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Högre läroverk för qvinlig ungdom öfver konfirmationsåldern, 
6 0  M ä s t e r - S a m u e l s g a t a n  6 « .  

Det femte arbetsåret tager sin början den l:a Oktober. Undervisningen afser jämte allmän bild
ning lärjungarnes utbildning för särskild praktisk verksamhet, såsom för banker, kontor, post och skola. 

Valfria kurser. Frivillig tentamen. Betyg erhållas. Helpensionärer emottagas, och kunna 
dessa få deltaga i förefallande göromål. Prospekt ocli årsberättelse sändas på begäran. 

Anmälningar mottagas dagligen kl. 12—1 e. m. 
(G. 1 4857x1) Ingeborg Tauström. 

T.'O 

S/HA 

'jW&WK 

1886. l:sta arg. 

Göteborgs Gymnastik Institut 
4 4  K u n g s g a t a n  4 4 .  

Sjukgymnastik och massage. 
Damer kl. 10—12 f. m. Herrar kl. 7—9 f. m. 1—3 e. m. 

Utvecklingsgymnastik för barn kl. 5—G e . m. 
Fru Prostinnan Tegnér leder sjukgymnastiken för damer. 

Distribueras af 
WETTERGREN & K ERBER. 

G O T E B O R G  

1 8 8,6.; 

Tryckt å 
l). F. BONNIERS BOKTRYCKERI 



Sveriges fullständigaste 
affär i 

Ullgarn, Tricotage 
och Tappisseri 

med tillhörande egen fabri
cation, sysselsättande om-
I kring 500 arbetare. 

Schatteringsfärgeri 
för Ullgarn. 

Årets produktion 600,000 ®. 
Smetfri och arsenikfri färgning garanteras. 
Såsom innebörd häraf finnes ofvanstående 
skyddstämpel vidfäst hvarje härfva. 

Strumpsticknings-
Maskiner 

af mest erkända fabrikat. 
Vår omsättning under året circa 200 

stycken. Ägandet af dylik maskin lemnar 
ett säkert lefvebröd och oberoende. 

Aug. Johansson Mark & Go., 
€röteborg. 

i Göteborg 
Drottninggatan n:r 11, 

diskonterar inländska vexlar, 
köper och säljer utländska vexlar och 

mynt, 
utfärdar resekreditiv, 
emottager medel till förräntning å Depo

sitions- saint â Upp- och Afskrif-
nings-räkning, 

beviljar Kassakreditiver och lån mot god
känd säkerhet, 

försäljer postremiss vexlar, 
åtager sig inkasseringar i in- och ut

landet, 
samt utförer i öfrigt alla vanliga bank

affärer. 

Filialkontor i Yenersfoorg, Bo-
ras, Strömstad, Koiigsfoacka och 
Marstrand. 

LAGER 
af såväl de mest elegan

ta som billigaste 
Manufaktur- Mode- och 

Hvitvaror, 
Sybehörs och Garnerar-1 

tiklar, Dame- och Barn-
hattar, Barnkläder, 

Tricotvaror, Bijouterier 
och Galanteri-varor 

m. m. m. m. hos 

L, Kaiser &. Co„ 
Kyrkogatan 36. Korsgatan 12. 

Fi l ia l :  
43. Södra Hamngatan 43. 

Konkurrens-Magasinet, 
Göteborg. 

Platsens billigaste 

laniifaktiirliawlel 
mellan 

Grönsaks- och Kungstorgen, 

11, Södra Larmgatan, 11. 

OBS. Gula och röda skylten. 
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N:r 19. 1 Oktober. 1886. 
F ö r s t a  å rg å n g e n .  

Det unga Frankrike. 
Literära silhouetter 

af 
Ola Hansson. 

I. 

Paul Bourget. 

||—paul Bourgets författarepersonlighet er-
håller sin allmänna prägel genom 

sammansmältningen af en diktare och en 
vetenskapsman. Denna förening af ett 
konstnärligt och ett vetenskapligt element 
framträder genomgående i hela hans 
omfattande och mångsidiga produktion 
samt röjer sig i stort som smått. Han 
är sjelf, i sina poesier och noveller, expo
nent för den tidstyp, som han i stora all

männa drag skildrat i sina kritiska stu
dier. Dessa samtidens allmänna drag, 
som han funnit genom att uppanalysera 
den moderna literaturens hufvudverk samt 
genom att sammanställa och i allmänt 
psykologiska lagar formulera det gemen
samma hos de särskilda för tiden typiska 
individerna, — dessa samtidens all
männa drag återfinnas, individuelt ny
anserade, i lians egen diktarefysionomi. 
Han har assimilerat sin samtids hela in
nebörd med sitt eget konstnärsväsen och 
gifvit den åter i en ny, säregen diktning 
i dekadansens morbida, fina skönhetsstil. 

Denna innerliga sammansmältning hos 
Bourget af konstnären och vetenskapsman
nen finner sin förklaring i hans naturel. Klar
heten är hufvudegenskapen i hans kynne, 
hans individuella sensibilitets särmärke. 
Det är denna som han utvecklar till dess 
höjdpunkt under sin sträfvan att nå den. 
Och denna klarhet nyanseras till distinkt 
skärpa i analysen samt till konkret tyd-
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lighet i den konstnärliga framställningen. | 
Det är de omärkligaste rörelserna i men-
niskosjälen, som han undersöker, och det 
är med en nästan fysisk åskådlighet han 
tecknar sina porträtt, scenerier och situatio
ner. Men alla dessa skarpa detaljanaly
ser och alla dessa kraftiga målningar 
skälfva under ett tonfall af sm ärtsam vån
da och öfver dem sväfvar en stämning af 
vemodig ro. Bourget står med tårad blick 
och halfkväfd stämma iuiör det menskli-
ga eländet och stum af rädsla inför uni-
versets stora olösliga gåta. Hans lifs-
åskådning utmynnar i mystik och ett allt 
omfattande medlidande. Derför är hans 
diktning så sympatisk och innerlig, och 
derför återkommer han, den samtida li
teraturens skarpaste analytiker, oupphör
ligt till erkännandet af analysens otill
räcklighet. 

I. 

Bourget har med hela sin produktion 
ett och samma genomgående syfte: att 
skildra samtiden. Denna afspeglas i hans 
arbeten liksom i en mångfald facetter, eller 
rättare, h v ar je särskildt verk visar sam
tidens anlete i en särskild ställning eller 
i en särskild belysning. An är det tids
typen, de stora dragen, det allmänt ka
raktäristiska, själen, uttrycket, som han 
kommer oss att skönja; än låter han da
gern falla så, att hela vår uppmärksam
het koncentreras på ett eller annat speci-
elt drag, en eller annan fin nyans i denna 
fysionomi. Men hela hans literära verk
samhet går ut på att teckna den egen
domliga karaktären af »la Vie Morale» i 
Frankrike under senare hälften af det 
nittonde århundradet. Det vetenskapliga 
intresset är det primära hos Bourget, icke 
mindre i hans rent skönlitera produktion 
än i hans kritiska essaier. Dikten, no
vellen, kritiken äro endast olika slag af 
medel till vinnande af s amma gemensam
ma mål: en samtida sedehistoria. Skil-
naden inskränker sig hufvudsakligen der-
till, att föremålet för hans studier är olika, 
— den kropp, på hvilken han sätter dis-
sektionsknifven, det väsen, på hvilket han 
verkställer sin vetenskapliga analys. 

I de kritiska studierna utgöres studie
föremålet af ett tiotal moderna skriftstäl

lare. Bourget går tillbaka från böckerna 
till personligheterna och tidsatmosfären 
och spanar efter ursprunget till sin egen 
slägts tankar och känslor hos den före
gående generationens främste diktare, de 
som bildat förtruppen för sin samtid och 
anteciperat utvecklingen. Han anser, att 
de själstillstånd, som äro egendomliga för 
den nuvarande generationen, lågo liksom 
frön inbäddade i den föregåendes teorier 
och drömmar och att hvad som i går var 
undantag, de i intelligens och känsla fi
nast organiserades uteslutande egendom, 
i dag blifvit regel, tidstypen, hela det 
unga slägtets gemensamma karaktär. Han 
anser vidare, att ett literaturverk röjer 
ett menskligt väsen i hvad detta har allra 
innerst, att detta väsen med tusen fina 
rötter sammanhänger med omgifningarna, 
liksom en planta med den jordmån, hvars 
saft hon uppsuger, samt att en konstnär, 
genom att omsätta sig sjelf i sitt verk, 
på samma gång omsatt något af denna 
milieu, en del af denna stora samtidens 
själ, af hvars tankar han sjelf är en, en 
bit af sin egen generations stora hjerta, 
hvars slag återljuda inom honom. Han 
är i dessa hälften sociala, hälften li
terära studier icke en estetisk domare, 
icke heller en individuelt psykologisk kri
tiker, utan en allmänt psykologisk sede
historiker. Han vill icke döma, eller 
värdsätta, icke heller teckna karaktärer 
eller måla porträtt, utan påpeka vissa 
själstillstånd, som äro typiska för samti
den, samt hypotesvis angifva några af 
deras allmänna orsaker. Genom att röja 
samma själsliga fenomen hos flera af li
teraturens stormän, letar han fram det 
som ligger djupast i tiden. Genom att 
konstatera det gemensamma hos ett fler
tal individer, konstaterar han något all
mänt och genomgående. Han påvisar de 
gemensamma, typiska dragen under de 
individuella nyanserna. 

Och liksom han i dess kritiska upp
satser skymtat tidens stora drag i dess 
diktares fysionomier, har han i sina dikt
verk kunnat känna hela sitt slägtes pul
sar banka och hela sin samtids hjerta 
slå genom att lägga handen på sina egna 
pulsar och öfver sitt eget hjerta. Ty han 
som de äro tidens barn. Han har blot
tat och uppdissekerat sina egna innersta 
känslor, varma och skälfvande af lif, han 
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har sänkt sonden i sin sjukligt sen
sibla, ängsligt fint nyanserade naturs mest 
fördolda skrymslen, in till den sjuka, öm
mande punkten; och så har hau klädt 
dessa smärtsamma analyser af sitt eget 
och sitt slägtes känslolif i versens och 
novellens form. 

Det är sålunda en vetenskaplig under
sökning af samtiden, som Bourget anstalt. 
Han säger sjelf, att resultatet af denna 
långa och miuutiösa undersökning är me
lankoliskt. Det tyckes honom, som om 
ur alla dessa böckei, som han skärskådat i 
sina essaier, ett och samma intryck lös
gjorde sig, smärtsamt och djupt pessimis
tiskt. Att förstå det unga slägtet ligger 
i att finna orsakerna till detta unga släg
tes pessimism. 

»Hvad de mångfaldigas, symptomerna 
af pessimismens framsteg i vårt occiden
tal Europa, mattadt af raffinemanger, 
sjukt af civilisation, oförmöget att famna 
sina chimärer och så piuadt!» En all
män vämjelse inför denua verldens bri
ster kväljer alla Europas nationer samt 
röjer sig hos slaverna genom nihilismen, 
hos germanerna genom pessimismen, hos 
fransmännen genom egendomliga, bisarra 
former af nervsjukdom. »Det mordiska 
raseriet hos Petersburgs konspiratörer, 
Schopenhauers böcker, kommunens våld
samma oordningar och de naturalistiska 
romanförfattarnes hätska misantropi röja 
denna samma fiendtlighet mot lifvet, som 
för hvarje dag allt mer höljer den euro
peiska civilisationen i skymning.» — »Hon 
höjer sig, denna (pessimismens) morgon-
rodnad af blod och tårar; och liksom dag
gryningens skimmer begjuter hon små
ningom med sitt röda sken vårt århun
drades högsta andar, dem som bilda krö
net, dem mot hvilka morgondagens men 
niskor lyfta sina ögon, — i vördnad.» 

Detta bräckliga sekel, hos Ii vilket ny" 
fikenheten är den sista och enda passio
nen, detta sekel med sin undersökniugsli-
teratur, sin af skamligheter fylda press, 
sin konst med dess tålmodigt samlade 
former af vanbildning och fulhet, kom
iner Bourget att erinra sig en man, som 
han en dag på ett sjukhus såg framdraga 
från hufvudkudden en handspegel och 
deri mellan tvenue ombindningar betrak
ta sin af ett kräftsår anfrätta mun. 

