felaktighet i meningsbyggnaden’.
tadellösa : ’felfria’.
som t.ex. hos Fröding: Att Fröding aktualiseras här kan sättas i samband med den rivalitet som Levertin gav uttryck åt i diskussionen om kulturskalder och folkskalder. Se komm. till s. 128.
de breda lagren : ’folket’, ’den stora massan’.
anomalier : ’orimligheter’.
fått burskap : ’vunnit erkännande’.
skolmästeri : ’mästrande’, ’pedanteri’.
slagrutan : Här i den positiva betydelsen av ett instrument för
att göra upptäckter.
Saliga äro de enfaldiga, ty dem hörer himmelriket till : Jesu bergspredikan inleds med de s. k. saligprisningarna, däribland den
av »de i anden fattiga« (Matteus 5:3, Lukas 6:20). Jfr också
»Jag prisar dig, Fader, himmelens och jordens Herre, att du
har dolt detta för visa och kloka och uppenbarat det för enfaldiga.« (Matteus 11: 25).
mandarin: här ’överhetsperson’.
»Heliga Birgitta«: »Heliga Birgittas pilgrimsfärd« var Heidenstams senast publicerade arbete (1901).
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177

178

179

»dum-dum«: Efter den indiska staden Dum Dum nära Calcutta,
där den speciella ammunitionen ursprungligen tillverkades,
kallas de kulor som genom sin sprängverkan orsakar stora sår
»dumdum-kulor«. De förbjöds för användning i krig 1899.
Dalins ordbok : Anders Fredrik Dalin (1806–73) utgav sin »Ordbok öfver svenska språket« 1851–55.
»equus caballus«: (lat.) här ’en livs levande häst’.
lektor Gödecke: Peter August Gödecke (1840–90), författare, skoloch tidningsman.
Palatinska kullen : Palatinen är en av de sju kullar som Rom ursprungligen anlades på.
Schivas : Çiva (även Siva, Shiva) är en indisk gud, från början
förintelsens gudom, men senare uppfattad som en gudomlighet för lärdom och litteratur.
kaviar : här ’något alltför fint’.
Wieds : Gustav Wied (1858–1914), dansk författare.
Stockholmsrimmen : Orena rim där man inte iakttar skillnaden
mellan e- och ä-ljud.
professor Wulff i Lund : Fredrik A. Wulff (1845–1930), språkforskare.
kristallisationen : här ’skapandet’.
med skaldegravarna på sina kyrkogårdar : Klara kyrkogård med
Bellmans, Leopolds och fru Lenngrens gravar och Maria kyrkogård med Stagnelius’ hör till de mest kända.
magister Bläckstadius : Åldrad timlärare i August Blanches lustspel »Magister Bläckstadius« (1844).
ändrim : ’slutrim’.
appendix
Pepitas bröllop. En litteraturanmälan av O. Levertin och
V. v. Heidenstam, Stockholm 1890.

Oscar Levertin och Verner von Heidenstam fann varandra under författandet av denna broschyr i Davos vid övergången från 1880- till
1890-tal. Förstaupplagan kom ut i maj 1890. Texten återges här efter
den av Fredrik Böök och Kate Bang etablerade formen i den tjuguandra delen av Heidenstams »Samlade verk« (1943). Tryckmanuskriptet med dess talrika ändringar förvaras i Bonniers förlagsarkiv.
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184

kofferdifarare : Fartyg knutet till handelsflottan.
modern ända ut i fingerspetsarna : Av de två författarna är det Levertin som framställs som den moderne.
chapeau mécanique: (fra.) En cylinderhatt som kan fällas ihop och
bäras under armen.
lika gammalmodig : Heidenstam framställs som den gammalmodige.
saffian : Se komm. till s. 30.
franska dekadenter : Bland de sannolikt åsyftade finns Paul Verlaine (1844–96), Jules Laforgue (1860–87) och Jean Richepin
(1849 –1926).
tamburin : Att tamburinen spelar en så central roll i broschyren
förklaras av att den används för att anspela på Carl Snoilskys
(1841–1903) diktning där de två författarna bejakade de tidiga dikterna, däribland upptakten till »Italienska bilder«: »Jag
slår den ljudande tamburin.»
moriska dikter : Morisk står här för den muslimska befolkningen
i Spanien och betingas av den valda lokaliteten. Några moriska dikter spelar annars ingen roll i framställningen.
bläddrade i Plinius : Det får lämnas oavgjort om läsningen bestod av den äldre Plinius, Gajus Plinius Secundus (23/24–79),
romersk författare, eller den yngre, Gajus Plinius Caecilius
Secundus (61/62 – o. 114), den förres systerson, romersk ämbetsman och författare.
Granada: Lokaliseringen till Alhambra och Granada kan förklaras med hänvisning till en litterär »Alhambraism« med Chateaubriand (»Les aventures du dernier Abencérage, 1807–26)
och Washington Irving (»The Alhambra«, 1832; »Alhambra«)
som viktiga verk. Men viktigare var förmodligen Carl Snoilskys ungdomsdikter, här i första hand sonettcykeln »España«
(1865–66), som de två broschyrförfattarna ville framställa som
viktigare än exempelvis hans sociala diktning på 1880-talet.
var sin mening : I praktiken var det Heidenstam som förde pennan så långt man kan döma av det bevarade manuskriptet.
Men Levertins hand kom till användning i redogörelsen för
de senaste litterära händelserna i Frankrike, innefattande citatet på franska. Det insändes till förlaget senare än det övriga
( jfr vidare nedan s. 274).

