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hed, og i Dekorati,onen brydes Berains sobre, 
retliniede Fornemhed med Le Bruns tunge, 
he1oiske Pomp.» 

Det törefaner mig emellert~d som om ~u

skillilgt av id!et som f:öTfattaren s.å f ängs] ande 
här utreder icke utan vidare kan karaktäri
seras som barock. Vedel är också själv tvungen 
alt i kapitlet om dJen spans.ka barocken göra 
elt särskilt kapi:teJ får die folkliga rörels·erna; 
men utan tvivel hCl!de det varit skäl att betona 
att en dyli:k ådra av fo1klighe.t ,g~enomgår hela 
seklet, blandande sig med andra element. Vissa 
sidor av burlesken och ri·ov.eUen höra hit och 

' dramat, både i Spanien och England, är ett rent 
folkligt drama, son1 påverkats av antiken. Ännu 
mera egendomligt är det, att näJr författaren 
betonat att barnaken f:örtränges av klassiciteten, 
han kk·e också skarpare. fTICl!mhävt att . nr
sprunget till denna klassicitet redan uppenbarar 
sig i den strängare antikriktning so-m så rned
vetet framträng,er i den italienska litteraluren 
i början av femtonhundratalet o.ch även. kan 
iakttagas i den spanska. Det äir då som n1an 
på allvar flö:rsöker att imitera ,(Len antika littera
turens olika arter och på mordersmålet skapa 
eiil tragedi efter Seneca och delvis efter gre
kerna, en komedi efter Terentius och Plantus 

' ett epos efter · Homeros och Vergili u s och 
oden eUer Pindaros. Aristoteles poetik över
sättes till italienskan och bl,ir därigenom bekant 
i vida kretsar, vanned diskuss~onen om de tre 
enheterna börjar. FemtonhundrataJet igenom 
kärn par denna! antikriktning 1ned högr,enäss.an
sens friare och mera folkLiga uppfattningssätt. 
Striden frmnträde:r kanske skarpast i epopeen, 
där Tasso är den so1n sammansmälter de båda -
riktningarna, i det att han söker förena Ariostos 
brokiga äventyrlighet och ro•mantiska skönhets
törst med det antika epo,sets reg.elbundenhet. I 
denna klass;i.citet har man utgångspunkten för 
Plejaden i Frankrike, Spenserska skolan i Eng
land och för hela den riktning sorn bryter 
igenom och når sin höjdpunkt under Ludvig 
XIV :s regering. M~en Trisinno, den lärde och så 
typiske repr·esentanten för denna bör j ande 
klassicitet, räknar Vedel till barocken! Obe
stridligen våJ.lar detta betraktelses:ätt, att kon
turerna stundom i.cke bliva så skarpa och att 
huvudlinjerna kanske ick'e tillräckligt kraftigt 

framhävas. 
v ,edels arbete är dokumenterat med stor 

samvetsgrannhet oclllärdom. v ,etenskapen och 
konsten samverka f.ör att giva bilden av tiden 
och utan bådas samverkan torde det väl över 
huvud icke lyckas att frammana en svunne~ 
tidsålder. Vedel älskar de s,må pittoreska dra
gen, han strävar efter st-örsta möjliga exakthet 
och i stilens oroliga begär att fan1na hela 
til\Lvarons rikedom erinras n1an nästan om 
Goncourtarnas skrivsätt. Stund.om. skulle m.an 
i~ översiktlighet~ns intr1esse tHl och med önskat 
att en och annan detalj varit borta, ty, här 

och där kan han förfalla till nästam katalog
artad uppräkning. :Men som regd uppnår för
fattaren _fullt sin avsJkt och här finnes en följd 
av fängslande och intressanta kapitel som den 
utsökta karaktäristik·en av Petrarkismen (men 
det är väl knappast riktigt, när författaren låter 
honon1 vara influerad av Plato. Petraca kände 
ju egentligen intet annat om Plato än vad han 
läst om honom hos Ciooco och Augustinus. 
Det är först senar'e som sonettfilosofien formar 