Det blir derför Bourgets egentliga huf-
vuduppgift att anställa en diagnos af denna 

I århundradets stora sjukdom. 
Under de många namn, som man gif-

vit denna sjukdom: den stora nevrosen, 
pessimism, nihilism, m. fl. — namn 

: som beteckna än orsaker, än verkningar 
— består den innerst i en försvagning af 
viljan (un affaiblissement de la volonté), 
i en aufrätning af den sedliga kraften 
(quelque chose d'atteint dans l'énergie 

i morale), i tillvaron af ett sjukligt element 
och frånvaron af ett läkande element, så 
att menniskan blir allt mindre i stånd 
att starkt och gladt räcka till för lifvets 

1 arbete. »Det är en allmän sjuklighet i 
känslolifvet, liksom en våg af g alla, som 
iugjutits i själen och med en dyster färg
ton öfverdrager alla föremål, hurudana 
dessa annars äro i och för sig sjelfva.» 
Den är icke en förståndsdoktrin, utan en 
individuel, sannolikt fysiologisk disposition 
i känslolifvet. Det fins icke någon abso
lut pessimism lika litet som någon abso
lut optimism. Den totala, absoluta pessi
mismen är oförenlig med hvilken som 
helst verksamhet, till och med den obe
tydligaste, emedan den bibringar den öf-
vertygelsen, att allt är till det sämsta i 
den sämsta af alla möjliga verldar, och 
emedan en sådan öfvertygelse nödvändigt 
för till de indiske vises nirvana. Vi äro 
ännu tvifvelsutan långt från detta plane
tens stora sjelfmord, hvarom teoretici tala; 
men långsamt och säkert höjer sig denna 
skumma tro på naturens och vetenska
pens slutliga bankrutt, hvilken hotar att 
blifva det tjugonde århundradets, så framt 
icke ett nytt friskt lif af omedelbarhet in-
gjutes i menskligheten. 

Bourget har genom sin diagnos kon
staterat, att det fins en sjuk punkt hos 
det unga slägtet och att denna sjuka 
punkt ligger i viljan. Men han har stu
derat denna sjukdom genom den mångfald 
symptomer, i hvilka den röjes. Han har 
kunnat finna dess väsen och karaktär en
dast genom att i detalj undersöka alla 
de särskilda former, under hvilka den 
framträder. Han har lärt känna tidskyn
net i dess innersta grund genom att upp-
analysera alla dess yttringar, genom att 
sammanställa dessa och utdraga ur dem 
det gemensamma, kvintessencen. Och 
bakom former, symptomer, yttringar har 
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han sett icke endast sjukdomens väsen 
och säte, utan äfven dess genesis. Ge
nom skärpan i sin undersökningsmetod 
har han kunnat särskilja ut ifrån hvar-
audra orsakerna och verkningarna samt 
tillika fullt uppfatta hela vidden af deras 
fruktansvärda ömsesidiga vexelverkau. 

Nutidsmenniskan utträder i li fvetmed 
ett sjukt nervsystem och en hållningslös 
personlighet. En dålig hygien har med
fört en fysisk rubbning, ett förvändt un
dervisningssystem en moralisk. Sådan är 
den grund, som lägges af de nutida upp-
fostringsgrundsatserna och hvarpå lifvet 
sjelft har att bygga. 

En mångfald faktorer samverka nu 
till att fullborda detta förstörelseverk hos 
nutidsmenniskan. Det fins en förfärande 
alstring af idéer, ett tankens Indien, med 
skiftande, vidunderliga växtformer; den ty
gellösa utvecklingen af det intellektuella 
lifvet i systemens, konsternas och dröm-
marnes verld måste på ett modernt sinne 
framkalla samma känsla af tyngd och 
slutlig vanmakt, hvilken landskapet på 
Ganges' stränder ingöt hos Cakya-Mounis 
trogne. Vi ha icke, såsom det sjuttonde 
århundradets menniskor, ett allmän credo, 
rättesnöret för alla samveten och princi
pen för alla handlingar; vi ha icke ens 
denna förnekandets kraft, som det ader-
tonde seklet egdo. Vi ha i den 
grad mångfaldigat synpunkterna, så hän
digt raffinerat tolkningssätten, så tåligt 
sökt alla doktriners genesis — och der-
med deras berättigande, — att vi kommit 
derhän, att vi tro, att en sanningens ande 
döljer sig i de mest motsatta hypoteser 
om menniskans och verldens natur. Och 
emedan det icke fins någon högsta hypo
tes, som förenar alla de andra, har en 
fullständig anarki uppstått på det intel
lektuella området, en skepticism utan mot
stycke i tankens historia. Vi tvifla på 
sjelfva tviflet. 

Det lins hos samtiden en för den sam
ma alldeles egendomlig blandning af na
tur och raffinemang, af reflexion och upp
riktighet, af entusiasm och ironi. Vi kunna 
icke återuppväcka i oss hvad sun på hvar-
dagsspråket kallas vårt naturliga väsen, 
eller hvad som inom den exakta, veten 
skapliga terminologien benämnes vårt 
instinktiva väsen, vi kunna icke frigöra 

vår hjerna från det fruktansvärda trycket 
af uedärfda böjelser och förvärfvade kun
skaper, vi kunna icke mera lefva i omed
vetenhet. Barnen redan ha, i rynkorna 
i sina ansigten och i vecken på sina hän
der, en utpräglad stämpel. De stamma 
sina första ljud, och det språk, som am
man lär dem, är redan ett genom århun
dradens civilisation förfinadt analysverktyg. 
De växa upp, och de böcker, som de ge-
nombläddra, vänja dem vid medvetandets 
betraktande af sig sjelft Motvigten mot 
denna genom arf och uppfostran fram-
alstrade själsdisposition är så godt som 
ingen. Då vi utträda i lifvet, är vår själ 
subtil och sammansatt, vårt sätt att känna 
icke enkelt och omedelbart. Vi lära känna 
bilden af verkligheten, innan vi lära kän
na verkligheten sjelf, bilden af förnim
melserna och känslorna före förnimmel
serna och känslorna sjelfva. Vi före
ställa oss på förhand i vår inbillning alla 
kommande fröjder och lidanden, men dä 
vi uppleft dessa, konstatera vi en dispro
portion mellan hvad vi väntat skola erfa
ra och hvad vi verkligen erfarit, och vi 
falla i själskyla eller förtvillan öfver kän-
slolifvets vanmakt. Vi kunna icke njuta 
ögonblicket, ty vi analysera med vår tan
ke i st. f. att känna med vårt hjerta, och 
njutningens finaste bouquet försvinner. 
Allt går igenom vår hjerna, innan det 
kommer till vårt hjerta. Denna »esprit 
d'analyse» hos den moderna menniskan, 
som skarpes genom öfningen liksom alla 
andra fysiska och moraliska förmögenhe-
ter, förekommer i dag icke endast uudan-_ 
tagsvis, den mångfaldigas omkring oss. 
Men mellan detta analyssinne och sjelfva 
lifvet förefinnes ett motsatsförhållande, 
emedan allt lif hvilar på en basis af omed
vetenhet och emedan just analyssinnet 
sträfvar att allt mer och mer döda denna 
omedvetenhet. »Det till mjöl söndermal-
na kornet kan hvarken gro eller spira 
upp.» Det är en genomgående naturlag, 
att en förmögenhet i oss endast på de 
öfrigas bekostnad kan odlas. Vår tanke
mekanism har utomordentligt förfinats och 
komplicerats, men vårt känslolif bar i 
samma mån förtorkat och steriliserats. 
Vi ha funnit skarpa dissekeringsverktyg 
för vår tanke, men vi kunna icke mera 
lefva lifvet utan medelst artificiella kän
slor. Vår tankes hvässade knif har af-
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skurit bandet mellan oss och det rika, 
varma, fulla lifvet. 

Nutidsmenniskan är utsatt för en dub
bel nötning: det intensiva arbetets och det 
intensiva nöjets. Blodet flyter tunnt och 
i feber, musklerna ha mist sin spänstig-
het, nerverna ligga slappa i den ena mi 
nuten för att i nästa spännas så hårdt, 
att de värka, för ingenting. Vår kropp 
nötes, vår själ nötes. 

Och öfver denna tröstlösa taHa hölja 
tvenue fruktansvärda sanningar sin skym
ning: naturens och vetenskapens slutliga 
bankrutt. Hela menniskolifvet mörknar 
till en natt, hvari intet hopp kan ana 
någon morgonrodnad. 

Samtidens allmänna otillfredsställelse 
och oförmåga att lefva lifvet är icke en
dast eu öfvergående verkan af vårt tide-
hvarfs sociala skakningar; källan dertill 
ligger i sjelfva kulturen och kan icke ut
sina. Den är deu naturnödvändiga, ound
vikliga följden af en disproportion mellan 
våra behof som kulturmenniskor och d en 
yttre, omgifvande verklighetens resurser. 
De förra utvecklas snabbare än de senare, 
medan menniskan fordrar af tingen, att 
de skola lämpa sig efter henne. Ju me
ra egendomligt raffineradt och nyanase-
radt civilisationen organiserar mennisko-
hjertat, dess mera intensivt smärtsamt 
skall detta känna verklighetens hårda, råa 
oböjlighet. Naturen har uttömt sina till
gångar; den gör bankrutt. 

Men den sensibla menniskoanden vill 
finna en verld efter sitt eget beläte. Och 
medan hjertats längtan stiger som en rö
kelse upp mot detta okända, anade, slår 
tanken sin klara dager ut öfver ändlösa 
vidder. Men universet tiger, — en hemsk 
dödstystnad. 

Nutidsvetenskapen rycker det sista stö
det undan oss. Hon nöjer sig icke med 
att påvisa hvad som är okäudt för den 
menskliga intelligensen, hon påvisar äfven 
hvad som aldrig kan kännas. Hon till
står sin oförmåga att förklara universum, 
vare sig rationelt eller mystiskt. Hon 
omöjliggör hvarje tro på något slags öf-
vernaturligt, på samma gång som hon 
medger, att hon icke kan lösa de pro
blem, hvilka förut löstes af uppenbarel
sen. Det är den oändliga mängden af 
företeelser, som hon förklarar i deras in
bördes förhållanden; enheten, substansen, 

i och under dem, kan hon icke förklara. 
Den förfärliga sanningen, att det fins en 
oöfverstiglig gräns för vetandet, är den 
nutida vetenskapens sista ord. Hon gör 
bankrutt genom att erkänna, att universet 
alltid skall förbli en gåta. 

Och med detta universum, hvars upp-
hof h vilar i natt, hvars väsen är en gåta, 
men hvari allt, stort som smått, lyder en 
blind nödvändighets lag, gent emot hvil-
ken det icke gifves någon appel och fri
heten skulle vara ett otiug, — med detta 
universum sammanhänger menniskan med 
hela sin varelse, med hud och hår, ined 
kropp och själ, fysiskt och moraliskt. 
Hennes tanke- och känslolif beherskas af 
samma stränga, orubbliga naturlagar som 
hennes kroppsliga organ. Alla hennes 
förmögenheter hvila på fysiska substrat, 
och derför ryckes hon hel och hållen, som 
en viljelös marionett, in i det stora verlds-
skådespelet. Hon tänker och känner lik
som hon andas, liksom hon har en lång 
eller kort arm, på ett nödvändigt och 
oåterkalleligt sätt. Hon är med nödvän
dighet sådan hon är, hon handlar med 
nödvändighet just så som hon handlar. 
Hennes handlingar framgå ur omgifnin-
garnas inverkan, liksom en våg bryter 
sig mot stranden och glider tillbaka igen. 
Hvar och en af hennes tankar, känslor 
och handlingar är endast afslutningen 
inom menniskan af en lång sammanhän
gande serie naturföreteelser. 

Derför måste menniskan bli sådan 
som naturen är. Naturens väsen och 
menniskans måste vara identiska. Man 
kan endast relativt tala om dygd och last, 
ty hvad man åsyftar med dessa benäm
ningar är produkter, bildningar alldeles 
analoga med socker och vitriol. Man kan 
icke tala om »sundt» och »osundt«, hvar-
ken på det fysiska eller moraliska områ
det, utan endast om fysiologiska och psy
kologiska tillstånd, hvilka i ena fallet äro 
välgörande, i det andra förderfbringande, 
men i båda framträdande i öfverensstäm-
melse med orubbliga naturlagar, alltså 
normala. Allt är »naturligt.» Emellertid 
fins det i universets natur element, hvilka 
hos menniskan gifva sig utslag i hvad vi 
kalla »last», »osundhet», »onatur», o. d. 
I sjelfva naturens hjerta döljer sig en 
obotlig grund af synd, af smärta och 
död. 
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Sådan är i möjligast sammanträngda 
form och nästan alltigenom med hans 
egna ord Bourgets åsigter om nutidssam
hället och den samtida generationen, om 
vetenskapen, universum och menniskona-
turen. De utmynna i denna skumma, 
sorgsna tro: vetenskapen står vanmäktig 
inför tillvarons olösliga gåta och menni-
skan lyder under en vilja, om h vilken 
hon endast vet att den är stark och ond. 
Detta är den menskliga vanmaktens teori. 
Intelligensen faller till jorden som en 
vingskjuten fågel, och viljan finner icke 
en vrå i hela universum, der hon kan va
ra sin egen herre; hela menniskau är en 
svag, och ömkansvärd varelse, som van
drar i mörker, syndar och lider. 