272

kommentarer och ordförklaringar

185

186

187

fostbrödralag: Ett oupplösligt vänskapsförbund mellan män i fornnordisk tid, symboliserat bl.a. genom blandning av blod.
limburgerost : Limburgerosten avslöjar själv att den varit med i
den odödliga ostsymfonin. Skildringen av de många ostarna
återfinns i Zolas »Le Ventre de Paris« (1873; »Hallarna«).
hövliga strykningar etc.: Det bevarade manuskriptet är verkligen
genomkorsat av ändringar, vilket kan ses som ett uttryck för
att särskilt Levertin ändrade sig raskt under veckorna i Davos. De hövliga strykningarna blev också så många att det i
den färdiga skriften inte var alldeles lätt att avgöra vad de två
opponenterna menade.
förra århundradet : 1700-talet.
Voltaires : Se komm. till s. 47.
mannekäng : ’skyltdocka’.
André Chénier : André de Chénier (1762–94), fransk författare
med grekisk mor, avrättad under skräckväldet i samband med
franska revolutionen.
Rousseau : Se komm. till s. 3.
Werther: Werther är huvudpersonen i Goethes roman »Die Leiden des jungen Werthers« (1774; »Den unge Werthers lidanden«).
akademiskt och idealistiskt anlagda naturer : Kan antas syfta på de
två ledande svenska diktarna av den äldre generationen, Viktor Rydberg och Carl Snoilsky.
naturalismen : Se komm. till s. 141.
rörelsens chef : Émile Zola. Se vidare komm. till s. 2 och 141 f.
fyrtio odödligas fåtöljer : Stolarna i Franska Akademien.
Richepin […] »La glu«: Jean Richepin (1849–1926), fransk författare som bl. a. skrev romanen »La glu« (1881; ’Limmet’).
Le Théâtre Libre : Den franske teatermannen André Antoine
(1858–1943) skapade experimentscenen Théâtre Libre (1887–
94) där Ibsen och Strindberg lanserades.
mystèr ur Tobias: Maurice Bouchors (1855–1929) »Tobie« framfördes på Petit Théâtre des Marionnettes i november 1889.
symbolister : Se komm. till s. 143.
Charles Morice : (1861–1919), fransk poet och kritiker.
E. M. de Vogüé: Eugène Melchior de Vogüé (1848–1910), fransk
författare.
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188

»Journal des Débats«: En fransk tidning som utkom under lång
tid (1789 –1944) och länge intog en ledande position.
Flaubert : Gustave Flaubert (1821– 80), fransk romanförfattare
som bl. a. skrivit de i fortsättningen nämnda »Salammbô«
(1862) och »La Tentation de S :t Antoine« (1874 ; »Hjärtats
begärelse«).
Taine : Se komm. till s. 92.
Renan : Se komm. till s. 4.
neoidealistisk : Se komm. till s. 144.
P. Bourget : Paul Bourget (1852–1935), fransk författare och kritiker.
E. Rod : Édouard Rod (1857–1910), fransk-schweizisk författare
och kritiker. Bland hans verk märks den här uppmärksammade »Les trois Coeurs« (1890; ’Tre hjärtan’).
Revue Bleue : Denna litterära och politiska tidskrift utkom redan
1890 med sin 27: e årgång.
La génération fut au commencement naturaliste etc.: ’Generationen
var från början naturalistisk. Men den naturalistiska teorin kunde inte i längden tillfredsställa den: dess temperament förde den
inte åt det hållet, om nu dess övertygelse för dagen gjorde det.
Denna teori kunde inte tillfredsställa själar som var mera
nyfikna på karaktärer än på seder, själar mera mediterande än
expansiva. Blivna neoidealister av böjelse – kanske också genom revolt ? – frigjorde sig de unga männen i vår generation
steg för steg från inflytandet från mästaren Émile Zola för
vilken de behåller den beundran som tillkommer geniet och
grupperar sig inte i en skola men i en falang för vilken det litterära fältet hänger sig åt tanken och känslorna. De formulerar
alltså teorin: själen är det enda viktiga. Händelserna existerar bara
hos oss själva, när vi betraktar dem : i sig själva är de ingenting… Det finns inte längre något intresse för utvecklandet
av en idé knuten till ett objekt än den för själva objektet.’
Oehlenschlägers : Se komm. till s. 68.
Georg och Edvard Brandes : Georg Brandes (1842–1927), dansk
kritiker ; Edvard Brandes (1847–1931), dansk dramatiker och
tidningsman.
läsarenaturalism : Förledet läsare- syftar på de trägna läsarna av
bibeln och siktar in sig på de bokstavstroende.

274

kommentarer och ordförklaringar

189

190

191

192

Alexandrar : ung. ’stora erövrare’.
solrök : »Solrök« är namnet på en prosadikt i Strindbergs »Dikter på vers och prosa« (1883).
läsesalongen : Läsesalong kallades en form av bibliotek där man
mot en mindre avgift kunde läsa böcker och tidningar. Den
mest bekanta fanns på Beridarebansgatan i Stockholm.
moriska ruinen Alhambra : Alhambra, beläget på en brant höjd
invid Granada, räknas som det främsta exemplet på arabisk
byggnadskonst i Europa.
odalisker: ’haremskvinnor’.
Boabdil : Abu Abdallah, Muhammed XI (död 1493), morernas
sista kung i Granada fram till 1492.
Abencerragerne: Abenceragerna var en arabisk adelsfamilj i Granada som råkade i strid med kung Abu-l-Hassan (1461– 82).
Då denne fått kännedom om ett kärleksförhållande mellan sin
syster och en ur adelsfamiljen lockade han dess medlemmar
till Granada där han lät döda dem alla.
Tabacos de hojas excogidas de las mas finas ramas : (spa.) ’Bladtobak
utvald av finaste råtobak’.
fortepiano : Äldre benämning på ett piano.
arabesker : Se komm. till s. 1.
ångköket : Ångkök var prisbilliga matställen i Stockholm.
blusmännens : ’arbetarnas’.
kamp för tillvaron : Se komm. till s. 142.
lasciva : ’lättfärdiga’, ’slippriga’.
paletå : Överrock utan skärp.
Nietzsches bok : »Also sprach Zarathustra« (1883–85 ; »Sålunda
talade Zarathustra«). Se i övrigt komm. till s. 79.
kommoditetsvers : ’vers utan konstfärdighet’.
Calderon : Pedro Calderón de la Barca (1600–81), spansk dramatiker.
Lope : Lope de Vega (1562–1635), spansk dramatiker.
assonanser : Se komm. till s. 109.
inventarium : ’trotjänare’.
giktring : Gikt är en ämnesomsättningssjukdom som bl. a. yttrar
sig i svullnader och ömmande leder.
Velasquez : Diego Rodriguez de Silva y Velázquez (1599–1660),
spansk målare.