Inför detta namnlösa elände, som är 
verlden och menniskolifvet, krymper Bour
gets känsliga själ samman i smärta och 
fasa. Gent emot vetenskapens och den 
menskliga intelligensens vanuiaktsförkla-
ring söker han tröst och räddning i my
stiken, och gent emot detta mensklighe-
tens oförskylda lidande formas i hans ån-
gestpinade själ på nytt och egendomligt 
sätt kristendomens barmhertighetslära. 

Mystiken har sin rot i motsatsen mel 
lan lijerna och lijerta, tanke och känsla, 
analys och dröm, mellan livad vi ega i 
vårt innersta väsen som generationernas 
samlade arf af instinktlik, omedveten, käu-
sloymnig tro och livad vi sjelfva .under 
vår uppväxt och medels civilisationens 
nyaste uppslag i tankens verld förstånds-
vis kommit till invigt om. Den mystiska 
verldsåskåduingen är bygd på den öfver-
tygelsen, att det fius intuitiva sanningar, 
som analysen icke kan apptäcka, en »arriè
re-fond immortellement nostalgique de 
coeur», dunkla makter i n aturen och dol
da förmögenheter i menniskan, livilka en
dast aningen kan fatta. Denna känslo
mystik tager vid på det absolutas gräns, 
der tanken maktlös dignar ned, den är 
som en räddningsplanka undan tviflet. 
Då analysen slutat sin verksamhet med 
att erkänna sin egen otillräcklighet, erfar 
menniskau behofvet af något mera för
nuftigt än förnuftet, och hon faller i 
drömmen Icke ungdomens lyckliga dröm
mar som måla allt i rosenrödt, utan 
den smärtsamma rysningen hos en men-
niska, som känner, att verlden är ett en
da stort under, att all realitet har sin 

grund i en mörk natt, att det outransak-
liga är början och slut till allt som är. 

Men en sådan mystik mynnar med 
nödvändighet ut i tro på det öfvernatur-
liga. Den är i sjelfva verket liktydig 
med tron på en öfversinlig verld, utan 
skönjbart sammanhang med vår egen och 
af olika väsen. Helt och hållet har Bour 
get icke kunnat uppgå i denna mystik. 
Han står gent emot denna med samma 
smärtsamma rädsla, samma sorgsna un
dran som gent emot allt annat. Han är 
en och samma känsloinnerlige skeptiker, 
vare sig han tillägger ett »kanske», då 
han stämplar all kultur och all natur 
som ond i dess väsen, eller han i sin 
framställning af determinismen an
märker, att det , kanske för menni
skau är lika nödvändigt att tro på vil
jans frihet som att se solen gå upp och 
ned, fastän hon vet, att den förra är en 
chimär och att solens rörelse endast är 
en optisk .villa, eller han slutligen sam
manställer analysen och mystiken. Sin 
ställning i detta senare hänseende har han 
sjelf förträffligt angifvit i dessa ord: «Sam
tidens medvetande måste nödvändigt väl
ja mellan pessimismens slutsatser och tron 
på det öfvernaturliga. Detta är krisen 
för i dag och för i morgon». 

Men härvid har Bourget, icke fattat 
den moderna vetenskapens sista uppslag. 
Det tins en modern mystik af ett slag 
och en vidd, som skulle varit omöjliga 
före vår egen tid. Denna mystik, hvilken 
kanske fått sin fullständigaste vetenskap
liga utbildning af tysken Carl du Prel, 
hvilar på darwinismen, hvars fulländning 
och blomma den utgör. Dess väsen be
står i den darwinistiska naturuppfattnin
gens utsträckande till menniskau. Menni
skau i sitt nuvarande tillstånd bildar re
lativt den sista länken i de organiska va
relsernas kedja, men icke absolut. Hon 
är ett led i denna stora kedja, hon står 
i sammanhang både med forntiden och 
framtiden, visar tillbaka på den förra 
genom vissa rudimentära organ samt pe
kar framåt mot den senare genom åtskil
liga ännu mestadels latenta förmögenhe
ter. Liksom det, på föregående skeden 
i naturens historia, inom de särskilda or
ganismerna funnits organ, livilka genom 
en fortskridande differentiering möjliggjort 
utvecklandet och framträdandet af högre 
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djurformer, eger äfven menniskan inom 
sig ännu relativt outvecklade organ, hvilka 
under den fortskridande biologiska pro
cessen, genom en ständigt fortgående af-
passning allt mer förfinas och i sig inne
sluta en högre framtida existensform. Det 
genom sinnena, nerverna och hjernan för
medlade medvetandet och sjelfmedvetau-
det omfattar icke hela naturen eller hela 
vårt väsen, hvarken kvantitativt eller kva
litativt. Men af denna stora obrutna mark: 
det okända, hemlighetsfulla i tillvaron, 
kommer bit efter bit att inhägnas, i sam
ma mån som menniskan erhåller finare 
differentierade organ. l)eu i våra dagar 
med allt större intresse omfattade under
sökningen af de somnanbulära fenome
nen, liksom den ökade uppmärksamhet, 
vetenskapsmännen, fysiologerna och de 
psykologiska romanförfattarne, egna men-
niskans omedvetna lif, röjer i sjelfva ver
ket öfvertygelsen härom. 

Men enligt denna moderna, vetenskap
liga mystik är sålunda gränsen mellan 
det s. k. verkliga och det s. k. öfverna-
turliga icke en för alltid.gifven, utan kan 
framflyttas allt längre. Afven det öfver-
naturliga kan förklaras rent fysiologiskt. 
Det i menniskonaturen inneboende behof-
vet efter ett »au delà» finner sitt tillfreds
ställande inom det rent fysiska området. 
All motsats är principielt upphäfd mel
lan drömmens och analysens föremål. 
Det öfvernaturliga ryckes successivt ner 
inom fysiologien. 1 denna mystik finner 
den menskliga intelligensen och vetenska
pen räddningen undan sin annars ound
vikliga bankrutt. Denna mystik ensamt 
ka a förena materialism och spiritualism, 
spränga den förras allt för snäfva skrän-
kor utan att verka återfall i en reaktio
när ideakloktrin och en blind tro på en 
andeverld. 

Men i detta lif, som är synd och li
dande, i denna verld, som är en gåta, må 
vi h ysa medlidande med hvarandra! Bour 
gets barmhertighetslära har, liksom hans 
mystik, framvuxit ni- hans pessimistiska 
verldsåskådning. Sin klaraste och full
ständigaste utveckling har den erhållit i 
de tvenne sista kapitlen i »Un crime 
d'amour», under formen af en minutiös 
analys af de själstillstånd hos Armand 
de Querne, genom hvilka hans samvets

kval utlöpa i »la religion de la souffrance 
humaine. » 

Armand de Querne har gjort en kvinna 
till äktenskapsbryterska utan att sjelf äl
ska henne. Han kan icke älska någon 
kvinna, emedan han bortanalyserat just 
det, hvarpå ensamt ett fullt menniskolif 
kan byggas: de omedelbara känslorna. 
Medan denna kvinna, hvars lif han för-
derfvat, i sin förtviflan och hämdlystna-
dens förvillelse sänker sig i förnedring, 
irrar han sjelf som en fridlös kring på 
Londons gator, med samvetskvalens udd
fina stål i köttet. Han söker resonnera 
sig till ursäkt och tröst i pessimismen 
och determinismen, och han lyckas vis
serligen öfvertyga sitt förnuft, men detta 
öfvertygande tröstar icke hans hjerta. 
»Det goda, det onda, ångern, samvetet, 
viljefriheten, — allt företeelser utan verk
lighet, skuggor utan kropp! Men en ove-
derlägglig verklighet, det var förtappeisen 
af en själ och att ett fruktansvärdt öde 
hade af honom gjort verktyget till denna 
förtappelse. En förtappad själ? . . - -— 
Själens lif och död! Ord! ord! . . . En 
obetydlig cerebral förändring, och själen 
är förändrad. . . Genom mikroskopet skulle 
man kunna upptäcka den lilla egendom
lighet i cellerna,-som vållar att jag al
drig älskat . . . . Men hvarför lefver denna 
själ under vissa idéer och dör under 
andra? Hvarför? Jag vet ingenting derom; 
det fins så många saker, som jag icke 
vet någonting om. Jag talar om hjer
nan. Hvad är hjernan? Det är materia. 
Och hvad är materia?... Man känner 
ingenting, man förstår ingenting. Hvartill 
tjeuar det att fråga: hvarför det här, och 
hvarför det der? Det fins icke mera än 
en enda fråga: hvarför det hela? Och 
det enda, som vi verkligen veta, det är, 
att vi aldrig skola få veta svaret på 
denna fråga . . . Han skönjde mysteriets 
afgrund, detta outransakliga svalg, som 
vetenskapen konstaterar finnas på bott
nen af all tanke och all tillvaro. Inunder 
gåtan i sitt eget öde rörde han vid all
tets stora gåta, och hans moraliska smärta 
var så intensiv, att han erfor frestelsen 
att gifva detta mysterium, hvari han 
kände sig drunkna, en tröstande tolkning. 
Hvarför skulle icke detta ord : lifsgåtan, 
outgrundligt för förnuftet enligt detta för
nufts eget erkännande, kunna vara ett 
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frälsningsord, ett ord, som godtgjorde det 
allmänna eländet här nere, som återgåfve 
lif åt de döda själarne, sådana som hans 
själ, ocli ett djupt lugn åt pinade sam
veten, sådana som hans samvete?» — 
»Ah, tänkte Armand, det är möjligt att 
dessa ord: godt och ondt, själ och Gud, 
icke ha någon som helst mening. Under 
tusentals år ha filosoferna disputerat i 
sitt ämne utan att draga någon slutsats, 
ha religionerna följt på hvarandra och 
ramlat. Jag har mätt förnuftets vanmakt 
och jag har icke tron. Men man behöf-
ver hvarken förnuft eller tro för att veta, 
att det lins ett elände bland menniskorna, 
och att vi böra göra allt för att icke vara 
orsaken till detta elände. . . Att vi 
böra? .. . Liksom om vi voro fria ! Men 
fria eller icke, låt oss lära känna detta 
elände och beklaga det! Då den unge 
mannen inlät sig på denna medlidandets 
nva väg, erfor han visserligen icke en 
absolut lindring i sitt samvetsagg, men 
ett slags förtviflad vekhet, som slutligen 
upptinade hans hjerta.» Och när han 
sedan från den kvinnas läppar, h vars lif 
han obotligt förstört, hör dessa barm-
hertighetsord : »Jag har ingenting att för
låta Er. Nej, det var icke Ert fel, att 
Ni icke kunde tro mig. . . Min Gud, 
livad jag har beklagat Er!» iylles han 
af en oändlig tacksamhet, och då hon 
slutar med dessa ord: »lofva mig att al
drig trampa på något hjerta, att alltid 
vörda känslan, livar helst Ni möter den . . » 
känner han medlidandets stora välsignelse. 
»Det var emedan hon haft medlidande 
med sin älskades samvetskval, medlidande 
med sin makes kärlek, medlidande med 
sin sons framtid som Hélène hade hej
dat sig på den ödesdigra vägen. Det var 
genom medlidandet, som hon utplånade 
allt i deras dystra och skumma förflutna. 
Det var kanske slutligen i medlidandet 
för sin man och sin son hon skulle finna 
medlet till att lefva ett lif till förbättring, 
så framt Armand hyste medlidande med 
henne och var henne en hjélp. — Den 
frälsningsgrund, som han icke kunnat er
hålla af det vanmäktiga förnuftet och 
som trons dogmer icke gif vit honom, eme
dan han icke trodde på dem, fann han 
sålunda i denna barmhertighet, som kan 
undvara all bevisning och all uppenbarelse, 
— men är den icke den permanenta och 

högsta uppenbarelsen? — Och han kände, 
att någonting hade födts inom honom, 
hvarmed han alltid skulle kunna finna 
skäl att lefva och verka: det menskliga 
lidandets religion. » 

II. 

Denna åskådning af verlden och lif-
vet är hos Bourget icke eiidast en Ii II ös 
förståndsdoktrin utan har på det innerli
gaste assimilerats med hans känslolif. 
Han har icke endast framstält densamma 
i formen af en teori, lian har äfven lef-
vat och känt den i sin diktning. Den 
röjer sig icke endast i systemets stilfulla 
linjer, den våndas som en lidande men-
niska i novellernas prosa och gråter som 
ett lefvande väsen i strofernas rytm. 

Det vetenskapliga intresset är det pri
mära. Det är detta, som kommer honom 
att stanna, det är detta, som sätter i rö
relse hans hjerna och hans hjerta, hans 
förstånd och hans känsla, hans analyssmne 
och hans sensibilitet. Det gör sig gäl
lande genom hela diktverket, från dess 
första till dess sista sida, till och med 
midt under skildringen af de 'mest lidel
sefulla och upprörda scenerna. Bourget 
vill undersöka och förklara menniskona-
turen, icke endast de personer, som lian 
framför i sina berättelser, utan på samma 
gång och genom dem menniskonaturen i 
dess allmänhet. Liksom lian i sina rent ve
tenskapliga uppsatser stundom afbrytersitt 
jemna resonnemang för att med sina klara 
läckra akvarellfärger omsorgsfullt teckna en 
interiör, ett sceneri, hvilket liksom om
sätter tankens abstrakta innehåll i en fy
siskt åskådlig bild, på samma sätt finnas 
i hans diktverk oupphörliga öfvergångar 
från konstnärlig framställning till veten
skaplig förklaring. Och icke endast till 
den vetenskapliga förklaring, som står i 
omedelbart och nödvändigt samband med 
berättelsen, utan till alldeles fristående, 
vetenskapliga fakta. Han icke endast 
verkställer individuelt psykologiska, ana
lyser, han formulerar allmäut psykologi
ska lagar. Han öfvergår från det speci
ella psykologiska fallet tillbaka till den 
stora naturlag, under hvilken det hör och 
hvaraf det är en tillämpning. Ofta nöjer 
han sig icke med att konstatera denna 
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naturlag utan fixerar derjämte äfven an
dra närstående parallel-lagar. Han tager 
icke blott det af den verkstälda analysen, 
som han behöfver för att förklara det 
ifrågavarande fallet, utan han tager allt 
h vad denna analys bragt i dagen. Lika
ledes brukar ban anföra icke endast ett 
utan flere särskilda förklaringssätt till ett 
psykologiskt faktum. I »L'irréparable» 
t. ex. gifver han en allmäu kulturhisto
risk skildring af »le monde», en allmän 
vetenskaplig utredning af det själstillstånd, 
som leder till den fixa idéen samt i ka-
raktäristiken af sir Richard en allmän, 
folkpsykologisk analys. 

Det blir derför djupen i menniskona-
turen, som han pejlar, det allra innersta, 
som hau lägger på dissektionsbordet, hvad 
han sjelf kallar »l'animalité primitive», 
»l'arrière fond de l'homme«, m. m. Lik
som han i sina essaier söker och griper 
det allmänna och typiska hos de särskilda 
författarne, är det tidens allmänna kynne 
och menuiskonaturens allmänna gåtor, 
som han belyser genom de enskilda men-
niskolit' och individuella menniskoöden, 
han skildrat i sina versar och noveller. 
Det fins i hvar enda en af hans berät
telser ett psykologiskt problem*, en psy
kologisk gåta, som är dess hjerta. 

* I)å jag här användt ordet »problem», fiuner 
jag mig nödsakad att bifoga en anmärkning, erac* 
dan jag ovilkorligen vill undvika allt missförstån 1 
och all sammanblandning. Jag vill betona, aft 
det här är fråga om något uteslutande psykolo
giskt, något hemlighetsfullt och kompliceradt i 
menuiskonaturen, hvilket diktaren i egenskap af 
skildrare af menniskan söker belysa och förklara. 
Vi ha här hemma en problemdiktning af annat 
slag, hvilken hotar att förstöra liela vår unga 
vitterhet, och som enligt min öfvertygelse kom
mer att leda hela den nya riktningen ut i kar i-
katyr, 0111 det icke i tider påpekas, att den i 
sjelfva verket alls intet har med skönliteratur att 
skaffa. Man uppställer det hela som en schack
uppgift med speipjeser i stället för menniskor; 
man klipper u t några karikerade pappfysionomier 
utan annan ärelystnad än den att så mycket som 
möjligt upprepa sin buktalareförmåga, man an
ser komposition vara något gammaldags och stil 
för attekfation och snobberi, blåser upp sig till 
ihålig patos i brist på fyllig känsla och vill vara 
indignerad endast derför, att den ädla indignatio
nen må ligga som en gloria kring ens kälkbor-
garhufvud. Det fins härhemma en hel skara 
skrifvande menniskor, som misshandla och van
ställa diktningen med dessa problem. Och det 
är ett bevis på, hur naiv och bedröflig sma ken 
i literära frågor är, att dessa problemmenniskor 
äro de enda i d en samtida svenska literaturen, 

Men bland alla de konflikter i lifvet, 
genom hvilka menniskonaturens innersta 
krafter sättas i verksamhet, äro konflik
terna mellan man och kvinna de, genom 
hvilka denna »animalité primitive», denna 
»arrière-fond» blottas i hjerta och inelfvor. 
»Emedan kärleken», säger Bourget i sin 
essai öfver Dumas fils, »närmar inenni-
skorna till hvarandra innerligare än nå-

; gon annan lidelse, är den också den li
delse som oftast ger upphof till konflik
ter mellan menniskorna, — djupa, oför
sonliga konflikter, i hvilka vildheten hos 
det primitiva djuret af han- och honkön 

: åter träder i dagen liksom före civilisa
tionen; ty kärlekens första verkan är att 
hos dem, som den beherskar, undertrycka 
civilisationens lagar och förhållningsreg-
ler. Alla andra böjelser k ringstängas mer 
eller mindre af de sociala skrankorna. 
Kärleken ensam har, liksom döden, för-
blifvit oförenlig med de menskliga över
enskommelserna. Den är vild och fri, 
i trots af lagar och moder. Den kvinna, 
som afkläder sig för att ge sig hän åt 
en man, aflägger med sin drägt hela sin 
sociala person, hon blir på nytt, för ho
nom som hon älskar, hvad han å sin 
sida blir för henne, det ensliga naturvä
sen, hvars lycka intet skydd gjorde säker, 

som funnit nåd inför den sto»a allmänheten och 
kritiken. Att behandla »sociala problem» — och 
andra »problem» — har blifvit högsta fashion, 
i literaluren och konversationen, — om man 
nemligen bortser från de allra mest mastodon-
tiskt konservativa, hvilka väl alldeles kunna lem-

; nas ur räkningen, då de icke längre spela någon 
som helst rol. Det är problemliteraturen, den 
stillösa, jargonartade, urvattnade, dödt hopkon-
struerade problemliteraturen, med smak af sa
long ocli té vatten, som nu dominerar. Diktarne 
måste vara moralister, om det skall vara något 
bevändt med dein, få icke vara något annat, 

i det är det enda som duger. Det är ett enda 
oändligt moraliserande, i böckerna och pressen, 

I e tt hopande af Per- och Påls-resonnemang o ch 
j tantmessiga moralkakor. A.tt skrifva en bok 

från rent psykologiskt konstnärlig ståndpunkt 
har ännu icke gällande kurs här hemma. Man 

j får icke se på lifvet och menniskorna med psy
kologens och konstnärens ögon. 

Men förr än denna dogm spränges, få 
vi ingen verklig ny vitterhet i Sverige. I detta 
hänseende är studiet af det nya Frankrikes böc
ker så lärorikt för oss, och det är till stor del 
af denna anledning, som jag företagit mig att 
skrifva dessa uppsatser. Jag skall närmare åter
komma till detta ämne i den sista af seriens 
artiklar. 
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hvars olycka ingen lag kunde förekomma. 
Hjertats verld och sinnenas verld — dessa 
tvenne områden, inom hvilka kärleken 
bor — kvarstå otillgängliga för lagstifta
ren. Der fullbordas skändligheter, som 
intet menskligt straff kan nå; der ådaga
läggas hjelteverk, som ingen mensklig 
ära kröner. Ingen af desse tvenne äl
skande kan, rörande det som vederfares 
honom, vädja annorstädes hän än till na
turen, ty gent emot hvarandra äro de 
båda underkastade uteslutande tempera
mentets och karaktärens inflytande. Om 
han blir älskad, är det helt och hållet 
hans egen förtjenst. Om han upphör 
att bli älskad, är felet hans eget ... De 
stå der, ansigte mot ansigte, denne man 
och denna kvinna, i sin fysiska och mo
raliska persons nakenhet, de vanhedra 
och omfamna hvarandra, som om det 
funues hvarken vetenskap eller konst el
ler framsteg i insigter eller förmildring i 
seder. En mystisk konflikt, emedan den 
icke beherskas af några lagar, en för
färlig konflikt, emedan naturen visar sig 
i den med sitt tragiska allvar. Naturen 
känner hvarken leende eller nyck; och 
den varelse som älskar, liksom den va
relse som hungrar, liksom den varelse 
som dör, utträder ur förställningen för 
att inträda i denna orubbligt, outsägligt 
stränga verklighet, som tillhör tillvarons 
alla väsentliga förhållanden. Menniskans 
innersta blottas då, och de kriser, som 
hon genomgår, uppröra henne ända in i 
hennes väsens rot.» 

Derföre äro dessa konflikter uteslutande 
föremål för Bourgets diktning. Den psy
kologiska gåtan ligger alltid på könslif-
vets mest fördolda djup, i förhållandet 
mellan man och kvinna. 

I »Cruelle énigme» är ämnet detta, 
att en finkänslig kvinna, som är förenad 
med en finkänslig man genom en äkta, 
ren och djup kärlek, hvari hon funnit 
tillfredsställelse för hela sin personlighet, 
för sina sinnen och sitt hjerta, — att 
denna kvinna, midt i denna kärlek, drif-
ven af för henne sjelf okända makter, 
som slumra i djupet af hennes väsen, 
fattad liksom af en hvirfvel, hvari hon 
mister allt medvetande, gifver sig hän åt 
en annan man, i ett sinnenas besinnings-
lösa raseri, med ett djurs glupska siulig-
het. Det är dubbelheten i denna natur, 

som kan slå ut i känslor, lena och skära 
som rosor eller giftsvällande som bolmört, 
som är problemet; menniskans andra vä
sen, som ligger inne i henne, som hon 
icke känner, som hon ej vet af förr än 
det plötsligt reser sig och griper henne 
och kastar henne handlöst in i olyckan 
och eländet som ett själlöst, viljelamt ka
daver. »Men hvarför? hvarför?» Detta 
smärtsamma fasans skri, som undslipper 
Hubert, är det som Bourget känt i sin 
kropp som en kall kåre och som satt 
analysinstrumentet i lians hand. 

»Un crime d'amour» kallar Bourget 
sjelf för en »minutiös diagnos af en själs
sjukdom.» I Armand de Quernes anlete 
ser en hel generation med rädsla sina 
egna drag. Det centrala i denna tidstyp 
ligger i en invärtes missbildning, i följd 
hvaraf en själsrörelse alltid genomlöper 
hans hjerna, innan den når hans hjerta. 
En sådan menniska måste gifva sig sjelf 
skäl för att kunna känna på ett visst 
sätt. En sjukligt öfverdrifven inbillnings
kraft förstör hennes käuslolif genom att 
ständigt frammana mellan henne sjelf 
och verkligheten en pä förhand formad 
idé. livad de ökas omkring oss, dessa 
analyssjukans beklagansvärda offer! De 
ha stannat i växten. Deras känslor äro 
uppdissekerade lik ; de ha i behåll endast 
ängsligt sensibla nerver och en öfveran-
^ trängd, värkande hjerna. De kunna icke 
njuta af ögonblicket, emedan de mist för
mågan att känna helt och omedelbart; 
den enda njutning, hvaraf de äro mäktiga, 
är den smärtsamma njutningen af min
net. De bli förälskade i kvinnor, som de 
öfvergifvit, och sakna ställen, der de haft 
tråkigt. De känna af det närvarande en
dast ledan, medan detta närvarande iklä-
des en egendomlig, värmande tjuskraft, 
så snart det blir ett förflutet, endast der-
för att det är ett förflutet. Deras normala 
själstillstånd är en obetvinglig lifsleda, 
kokande och torr, en vanvettsmatt fruk
tan, en tung, skum själsvånda. Och fram
för allt — ty vissheten derom gör den 
förbannelse, hvarunder de digna, tusen-
fallt mera kännbar — de ha förlorat för
mågan att helt och fullt älska. 

I »Cruelle énigme» ligger den psyko
logiska gåtan uti menniskonaturens allra 
mörkaste och djupaste skymslen, i vårt 
väsens hemliga, grymma krafter, i denna 
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»arrière-fond», dit ingen sond kan nå och 
inför hvilkeu vi stå i stum skräck. I 
»Un crime d'amour» äter utgöres denna 
psykologiska gåta af samtidens svåraste 
lyte, analyssjukan, känslolifvets sterilitet, 
oförmågan att älska. »Un crime d'amour» 
är samtidens sedehistoria i sammandrag, 
diagnosen af dess centrala lyte, blottan
det af den sjuka punkten; men »Cruelle 
énigme» når djupare in, in till de stora 
gåtor, som ligga i all natur, i tillvarons 
sjelfva väsen. 