275

kommentarer och ordförklaringar

193

194

195

196

197

Murillo : Bartolomi Estéban Murillo (1617–82), spansk målare.
tutti quanti : (it.) ’allesammans’.
lillnaturalism: Av taktiska skäl väljer de två spefåglarna att skjuta
in sig på den småttiga verklighetsskildring som de förser med
etiketten lillanaturalism.
Eriksgata : Officiell resa genom riket företagen av nyvald kung.
kohesionskraft : ’sammanhållande kraft’.
reglementerat : ’bestämt av föreskrifter’. En särskild bibetydelse
ges av det som framför allt sades vara reglementerat vid den
här tiden : prostitutionen.
fru Buchholz’ anda: Fru Buchholz figurerar i Julius Stindes mycket spridda »Fru Buchholz i Orienten« som 1889 prisats bl. a.
av Carl David af Wirsén.
en av de två signaturer : Från början hade Heidenstam och Levertin tänkt uppträda under signatur. När de nu valde att sätta ut sina fulla namn, blev något enstaka spår av det stående
kvar.
»småmynt«: »Småmynt« hette Levertins första novellsamling
från 1882.
hieracievarietet : Art av fibblesläktet.
Rydberg: Hotell Rydberg, beläget vid Gustav Adolfs torg i Stockholm, var under en stor del av sin tillvaro (1857–1914) ett
viktigt stamställe för författare och konstnärer.
impressionismen : Se komm. till s. 3.
Geijerstams talangfulla novell »Snövinter«: Gustaf af Geijerstams
novell ingick i andra delen av »Fattigt folk« (1889).
Byron : George Gordon Byron (1788–1824), engelsk lyriker.
Lidner : Se komm. till s. 55.
moucher : ’skönhetsmärken’.
Dostojevskijs: Fjodor Dostojevskij (1821–81), rysk romanförfattare.
kanon : här ’mönster’, ’mall’.
Euklides : (o. 300 f. Kr.), grekisk matematiker som knutits till det
mesta av det som ingick i den tidiga undervisningen i geometri.
geridonen: Geridon är ett högt smalt bord med liten rund
bordsskiva.
portiärerna : Portiär är ett (dörr)förhänge.
Atavism : Uppträdande av egenskap från ett äldre utvecklingsstadium. Det var en av många termer som författarna lånat in
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från naturvetenskapligt håll för att använda i sina karakteristiker av personer.
Liebhaber : (ty.) ’dyrkare’, ’brukare’.
Ratafia : Se komm. till s. 60.
syllogism : En slutledning som består av tre satser, varav den
tredje följer av de två första.
raison d’être : (fra.) ’existensberättigande’.
»Garman & Worse«: Alexander Kiellands (1849–1906) uppmärksammade roman utkom 1880.
»Hemsöborna«: Strindbergs bekanta roman kom ut 1887.
sujetternas : ’föremålens’, ’ämnenas’.
»das Ding an sich«: Tinget i sig är ett nyckelbegrepp i Immanuel
Kants (1724–1804) kunskapsteori. Han menar att man måste
skilja mellan tinget i sig och tinget som det ter sig för oss.
lornjett : Glasögon som på ena sidan är försedda med ett in- och
utfällbart skaft.
bautasten : Fornnordisk minnessten över död person.
tyska estetikens arsenal : Tysk estetik togs inte minst i anspråk av
Carl David af Wirsén i hans kritik i Post- och Inrikes Tidningar och Vårt Land.
pereat : (lat.) ’ned med…!’, ’smäderop’.
in effigie: (lat.) ’i avbildning’. Genom att bränna en avbildning av
en person trodde man sig kunna tillfoga honom skada.
Bartholomeinatt : Bartholomeinatten var natten till den 24 augusti
1572 då det anställdes en massaker på franska protestanter.
folktribunerna : Se komm. till s. 81.
Cæsars dygder […] Brutus : Gajus Julius Caesar (100 –44 f. Kr.)
mördades trots sina många förtjänster av bl. a. Marcus Junius
Brutus (85–42 f. Kr.).
»un bon bourgeois«: (fra.) ’en god borgare’.
Zolas sats etc.: Se komm. till s. 2.
Swinburne : Charles Swinburne (1837–1909), engelsk lyriker.
Faust : Se komm. till s. 110.
Mefistofeles : Djävulsgestalten i olika framställningar av Faust.
Per Gynt : Henrik Ibsens skådespel om Peer Gynt förskriver sig
till 1867.
Lourdes : Stad i Frankrike som blivit känd för de visioner som
Bernadette Soubirons haft av jungfru Maria. Påstådda under
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har lett till att sjuka vallfärdat till denna stad som Zola några
år senare skrev en roman om; se komm. till s. 141.
gottköpskläder : Gott köp brukar beteckna billigt och dåligt.
romaniska : ’romanska’.
Strindbergs yppersta arbeten: I uppläggningen av stridsskriften ingick att prisa de mästare som de två Pepitaförfattarna egentligen ville frigöra sig från. Strindberg skulle i Strindbergsfejden tjugo år senare gå till våldsamt angrepp mot »Pepitaattentatet«.
emancipation : ’frigörelse’
tabulaturer : här ’altaren’.
lagfart : ’äganderättsbevis’.
hidalgons : Hidalgo är en spansk (låg)adelsman.
Dionysosdans : Se komm. till Bacchuståg, s. 66.
satyrer : Satyr är en bockliknande mansfigur i den grekiska mytologin.
chroucroute : (fra.) ’surkål’.
mjältsjuk : ’djupt svårmodig’.
Hesperiska : här ’Spanska’.
Strausska valsens : Johann Strauss d. ä. (1804–49) och hans söner
Johann Strauss d.y. (1825–99) och Josef Strauss (1827–70) hade
satt valsen i centrum i Wien och världen.
bornyr : Skum från jäst eller kolsyrad dryck.
ett renässansdrag : »Renässans« hette den stridsskrift som Heidenstam några månader tidigare hade gett ut.
»fin du siècle«: (fra.) Slutet på seklet kom redan i samtiden att
förknippas med speciella stämningar exempelvis i litteraturen.
skrofulösa : Lidande av skrofler, en tuberkulös barnsjukdom med
förstorade lymfkörtlar och kronisk snuva.
commencement du siècle : (fra.) ’början på seklet’.
fanfaronader : ’skrytsamma yttranden’.
ty allt helleniskt och österländskt etc.: I dessa rader kan Heidenstam sägas föregripa den utveckling han genomgick från orientalismen i »Vallfart och vandringsår« till sin nationalism
kring sekelskiftet.