I » L'irréparable» behandlar Bourget 
samma ämne som i »Cruelle é nigme»: 
detta andra, hemlighetstulla väsen, som 
utan vår vetskap bor inom oss. Det är 
historien om en ung flicka, som lifvet 
sticker sjelfmordsvapnet i handen, derföre 
att hon icke sett klart i sitt eget hjerta. 
Den vetenskapliga förklaringen öfver detta 
lefnadsöde gifver Bourget i d essa ord, som 
han citerar efter en af sina lärare. »Men-
niskan, den moraliska personligheten, livad 
vi kalla jaget, är icke mera enkel än sjelfva 
kroppen. Inunder förstånds- och känslo-
lifvet, hvarom vi äro medvetna och för 
hvilket vi ikläda oss en sannolikt illuso
risk ansvarighet, utbreder sig ett helt om
råde, dunkelt och skiftande, nemligen 
vårt omedvetna lif. Der döljer sig i oss 
en varelse, som vi icke känna och om 
hvilkeu vi icke veta, huruvida den icke 
är just motsatsen till den varelse vi trodde 
den vara. Deraf härleda sig de allmänna 
omkastningar i uppförande, hvilka gif vit 
anledning till så många deklamationer 
från moralisternas sida. — Denna half-
metamorfos i karaktär, som hos de flesta 
kvinnor framkallas genom röjandet af de 
fysiologiska verkligheter, af hvilka det 
första egandet åtföljes, livad är den väl 
annat än det plötsliga och ofta så smärt
samma framträdandet af ett inom jung
frun slumrande, för henne sjelf okändt 
väsen. — Hon har uppvaknat liksom ur 
en dröm och förändrats. Eller rättare, 
ingen trollkonst har verkat på henne. 
Hon har helt enkelt upptäckt ett ända 
dittills hemlighetsfullt jag, som tänkte 
och kände inom henne, — utau hennes 
vetskap...» Noémi Hurtrel dör under 
denna konflikt. 

Pä samma sätt kan man i de småbe
rättelser, som Bourget sammanfört under 
den gemensamma titeln »Profils perdus», 

lätt uppleta den psykologiska egendom
lighet, kring hvilken hvar och en af dem 
utformats. 

»Amitié de femme» är en fin analys 
af en säsongsförbiudelse mellan en man 
och en kvinna, såsom hvars resultat fram
går: hur kan en man känna svartsjuka 
gent emot en kvinna, som han icke äl
skar, utan med hvilken han endast står i 
ett lidelsefritt vänskapsförhållande. I »An
cien portrait» skildrar Bourget en ung rysk 
nihilistska, med hvilken lian gjorde be
kantskap under sin studenttid på ett mat
ställe i Quartier Latin. Denna »oförklar
liga flicka, som talade 0111 kärleke n, om 
moderskapet, 0111 döden , med den veten
skapliga materialismens termer och som 
ingen mans 1111111 ens kysst på handen», 
är för honom eu psykologisk gåta af egen
domligt intresse. »Det var för mig så
som fatalistisk filosof och ö fvertygad som 
jag alltjemt är om den djupa identiteten 
mellan förståndet och hjertat, doktrinerna 
och sensibiliteten, — ett outtömligt ämne 
för reflexion, kontrasten mellan denna nä
stan mystiska renhet och de teorier, i 
hvilka denna exentriska intelligens helst 
dvaldes. Och så allt igenom, i »Flirting 
club», »Autre anglaise», »Sketch-book.» 

Det är sålunda det gåtfulla i menni-
skonaturen, som lockar vetenskapsmannen 
i Bourget. Det är de små dragen i själs-
lifvet, som han omsorgsfullt aftecknar, de 
omärkligaste känslorörelserna och de sub
tilaste tankeoperationerna, allt som ligg er 
invid eller under det omedvetnas tröskel. 
Det är det dunkla i menniskan, det som 
beherskar henne och bestämmer hela hen
nes lif, men som I1011 sjelf endast kä nner 
såsom sväfvaude stämningar eller vaga 
behof. Det är de oförklarliga motsägel
serna i menniskonaturen, passionernas 
sofisterier, psykologiska monstruositeter 
och anomalier; »dessa besynnerligheter 
som utgå från de omätbara djupen i vår t 
väsen», en sjukligt öfverutvecklad tankes 
obetydligaste vindningar, raffineradt ut
sökta stämningars lättaste afskuggningar, 
det skiftande spelet af bådaderas ljus 
och skugga. Bourget visar oss hela denna 
bräckliga, ömtåliga mekanism hos de 
mest öfverkultiverade menniskorna i en 
civilisation som åldias, med dess fina hjul 
och kuggar, hvilka stanna eller gå ur led, 
om det minsta stoftgrand faller öfver. 
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Med tankens allra mest förfinade ana
lysinstrument reder han ut denna den 
menskliga andens dolda verksamhet och 
hemlighetsfulla lif, ända tills han når 
den gräns, der äfven han står famlande 
och maktlös. Ty fastän Bourget är den 
samtida literaturens finaste analytiker, fins 
det, karaktäristiskt nog, knappast något 
ord, som han använder så ofta som or
det »indéfinissable». Äfven hans sjuk
ligt skärpta tanke möter den horisont, 
der allt ligger höljdt i dimma. 

Men der tanken slutar, tager aningen 
vid. Och i den instinktiva aningens yt
terligt fina nyansering eger Bourget eu 
förmögenhet, som i ännu högre grad än 
analyssinnet möjliggör för honom den 
detaljerade och distinkta kännedomen om 
lnenniskans urväsen och omedvetna lif. 
Liksom det fins ljud- och ljusfenomen 
så svaga, att endast synnerligen fina or
gan kunna uppfatta dem, så äfven i själs-
lifvet. Bourget eger denna känsloorganens 
ytterliga differentiering. Derigenom kan 
han i en bild skarpt fixera ett själstill
stånd, hvars element analysen icke kan 
särskilja ut från hvarandra, genom en 
bild hos läsaren framkalla en stämning, 
som kommer denne att sjelf känna det 
åsyftade själstillståndet samt förutvarande 
förnimmelser, hvilka icke ens den mest 
minutiösa analys skulle kunna göra 
fattbara för oss. T. ex.: »detta ljufva 
själstillstånd, då man hör inom sig lik
som en röst som sjunger»; eller: »denna 
sömn, hvari man tycker sig sofva med 
ljus i drömmarne»; eller: »han (Hubert 
i »Cruelle énigme», i den stora uppgö
relsescenen med Thérèse, då misstankarne 
åuyo springa fram) såg plötsligt fram
för sig afgrunder, i belysningen af en af 
dessa ögonblickliga intuitioner, som stun
dom upplysa hela vår hjerna i stunder 
af ytterlig sinnesrörelse.» Genom samma 
fina nyansering i denna egendomliga för
måga att omedelbart, under formen af 
en stämning, en vag sympati eller anti
pati, mottaga hela, oupplösta intryck, 
griper han skiftningarna i »denna obe
stämbara arom, som sväfvar kring hvarje 
kvinna», liksom i denna »moraliska at
mosfär, som sväfvar öfver alla städer och 
som man inandas utan att riktigt kunna 
uppanalysera dess element.» Genomsam
ma förfinade känslighet kan han se, med 

moderns blick, hos Hubert efter Folke-
stone-färden, att hans ögon skiftat, »lik
som de skifta hos en ung Hicka som mog
nat till kvinna, med en af dessa omärk
liga skiftningar, som bestå i en nyans i 
uttrycket.» Han uppfattar deu gemen
samma, outgrundliga stämningsuyansen 
öfver ett uatursceneri och en mennisko-
själ, såsom då han i skildringen af Thé-
réses och Huberts promenad längs stran
den vid Folkestone, inför den vida ocea
nen och under den vida stjernströdda 
natthimmelen, säger: »Den dunkla intui
tionen af verldssjälen, af livilken de syn
liga formerna och de osynliga känslorna 
äro en gemensam verkan, röjde för dem, 
utan att de sjelfva gjorde sig reda der-
för, en hemlighetsfull analogi och liksom 
ett gudomligt samband mellan det egen
domliga anletet hos denna naturvrå och 
den obestämbara essensen i deras vekhet. » 
På samma sätt känner han den mystiska 
samstämmigheten mellan en kvinnas sär
egna personlighet — hvilken vi endast 
känna genom ett dunkelt intryck i hela 
vårt väsen, än smekaude, än motbjudande, 
liksom den utströmmande doften från en 
blomma — samt det milieu som naturli
gast sluter sig kring denna säregna per
sonlighet och framhäfver densamma kraf
tigast. »Fins det i sjelfva verket icke», 
säger han på ett ställe i »Deuxième amour», 
»för alla kvinnor en timme på dagen, ett 
flyktigt ögonblick, då deras skönhet har
monierar med tingens färg och själ? 
Det fins leende och glada kvinnor, hvil-
kas skalkaktiga sjelfsvåld är mest förtju
sande på morgonen. Man bör lefva med 
dem i ett landtligt familjelif eller på hafs-
kusteu, och det är under en rid t i sol
uppgången som en man, som älskar dem, 
mest njuter deras lyckliga behag. Det 
fins andra, furstliga och öfvermodiga, 
hvilka bäst passa samman med lysande 
nattliga fester, och hvilkas majestät strå
lar än mera fullt i rika drägt.ers yppig
het, bland ljus och blommor, diamanter 
och nakna skuldror. Claires skönhet, så 
fin, så allvarlig och likväl så rörande, 
blef än mer betagande i den första skym
ningens halfdunkel.» 

Men ännu längre inne, ännu djupare 
nere, utbreda sig nya, ändlösa vidder, 
hvilkas lif höres fram till oss endast så
som ett svagt mummel, då vi i ensamma 
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stunder sluta våra ögon, och der allt är 
natt. 

III. 

Den innerliga sammanställningen bos 
Bourget af diktaren och vetenskapsman
nen ger, i förening med den lugna klar
heten i hans naturel, prägeln åt hans 
kompositionsmetod, hans stil, hans karak
tärsteckning. 

Hans noveller göra intrycket af psy! 
kologiska afhandlingar i diktningens form. 
De konstatera en dold naturlag eller ett 
moraliskt tidslyte genom att skildra en 
konflikt ur lifvet. Under den skenbara 
lösheten döljer sig en sträng och ädel 
kompositionsstil. Det är någonting på 
samma gång luftigt och fast i dess stora 
linjer, något af den antika arkitektoni-
kens renhet och ro. Bourget är på samma 
gång minutiös i sina analyser som brö
derna Goncourt och episkt jemn i sin 
berättelse som Turgenjeff. Analyserna 
spräuga icke framställningen. De forma 
sig i den så naturligt som kristaller i en 
kemisk lösning. Diktverket blir en lef-
vande organism, hvari det psykologiska 
problemet är hjertat; hvarje det minsta 
kärl i denna organism är fyldt med blo
det från detta hjerta. 

En skriftställares stil är enligt Bour-
gets mening uttrycket för och liksom 
sammandraget af hela hans sedvanliga 
sätt att tänka och känna, och att upp
täcka sin stil, det är belt enkelt att ha 
mod att anteckna själsrörelserna i sitt 
eget jag. Retoriska och estetiska fakta 
äro alltid psykologiska och sensibilitets
fakta. Ett sätt att skrifva är ett sätt att 
käuna, och hvarje rörelse i formen mot
svaras af en rörelse i hjertat. Det är, 
emedan menniskans inre undergår en 
skiftning, sorn uttrycket å sin sida under
går en skiftning. Att tänka är det sam
ma som att invärtes uttala en fras, och 
tankeus egenskaper utgöra egenskaperna 
hos denna invärtes fras. Att skrifva 
denna fras med alla dess egenskaper, så 
att tankens hela tysta arbete göres fatt
bart och liksom konkret, det är, menar 
Bourget, den uppgift som hvarje äkta 
diktare föresätter sig. Emedan ordet och 
tanken eger väsensgemenskap och emedan 

tänka är tala, tins det i hvarje ord i ord
boken sammandraget af ett stort hjernar-
bete. Somliga ord representera en fin 
sensibilitet, andra en brutal. Somliga äro 
af börd, andra ofrälse. 

Bourget betraktar på detta sätt orden 
som lefvande varelser med hvar sin egen
domliga karaktär och nyanserade stäm
ning; äfven häri röjes denna disposition 
i hans väsen, genom hvilken allt omfor
mas till kropp, till något fysiskt och lef
vande. Och emedan hvarje sats, som 
Bourget format, just smyger sig utefter 
hans tankes minsta veckningar, liksom 
en stram sidendrägt kring en kvinnokropp, 
och blir så att säga en afgjutning i gips 
kring denna abstrakta tankeoperation, 
samt emedan vidare tankarne få näring 
och lif från hans individuella sensibilitet 
och ända in i sina subtilaste skiftningar 
formas af denna sensibilitet, liksom hjer
tat drifver det närande blodet in i de fi
naste åderkärlen och genom detta blod 
sätter hjenearbetet i gång, — derför fin
ner man Bourgets hela väsen i hans stil, 
liksom vi se blodkärlen under vår egen 
hud. 

Denna stil är ett fint och säreget ut-
bildadt verktyg i såväl diktarens som ve
tenskapsmannens hand. Den böjer sig 
smidigt efter de mångfaldigt skiljaktiga 
ändamål, till hvilka den användes. Bour
get behandlar detta verktyg med en 
och samma lätthet, vare sig det gäller 
en strict, oafbrutet fortlöpande framställ
ning af idéserier, en juste, allsidig skild
ring af bruska störningar i nervsystemet 
eller springande öfvergångar och omkast
ningar i känslolifvet, e.n i detalj utförd 
målning af en menniskofigur, ett natur-
sceneri, en situation eller en interiör. 

Den har något af a kvarell i sig, denna 
stil, något af senhöstsol, något af ocea
nens ändlösa vidder, något af en stjern-
strödd vinternattshimmels storslagna ro. 
Den har en dekadanstidens säregna sorgsna 
skönhet. Den eger den morbida skärhe
ten i den lungsigtiges hy, den spirituali
serade, varma dödsglausen i hans öga. 
Den är som en matthvit hud, inunder 
hvilken skymtar det sjukligt blåaktiga 
ådernätet. 

Ingenstädes framträder Bourgets indi
vidualitet så fullständig, så helgjuten och 
afrundad som i hans kvinnotyper. Man 
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kan i skildringen af dessa bättre än an
norstädes gripa lians personlighet och 
hans lifsåskädning, i väsen som i detalj. 
Kvinnan är det studieföremål, som när
mast ligger för hans egendomliga förfat
tareindividualitet, som mest tillfredsställer 
honom både som diktare och som veten
skapsman. Hon är den finaste poesien 
och den djupaste gåtan. Kvinnan var 
förr i tiden, säger Bourget i sin essai öf-
ver Dumas fils, »det öfverlägsna och här
liga väsendet, ett föremål för djup tro, 
en grund till energi i ansträngningen 
och tröst i smärtan, från b vilket all no
bless och all blidhet utströmmar och som 
läpparne utan hädelse kunna benämna 
med detta sköna namn: ängel! Den sen
timentala fraseologien är här endast den 
vulgära öfverfiyttnii.gen af allas dröm
mar ... Så kommer analysen, som stu
derar den lefvande kvinnan; den upptäc
ker först en fysisk varelse, ett svagt vä
sen, underkastadt en ständigt tynande or
ganisms mest förödmjukande funktioner. 
Och dessa organismens funktioner äro så 
mäktiga, att dygderna och lasterna i de 
flesta fall bero på fysiska oordningar. Hur 
skall man förhålla sig gent. emot allt 
detta? Om man sjelf är vek ända till 
sjuklighet, knäböja inför denna sorgsna 
syster och tillbedja henne, derför att hon 
är sorgsen. Om man är psykolog, icke reta 
sig öfver köttets ofullkomligheter mera än 
man retar sig öfver, att summan af en 
triangels vinklar är lika med två räta. 
Moralisten, hos hvilken något af kristen
domens hat mot naturen fortlefver, och 
som af instinkt har afsmrfk för lifvets 
angelägenheter, lider en smärtsam för
minskning i sin dröm genom att konsta
tera, att de storslagna fraserna om pas
sion och ömhet innehålla fysiska kraf, 
om också raffinerade och sublima ; men 
hvartill tjenar denna förklädnad? han 
borttager den, och hans dissektioner ut
mynna i en obestämd och oemotståndlig 
afsmak. Analysen forisätter sitt verk 
och upptäcker, att denna kvinna, just på 
grund af sin svaghet, är en varelse af 
motsägelse, af böljande och list. Det 
fins plötsliga öfvergångar och ändlösa 
omkastningar i detta nervsystem, hvilket 
ständigt håller på att komma i oordn ing 
liksom strängarne på ett allt för ömtåligt 
instrument. Det fins böjningar, som 

vilseleda, i denna personlighet, som sät
ter finessen mot styrkan, och hvars makt 
framför allt består i att icke kunna gri
pas. För de rena artisterna ligger kvin
nonaturens högsta tjusning just i dessa 
ovissa och farliga karaktärsvindningar. 
De äro hänryckta öfver, att sfinxen så 
djupt döljer sin gåta, emedan denna 
gåta oändligt fördjupar ögonen hos denna 
otillgängliga varelse, i stånd att bli engel 
och demon vexelvis.» Bourget är i sina 
skildringar af kvinnorna vetenskapsman
nen, psykologen, för hvilken kvinnan är 
det intressanta studieföremålet; diktaren, 
som känner ur kvinnans väsen lifvets 
skäraste doft slå mot sig; pessimisten, 
som vet, att allt det bästa i detta väsen 
obarmhertigt af Iifvet nedsmutsas, sön
dertrampas, frätes af mask och ruttnar i 
varsår; mystikern, som står ausigte mot 
ansigte gent emot sfinxen, skymtar den 
stora gåtan på djupet af kvinnans ögon; 
den känsliga medmenniskau slutligen, 
som smärtsamt krymper samman, sedan 
hon måst konstatera denna varelses skröp
lighet. Liksom den store kvinuoskildra-
ren Turgenjeff är det framför allt myste
riet, som Bourget ser hos kvinnan, mun
nens oförklarliga småleende, ögats outran-
sakliga blick. Men medan Turgenjeff 
stannar inför detta mysterium såsom in
för ett psykologiskt faktum, kvinnans ur-
väsen, söker Bourget upplösa detta my
sterium i en enkel fysiologisk analys. 
Han tecknar sina kvinnor på samma 
gång med Flauberts skoningslösa skärpa 
och Turgenjeffs innerliga beundran. Här
vid gälla framför allt dessa ord, i hv ilka 
Bourget så oöfverträffligt karaktäriserat 
sig sjelf, att förståndet och känslan hålla 
hvarandra så i jemnvigt, att sympatien 
blir klar och analysen vek. 

Bourget har trånat efter något skärt 
och rent, som lifvet icke eger. Hans ängs
ligt sensibla naturel har genom den ound
vikliga beröringen med det grofva och 
orena i lifvet blifvit så sjukligt hyperspi-
ritualiseradt, att han understundom smärt
samt skyggar tillbaka inför det rent fy
siska i könslifvet. Han står alltid med 
ångestfull och smärtsam blick, spanande 
efter det första omärkliga, ödesdigra teck
net till den begynnande depravationen, 
som är oundviklig. Det slumrar en asket 
i en sådan menniska. Hon känner emel-
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lanåt en förtviflad längtan att rädda sig 
undan lifvets upprörda känsloström in i 
tankens kalla, lugna regioner. En sådan 
menniska blir med nödvändighet led vid 
allt, led intill döden. Ty hon älskar och 
söker, med det bästa inom sig, något som 
icke tins. Men ingenstädes känuer denna 
menniska missräkniugen, vämjelsen, smär
tan så intensivt som i sin kärlekserfaren
het. Hon anser, att kärleken är det enda 
som gör lifvet värdt att lefvas, hon har 
satt in sjelfva essensen i sitt väsen, kär
nan i sm personlighet, det enda, hvarpå 
hon kan lefva, på sin dröm om kvinnan, 
sin tro på henne; ocii derför slår lifvet 
dödssår, när det blottar ihåligheten i 
denna tro, bräckligheten i denna dröm. 

»Det är en djup sanning, att menni-
skan är sådan som hennes kärlek; men 
denna kärlek, hvai för och h varifrån kom
mer den till oss? En fråga utan svar, 
och, liksom kvinnans otrohet, liksom man
nens svaghet, liksom sjelfva lifvet, en 
grym, grym gåta!» Dessa äro slutorden 
i »Cruelle énigme.» ßourget har här 
sammanträngt hela sin lifsåskådniög, h vil
ken höres genom hela hans diktning som 
ett sakta, smärtsamt misericordia. »Det 
är sannolikt en lag», säger han på ett 
ställe i sin studie öfver Stendahl, »att 
de barbariska samhällena med alla sina 
krafter sträfva mot ett tillstånd af med
vetenhet, hvilket de pryda med namnet 
civilisation, och att denna medvetenhet 
icke väl är vunnen förr än förmågan att 
lefva utsinar i dem. Österläudingarne 
bruka säga: Då huset är färdigt, in träder 
döden . . . •— M å denna oundvikliga gäst 
åtminstone finna vårt hus prydt med 
blommor! » 

"Om socialismens r iks-
förderflighet". 

få lyder öfverkriften på en d. 13 sept, i 
»Vårt Lands särdeles »märklig», pue

rilt skrifven ledare. 
Författaren börjar med att påstå, att so

cialismen står i strid med »de ekonomiska 
naturlagarne», ined menniskans krat' på fri
het och sjelfständighet och med femte bud

ordet, och att den derför inte heller skall 
vinna framgång hos oss. 

Han vet mycket väl, säger han, att man 
hånskrattar åt hans pietistiska uttalanden, 
men det generar honom inte, ty han »hän
visar» — såder i stort och i allmänlighet — 
»lugnt till verldshistoriens vitnesbörd, som 
visar, att hvarje menniskoverk, som uppiät-
tats i uppenbar strid mot Guds bud, haft 
upplösningens frö från begynnelsen inom sig 
och aldrig kunnat ega bestånd». 

Hans position i jeinnhöjd med verldshi-
storien är, menar han, utan vidare skäl 
från hans sida, oaugriplig. 

Sedan han intagit denna höga ståndpunkt, 
ger han »myndigheterna» en, som han tyc
ker, välbehöflig lexa. Han påpekar dessas 
kortsynthet och slapphet, hvilkeu består deri, 
att de låta socialisterna »fira hvarje sön- och 
helgedag med att öppet utså hatets och afun-
dens draktänder». 

Stackars myndigheter! Inte en gång 
»Vårt Land» ger dem ro. 

Men de må nu vara så slappa som helst 
— författaren har ändå den trösten, att han 
vet, att om någon verklig fara hotade sam
hället från socialisternas sida, då skulle sam-

i hället visa en »kraftutveckling», h vilken »i 
hvarje fall vore mer än tillräcklig för vålds
männens kufvaude». 

Han är öfvertygad oin, att. den »röda 
socialismen» icke har utsigt för sig i vårt 
land, fast en del »folkuppviglare» äro af 
annan mening. 

Folkuppviglare ! Denna föraktfulla be
nämning, livad den alltid varit behändig 
att använda! Och livad den har gamla anor ! 
Den är uråldrig, tänker jag —- så uråldrig, 
att från uråldrighetens synpunkt borde förf. 
strängt taget älska den. Jesus af Naza-
zareth — kallades inte han uppviglare? — 
Borde iute »Vårt Land», som ofta låtit på
skina att vilja föra hans talan, anse det vara 
eu hedersben ä win i iig ? 

Men han var ingen uppviglare, invändes 
kauske. 

Var han inte? Men hans ord jäste i fol
ket, och fariseérua och de skriftlärde sade : 
han förför folket. Och de slutade inte med 
mindre, än att de fingo det till att ropa: 

! »Korsfäst, korsfäst!» 
Men det var längesedan det skedde. 
Ja, det va r längesedan, men samm a gamla 

! hi storia upprepas än i dag. Det bevisar om 
inte annat »Vårt Lands» hållning gentemot 
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socialismen. Det vänder sig hatfullt mot 
denna rörelse, som har sin impuls från något 
af det djupaste och bästa i menniskohjertat. 

Härmed förnekas ej det faktura, att det 
lins inånga »skränare», s. k. »agitatorer», 
bland socialisterna, hvilka i sin råhet och 
okunnighet göra mera ondt än godt. Det 
är socialisterna själfva de första att erkänna, 
och de anse, att agitatorerna gjort dem myc
ken skada. 

Ett medel att förekomina socialismens 
urartande vore, oui pressen handskades an
norlunda ined densamma, än den gör. Pres 
sen behöfde derföre alldeles icke, om den 
inte ville, sanktionera socialismen, uta n endast 
upptaga den såsom en gifven företeelse, och 
utan förvrängning. Att, som hittills, låtsa 
som om här inte funnes någon socialism är 
blott till skada. 

Och att, när man någon enstaka gång 
Tåkar fälla några ord i frågan, göra det med 
så liten sakkännedom, som skett, är ännu 
värre. Det ges en så stor och rikhaltig ve
tenskaplig socialistisk literatur, att ingen tid
ningsman behöfver vara okunnig, som ej vill 
vara det, och följaktligen icke heller behöf
ver vara dömd att begå ständiga misstag, att 
sammanblanda socialismens afarter med den 
äkta socialismen. 

Pressen blir i alla händelser slutligen 
tvungen att, i godo eller ondo, på allvar 
syssla med socialismen. Derhän kommer det 
att gå — och det kanske inom en icke allt
för aflägsen framtid. Den skulle eljes stanna 
alltför långt efter sin tid och helt enkelt bli 
onjutbar för flertalet menniskor. Så djupt 
ingriper socialismen i vårt nuvarande utveck
lingsskede. 

Men vi återgå till ledaren. Artikelför
fattaren, hvilken omedelbart efter talet om 
folkuppviglare sätter sig in i socialisternas 
tankegång låter dem för en stund få mak
ten här landet. 

Detta tilltag verkar ungefär på honom 
som china på somliga menniskor; han 
börjar yra. Fantasien kommer i en för
färlig svängning och tar sig t. ex. uttryck i 
följande utgjutelse: »utan tvifvel skulle den 
mot oss under nuvarande förhållanden gan
ska fredligt sinnade ryska regeringen ej fin
na sig i att få ett socialistbo så nära in på 
lifvet, utan anse sina intressen och omtank en 
att skydda egna undersåter mot ett så dåligt 
exempel fordra att — Sverige ockuperades. 
Då socialisternas första åtgärd naturligtvis 

varit att afskaffa arméen och flottan, kunde 
något motstånd mot en sådan ockupation ej 
ifrågakomma, ty alldeles visst är, att af de
magoger anförda lösa hopar måste skingras 
som agQar för vinden af de med nutidens 
krigskonst fullt förtrogna ryska trupperna. 
Detta blefve således den korta fröjdens snöp
liga slut. Ty ej må herrar revolutionärer 
föreställa sig, att ryska generaler skulle visa 
dem något undseende. Närmaste träd blefve 
sannolikt målet för deras sista jordiska van
dring». 

Vårt »urgamla, ärorika land» skulle här
efter ha att motse följande öde: det skulle 
utplånas ur de fria nationernas antal och 
aldrig kunna göra sig fritt igen. Inte 
derföre, att det skulle fattas oss patriotism, 
visst inte. Visserligen sofver den under hvar-
dagssläpet, men då det gälde lifvet, skulle 
den nog vakna, och »det förhatliga främlings
oket skulle framkalla folkresning på folkres
ning». Men, som sagdt, då vore det för sent; 
det skulle tjena till ingenting. Svenska fol
ket hade gått under en gång för alla, och 
som varnande exempel framhålles »Polens 
hemska öde». 

Det är sannerligen en lycka, att »Vårt 
Land», med dylika ledare, icke läses i Ryss
land och att Europas öfriga makter icke ha 
sina blickar riktade på detta pressorgan, ty 
hvem vet hvad som då kunde hända oss, stac
kars svenskar, hvilken stund som helst. 

»Väl veta vi», fortsätter förf. vidare, 
»att hrr socialister ej hafva något sinne för 
Sveriges ära eller ens för dess tillvaro så
som stat, och, uppriktigt sagdt, förefaller in
tet af socialismens många fula drag mera vi
drigt». 

Detta yttrande är konsekvent af »Vårt 
Land». Det påminner om denna tidnings 
hållning, då det nyligen var fråga om span-
målstullarne. »Vårt Land» vill inte veta af, 
att man utvecklar sig under vexelverkan. 
»Vårt Land» håller med all makt på, att 
Sverige skall bli så ensidigt som möjligt, 
hvilket alldeles icke är detsamma som sjelf-
ständigt. 

För resten vore det önskligt, att någon 
af våra socialister svarade på den mot dem 
gjorda beskyllningen, att de icke skulle ha 
något sinne för Sveriges tillvaro som stat. 

Efter hvad jag förstått, vilja de blott ha 
staten omskapad. 

Förf. lemnar här sitt fantasitillstånd, i hvil
ket han ser framtiden med socialisterna som herr-
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skare, och hamnar i det närvarande igen. Han 
hoppas, att om också socialisterna för tillfället 
förvillat massorna, hos hvilka fosterlandskärle
ken blott är föga utvecklad, emedan de framsläpa 
lifvet (ändå ett erkännande i socialistisk anda!) 
under liårdt arbete, så blott »farans åskväder 
rensar det slöa hvardagslifvets tunga», blir 
det annat af. Som exempel framdrar han 
finska allmogens hängifvenhet 1808, tyska, 
ryska och spanska folkmassornas resning mot 
Napoleons härskaror samt våra emigranters 
varma känslor för fäderneslandet, sedan Je 
lemnat det. 

Efter detta få de »moderna kosmopoliter-
na» sin upptuktelse, som nog många af dem 
torde kunna behöfva, ty likasom det gifves 
äkta och oäkta socialister, så gifves det ock
så äkta och oäkta kosmopoliter. Förf. tar 
dem emellertid öfver en bank och säger: »De 
taga munnen full med fraser om mensklig-
hetens bästa, ehuru det lätt visar sig, att 
de blott hafva sitt eget eller på sin höjd det 
mest ensidiga klassintresse för ögonen». 

Men får man tillämpa ofvanstående på 
kosmopoliterna, så har man också full rätt 
— det måste förf. af ledaren i »Vårt Land» 
medge — att använda det på »foster
landsvännerna», hvilka jämt och ständigt föra 
vårt »urgamla, ärorika land» och dylikt på 
tungan. 

Det är ju inte mer än rättvist? 
Förmodligen med en mindre vänlig tanke 

på den nyligen afhållna kongressen i Genève, 
jonglerar sig förf. fram t ill fredsfrågan, somkos-
mopoliterna äfven tå stå och få sin afbasningför. 

Följande — hvilkot är ledarens slutkläm 
— utslungas i akt och mening att riktigt 
krossa dem i deras fåviska sträfvanden: fri
den på jorden han först då bli en verk
lighet, när den grundas på: ära vare Gud 
i höjden! 

Och h vem vill förneka det? 
Det är blott det, att meningarne äro 

delade om, hur man bäst ärar Gud. 
Somliga tro, att detta sker med att hålla 

stående arméer, som gå ut och slås, medan 
presterna och »Vårt Land» säga, »ära vare 
Gud i höjden». 

Andra tycka, att man bäst ärar Gud med 
att ta bort de stående arméerna och arbeta 
för fredsskiljedomstolar folken emellan. 

I socialisternas program ingår de sist näm-
das åskådning. 

Mark. 

(Insändt). 

Meddelelse om "midnatsmis-
sionen" i Köbenhavn. 

åf en lille notits i n;o 16 af »Framåt» med 
överskriften »för praktisk» ser jeg, at der 

er stiftet en »sedlighetsförening» i Upsala, hvis 
opgave erat afholde unge intend fra bes0g hos »la 
stens prestinnor»,det ,;anmâske interessere »Fram-
åts» la?sere at erfare, at en förening med Iignen-
de mål i c. 8/4 år har bestået i Köbenhavn, og 
trods mange skuffelser har virket med utvivlsom 
fremgang. Foreningen kalder sig »midnatsmis-
sionen», er lige så lidt som hin i Upsala nogen 
gren af federationen og virker afgjort i kriste-
lig retning, i det samtlige medarbejdere enten 
(og det er det store flertal) er bevidste medlem-
mer af den danske folkekirke, eller slutter sig 
til et eller andet med den beslsegtet positivt tros
samfund. Kobenhavns politi, hvis arbejde i den 
offentlige morals tjeneste får en lidt ejendomlig 
retning derved, at det skal opretholde og »regu-
lere» et omfattende offentligt skogelaug, liarikke 
vist sig synderligt imodekommende ofverfor mid-
natsmissionen, der voider dets skoger et ikke 
ubetydeligt meringstab, og politiet har i disse 
dage fundet sig foraulediget til at lade fjaerne 
det 6:te bud over ingangen til midnatsmissionens 
lokale i en sœrligt befamgt gade, hvor nabohuset 
er fyldt med skoger fra kselder til kvist. Til 
trods for denne og lignende små genvordigheder 
udretter midnatsmissionen som sagt utvivlsomt 
en del, og ikke få er de msend, unge og gamle, 
den har formået til at lade vsere m ed i alt fald 
den nat at sole sig i usœdelighed. 1 disse dage 
agtes virksomheden udstrakt. til også at omfatte 
påvirkning af skogerne selv, for om muligt at 
förmå nogle til at opgive deres elendige levevej. 
De kvinder det måtte lykkes at dragé op af 
smudset vil så blive anbragt i »Magdalenahjem-
met», der alt i flere år har virket for faldne 
kvinders genopre^jsning. 

3 à 4 msend, medlemmer af midnatsmissio
nen, tardes hver nat fra 10 til 2 i et par af de 
vrerste gader, hvor de så efter tid og lejlighed 
indlade sig i samtale med skögernes omkring 
drivende kunder. 

Th. Bugge. 

När och Fjärran. 
»Jäsningstiden, en själs utvecklingshistoria 

beter det nyutkomna arbetet af August Strind
berg, hvilket utgör en fortsättning af » Tjenste-
kvinnans son>. 

* * 
* 

»Om kvi nnokönets naturliga höghet», Tho
mas Thorilds bekanta skrift, har genom typogra
fen hr Arvid Wikströms försorg utkommit på 
finska språket. 
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Öfversättningeu är verkstält! af magister A. 
Törneroos (Tuokko). 

Skriften har utkommit i 10 svenska upplagor 
ouh i en dansk. Den sistnämdas öfversättning 
är vevkstäld af folketingsmannen Fredrik Bajer 
och offentliggjordes 1884 i tidskriften »Tilskue-
ren». 

* * 
* 

IIans Jtegcr, författaren till »Kristiania Boliê-
men», liar af Höisteret dömts till 60 dagais 
fängelse. 

* * 
* 

Nainiindervisning. Förra vintern gjordes för 
första gången vid Askovs högskola på Jylland 
försök med att samtidig1: un dervisa uiiga kvinnor 
och män i en del ä mnen. 

Föreståndaren, Ludvig Schröder, anser efter 
det gjorda försöket, att samundervisningen med 
tiden helt och hållet kan genomföras. Han säger: 
»När jag skall göra reda för, hur vårt första sam-
undervisningsförsök har utfallit med den utvidgade 
kvinnohögskolan i Askov, skall jag först och främst 
be att få intyga, att det fullt motsvarat, ja, öf-
vergålt de förhoppningar vi gjort oss, och att det 
derföre har gifvit oss fri kt mod att forisätta på 
den inslagna vägen. Vi ha icke kunnat märka, 
att, llickskolau har verkat forstöran e på vug-
lingaskolan. Snarare har flickornas närvaro un
der en del af föredragen i skolans gemensamma 
föreläsningssal och deras deltagande i de icke 
fåtaliga sällskapssanimankomsterna, livilka före
kommit under vinterns lopp, bidragit till, att en 
särdeles god ton herrskat bland denna vinters 
lärjungars. 

* * 
* 

Kvinliga arbetareförbundet i Köpenhamn 
har för icke längesedan afhållit en lest med 
föredrag om såväl de manliga som kvinliga 
arbetarnes ställning i det nuvaiande {samhället. 
Det påpekades, af hvilken stor betydelse d et är 
för arbetareståndet, att kvinnorna likasåväl som 
männen stå organiserade. 

* * 
# 

Petition till S verges konung. Frälsnings
armén har genom utrikesdepartementet till ko
nungen in'.emnat en skrifvelse från London un 
dertecknad af »general» Booth och representan
ter för flera land; för Sverge: Hanna Ouchterlony 
och Hilda Olsson. 

I skrifvelsen begäres upphäfvande af alla po
lisförordningar, som inskränka arméns möten, att 
folket sjelft skall få utöfva koutroll på tillverk
ningen och försäljningen af bränvin samt liafva 
uppsigten öfver osedliga ställen, att konungen 
måtte med sitt inflytande och sin makt före 
bygga krig, samt att konungen måtte förena sig 
med England och Kinas monarker för att göra 
slut på försäljningen af opium. 

* * 
* 

Frälsningsarméns »försakelsevccka», hvil
ken beslutits för att skaffa ett för högqvarteret 
behöfligt belopp af 5,000 kronor, ingår, berättar 
Aftonbladet, den 4 oktober. Tidningi n »Strids

ropet» ställer till hvarje anhängare af armén en 
fråga, livad han ämnar göra under försakelse
veckan, samt uppräknar, för att ytterligare egga 
nitet, en mängd exempel på livad salvatiouister 
i England lofvat göra. Generalen sjelf begynte 
för tio dagar sedan med att afstå från förtärandet 
af kött. 

* * 
* 

En inordisk kvinna. Fru Frida Nordström, 
som en af våra tidningar beundrande kallar «en 
nordisk Diana», roar sig emellanåt med att 
skjuta elgar. 

Utom två elgar hon dödat förut, har bon i 
höst fält två, en tjur oeti en ko. Hon aspirerar 
måhända ati få vara med på de kungliga jag-
terna och slutar kanske sin blodiga bana ined 
att skjuta fasaner och svanor, eller »fiender», om 
vi få kvinlig värnepligt och krig, ty att aftjena 
sin värnepligt som sjuksköterska kan naturligt
vis inte komma i fråga af en kvinna med så
dana »karlatag» i sig. 

* * 
* 

Om prostitutionens reglenientcring. Så ly
der rubriken på ett genmäle af den franske pa
storn Fallot mot redaktören af tidningen Le 
Havre, hvilken angripit federationens och sär-
skildt Fallots verksamhet »Sedlighets-Vännen», 
den britiska och allmänna federationens organ 
för Sverige, har i julihäftet upptagit ett lil na re 
utdrag deraf, hvilket borde läsas af alla tänkan
de menniskor. 

Fallot gör en jemförelse mellan Englands och 
Frankrikes prostitution. Han visar, hurusom kvin
nan i England i genomsnitt är mera aktad, till 
följe af att prostitution der icke är legaliserad, 
och hurusom förhållandet i Frankrike är mot 
satt, emedan prostitutionen der är legaliserad. 
Han bevisar, att deu fria prostitutionen växer i 
förhållande till den legaliserade, livarföre han 
föredrager den mera skandalösa, uppenbara pro
stitutionen i England framför Frankrikes. 

Han säger: »Tusen gånger hellre den skandal, 
som man ser, som kommer hederligt folk att ry
sa, som skrämmer genom sjelfva sin vederstygg
lighet, än den skandal, som döljer sig och som 
antager ett så anstärdigt yttre, att den glömmes 

1 af somliga, ursäktas af andra, sanktioneras af 
den allmänna meningen, hvilken den lyckas att 
vinna och att fullständigt genomtränga ... Ja, 
sannerligen, ingenting är vidrigare än prostitu
tionen i England, men på detta sätt åtminstone 
antager icke lasten utseende af något tillåtet och 
naturligt; den stannar inom sitt område och in
tränger icke längie. Men tvärtom, så snart man 
börjar att kringgärda den med reglementering, 
innästlar den sig öfverallt och förderfvar seder
na, som i motsatt fall skulle erbjuda ett oöfver-
stigligt hinder». Mot slutet af sitt genmäle an-

1 för pastor Fallot borgmästaren i Colmar såsom 
ett godt exempel på, livad man kan göra, om 
nian har god vilja. Borgmästaren i Colmar af-
skaffade för fyra år sedan reglementeringen och 
lyckönskar sig alltjemt till denna åtgärd. För-

I de larne, som vunnits dermed, ha varit af såväl sani-
• tär so m sedlig beskaffenhet. 
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Ack, om ändå borgmästaren i Colmar kunde 
inverka på borgmästaren i Göteborg — m an hål
ler naturligtvis till det man har närmast — så 
att han gick och gjorde sammaledes! Men — 
det får man all, gudnås så visst, vänta på. 

* * 
* 

En af parisiska sedlighetspolisens nyast« 
bedrifter. I le »Droit des Femmes» berättas: 
»Den 4 aug., kl. 5 e. m„ gick en aktningsvärd 
köpman, hr Réveillon, ut med sin hustru. När 
de kommit till gatan St. Denis, icke långt från 
deras bostad, kastade sig plötsligt en person öf-
ver fru .Réveillon, ryckte henne loss från hennes 
mans arm och utropade: »lag har länge haft 
ögonen på dig, följ med mig!» Den häpne hr 
Revéillon försökto befria sin hustru, men på ett 
tecken af den främmande greps han af två po
liser, hvilka hindrade honom att röra sig. 

Och så — i väg till vaktkontoret! 
Man kan lätt föreställa sig de hederliga men-

niskornas förvirring, som måtte, midt på ljusa 
dagen, passera trakten, der de bodde, — mannen 
bortsläpad af ordningspoliser, hustrun af två sed
lighetsagenter, och efter dem en ständigt växande 
folkhop. 

»Under denna vandring», sade hr Réveillon, 
steg blodet mig å hufvudet, jag hörde intet, såg 
blott min hustru fängslad och groft förolämpad, 
som vore hon den uslaste bland glädjeflickor, 
medan jag sjelf behandlades som om jag hade 
till yrke att lefva af prostitutionen. 

Och så — slutligen — kom man fram till 
vaktkontoret på Serber gatan. 

När de stego öfver tröskeln der, utropade en 
poliskonstapel, som kände igen dem: »Det är ju 
herr och fru Réveillon! livad är det fråga om>? 

Mau förklarade sig. 
Då sade sedlighetsagenterna: »Vi ha missta

git oss; det händer livar dag t. 
Och dermed lösgaf man hr och fru Réveillon. 
Sedlighetsagenterna hade verkligen misstagit 

sig, och som deras sjelfbekännelse lydde, händer 
dylikt hvar dag. 

Alla dagar således släpa sedlighetsagenterna 
ärbara kvinnor, familjemödrar, till prefekturen». 

Berättaren fortsätter »Hur hade det gått, om 
inte ordningspolisen igenkäut hr och fru Réveil
lon? Den stackars kvinnan hade satts i vakt
kontorets, arrest och sedan förts till besigtnings-
byrån. Är det inte oerhördt? 

Men hon slapp ändå undan med blotta för
skräckelsen. Låt vara det. Men vill det ingen
ting säga, att ha anhållits på öppen gata, för
närmats och besudlats penom beröringen af den 
skamligaste af alla polisförordningar? Är det 
ingenting, att hon varit tvungen att gå mellan 
agenterna genom det kvarter, der hon bor, åt
följd och uthvisslad af den förbigående hopen? 

Och de personer, hvilka ha begått dådet, sko
la icke engång tilltalats härför. 

Detta måste taga slut, det har räckt länge 
nog. Vi äro af samma mening som tidningen la 
Lanterne: Man måste engång för alla klappa till 
alla dehär agenterna, hvilka und erförevändning 
att värna om sedligheten icke tyckas ha annan 
afsigt än att anhålla hederliga kvinnor, efter
sökta varor i de hus, hvilka de rekrytera och 
hvars mäklare de äro, medan man ser dem lugnt 

prata med kvinnor, som göra skandal på öppen 
gata». 

Dylika tilltag gifva den engelska federationen 
fullt berättigande att påyrka upphäfvandet af 
den legaliserade prostitutionen, och att, som ny
ligen skett, kungöra sina åsigter. 

* • 
* 

Ett föredrag om kvinnosaken. På föran
staltande af en af Köpenhamns socialdemokrati
ska diskussionsföreningar, höll nyligen en inom 
arbetareverlden välbekant kvinna ett intressant 
och sympatiskt föredrag om kvinnan och po litiken. 
Bland annat hon framhöll såsom sin mfening var, 
att hon ansåg kvinnofrågan vara en rent ekono
misk fråga, och derföre borde kvinnorna ansluta 
sig till det enda parti, som kunde vara dem till 
nytta, nämligen det socialdemokratiska arbe
tarepartiet. Kvinnofrågan och arbetarefrågan 
vore oåtskiljaktigt förenade med hvarandra. 
Framstående kvinnor hade för längesedan börjat 
verka på kvinnofrågans område, men denna verk
samhet hade till en god del varit rent teoretisk; 
någon positiv lösning af frågan vore ännu icke 

, på pekad. 
Föredraget slutade med: »Måtte alla demo

kratiens kvinnor, fattiga och rika, sammansluta 
I sig för vår stora sak ! Måtte mången ung flicka 
I ge denna sak sin förs a, friska kärlek, och måtte 

mången äldre ogift kvinna känna, att hennes 
hjerta ännu kan slå för det, som är ädelt ! M åtte 

j  inångan hustru och moder ställa sig vid man-
} nens sida i kampen för det enda sanna och rätta, 

för socialismen ! » 
Föredraget vann starkt bifall. 
Flera kvinnor begärde sedan ordet och utta-

j  lade sig om kvinnans ställning i det nuvarande 
samfundet, om kapitalismen och socialismen. 

Föreningens ordförande tackade å de försam
lades vägnar föreläserskan och lade alla social-

i  demokratiska män på hjertat, att de först och 
främst borde ge kvinnans skenbara ringa ger-
ning sin aktning. Mannen och kvinnan borde 
betrakta hvarandra som likstälda och gemensamt 
och endrägtigt verka för en ny och bättre tid. 

* !» 
* 

Död och försvarslös. Fritäukaren, danske 
professorn Steen begrofs här förliden. Först bars 
han in i »Vor Frue Kirke», der han aldrig i 
lifstiden velat sätta sina ben, åtföljd af medlem
mar af presterskapet, hvars tro han förnekat. 

Sedan koinmo alla teologerna från universite. 
tet, der han en gång i tiden på reformationsfest 
talat för, att teologien måtte aflägnas från de 
vetenskapliga läroverken. En pastor höll tal öf
ver den döde, emedan han känt honom, fast han 
inte kände till hans tro. »Den har jag inte 
reda på», sade han, »ty han bevarade sin tro 
inom sig». 

När pastorn, s^m hade känt professorn, slutat, 
tog en annan pastor vid och höll ett hjertligt 
föredrag om försvarsväsendet och Köpenhamns 
befästning. Tiden är af låg härkomst, sade han, 
men man skulle ändå inte säga, att det icke 
kunde bli något af med fästningen. Ulfvalåt och 
uggleskri hörde han nog — men han vände sig 
med afsky bort från dem, som icke ville vara 
med om landets försvar. Han bad till Gud för det. 
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När och Fjärran. 

Så begrofs fritänkaren och Militaristen, pro- ! 
fessor Steen. En prest vidrörde med lätt hand 
hans otro och en annan fördjupade s ig i hans 
politik. 

• * 
* 

Fru Sophie Cornu-Hugnenin, från Locle, 
har utnämts till professor i franska språket vid 
normalskolan i Montreal (Canada). Förut har 
nämda ämne uteslutande skötts af män. 

• • 
* 

Utgifvarinnan af »Die Staatsbürgerin), gref-
vinnan Guillaume-Schack, har utvisats af tyska 
regeringen, livilket framkallat en liflig rörelse i 
storhertigdömet Hessen. 

Då grefvinnan gifte sig med schweizaren Guil
laume, förlorade hon sin rätt som tysk medbor
gare. Hon ville eme llertid återvinna densamma 
och gjorde sig derföre till egare af en stor egen
dom vid Offenbach. 

Men öfverheten ville inte veta af henne, eme
dan hon invigt sitt lif, sin utomordentliga verk
samhetsförmåga och sin förmögenhet åt socialis
men och framför allt ät kvinnofrigörelsen. — 

* * 
* 

Ingen examen nier! I provinsen Brandenburg 
har skolstyrelsen beslutat att borttaga de årliga exa
mina i flickskolorna. Skälet till denna åtgärd är, 
säger man, att de offentliga ex amina ha blifvit 
en slags exposition, som inverkar menligt på un
dervisningen. Lärare och elever anstränga sig 
ömsesidigt, utan motsvarande resultat. 

* «is 
SU 

Miss Rosa Cleveland, syster till Förenta Sta
ternas president, lemnar regeringstömmarne i sin 
brors hushåll, som hon hittills skött, åt sin unga 
svägerska och återgår till sitt förra studielif, h vil-
ket hon mycket älskat. Det säges, att hon äm
nar bosätta sig i Chicago för att såsom chef öf-
vertaga ledningen af tidskriften: Literary Life. 

Flickor i burar. Infödingarne på ön Nya-
Bretagne, söder i Stilla hafvet, uppfostra sina 
flickor i burar, hvarest de hållas inneslutna till 
dess de äro giftasvuxna. 

Detta bruk är alldeles egendomligt för Nya 
Bretagne: man återfinner det icke hos de öfriga 
öboarne i Stilla hafvet. 

Burarne, som innesluta flickorna, äro gjorda 
af palmribbor och anbringas i boningshusets 
centrum. Flickorna instängas der från det att 
de äro två eller tre år gamla. Från den åldern 
få de icke under någon förevändning komma ut, 
det är nätt och jämt att. man låter dem gå ut 
en gång dagligen för att tvätta sig. 

Märkvärdigt nog lär burlifvet icke inverka 
skadligt på flickornas helsa. De växa och ut
veckla sig bra och ofta äro de mycket vackra. 

* • 
* 

Motion om socialistlag — säger»VårtLand» — 
kommer, enligt hvad vi ryktesvis försport, att på 
enskild väg vid nästa riksdag väckas. 

Den socialistiska rörelsen har på sista tiden 
betydligt gripit omkring sig äfven i vårt land. 
Man har mestadels lemnat den fritt lopp, dels 
emedan man ansett densamma härstädes vara 
oskyldig, dels måhända ock emedan man ogerna 
utsatt sig för deras tadel och ogillande, hvilka 
af missförstånd om frihet och fri rörelse visa sig 
betänksamma, så snart det är fråga om ett ener
giskt inskridande. Men det blir nu en gång nöd
vändigt, att samhället intager en afgjord ställ
ning till saken. Det måste fråga sig: »är den 
socialistiska agitationen sådan, att goda frukter 
af densamma kunna väntas för arbetaren och 
samhället i sin helhet? Eller är den sådan, att 
man bestämdt kan förutse, att den skall komma 
öfvervägande ondt åstad»? 

I förra fallet är det en pligt att tålmodigt 
bida de goda frukterna, i det senare en lika oaf-
vislig pligt att söka upprycka plantan med ro
ten. Vi tro det senare. 

Under sådana förhållanden skulle vi för vår 
del anse det önskligt, att regeringen sjelf vid 
nästa riksdag framträdde med ett förslag till en 
lämplig socialistlag. Derpå skulle förslaget vin
na, En regeringsproposition bör kunna vara 
bättre förberedd än en enskild motion och ha 
utsigt till en allmännare anslutning. Derpå skulle 
äfven regeringon vinna. Ty den svenska allmän
heten plägar ej neka sin sympati åt regerings
handlingar, som vittna om energi och moraliskt 
mod. 
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