. sig över Platonismen), skHdring,en av Ariostos 
och Tassos hjältedikter och av herdedramat 
Och med nöje och utbyte följer man den 
djupt inträngande och poetiska framställningen 
av lgnatius Loyola och S. Teresa. Det är 
typiskt för Vedels konst att han i tolkning-en 
av Tizians bild av Karl V har lyckats få 
fram hda tidsålderns karaktär. Kort och 
fyndigt sammanfattar han ä ven Marinos h~la , 
väsen i följandie yttrande: »Det regteste i 
Marinos Poesi er egentlig selve den Passion 
for det usande, der s ö ger bort fra N a turen, 
den et en indre Vanmagts Feber, deir hidser 
sig op i Yderligheder, og en Art gold Yppighed, 
der aldrig kan begrrense sig. » 
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Johan Mortensen. 

TYSKA VITTNESMAL 
VÄRLDSI{RIGET OCH 
FÖRHI STORIA. 

H a m n1 a n n. Der rreue Kurs. Berlin 1918. 
Zur Vorgeschichte des .:VVeltkrieaes. Berlin 1919. 
Uin den ·Kaiser. 'Herlin 19Hf 
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Det ligger i sakens natur, att den rika 
l~tteratur, som e.ftter dJen gmnla regim·ens· fall 
i Tysklrallid upps,uått 1Öv·ea.· världskrigets för
historia, i övervä,ga:ndie grad be.srf:å,r av apolo.gie'l: 
och anldagelsaskriftler. Att tde arteten som i 

' tät följd! utgivits av det gar11la Tysklands le-
dande män i regel höra ·till den 'förra gruppen 
är lika sjä1vklart. Bethmann-Hollwegs, Jagows 
och Helfferichs arbeten, för att nämna några 
representativa exempel, äro ju tillkomna i 
naturligt rehabilite:ringssyfbe och bära prägeln 
därav. Den fötfattare., vars arbeten i dag skola 
göras Nll föremål för några tsltr·ödld.a randanteck
ningar, utgör utan tvivel ett undantag från 
denna rege~l: ; hans framställning, som har ka
raktären av relativt osyst·ematiska kommentarer 
till tysk pohtik under tiden 1890-1909, utgör 
ett för ögonblicket ganska tenastaende exempel 
på kombination av saklig ko.mpetens och objek
tivt omdöme. 

Att så är fallet 'förklaras utan tvi ve l Ull' 
stor del av den ställning Rammann intagit 
so1n chef för pressbyrån inom det tyska ut
rikesinini:steri·et; han har stått i intin1 kontakt 
med riksledningen men ej intagit den ansvariga 
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och ledande ställning, m·ed vilken de dekorativa 
skönmålningarna följa som en repr·esenlations
plikt. Irärmed sammarihänger säkerligen också 
hans s<tora frihet från doktrinalism; genom att 
stå utvecklingen nära utan att vara kallad att 
leda den har han undgått både vetenskaps
mannens efterhandsschematisering och den an
svarige politikerns nödtvång att omg·e sitt hand
Lande med ett så ofta falskt skeh av program
matisk följdriktighet. Sällan möter man ett 
tYJskt arbete i modern politik där de traditio.
ne!la, ofta ftrån Bismarck härstammande före
ställningssätten så litet påverkat författarens 
tankegång. Medl dessa förtjänster fö 1lja givet
vis ocks·å vissa fel; friheten från doktrinalism 
blir brist på systematisk genomarbetning och 
de stora ledande synpunkterna saknas. Det 
är emeUertid ej meningen att här ingå på en, 
närmare ·karaktäristik av Rammann s arbeten; 
jag övergår tiLL aN något diskutera de olika 
punkter, där hans frainställning är av särskilt 
intresse, var.e sig den lämnar nya sakliga upp
gift.er eUJer belysande bidrag till diskussionen 
av de betydelsefulla politiska problem, vilkas 
ändgil.tiga lösning vi må,ste överlämna åt fram
tiden. 

* * 
* 

Då det är Rammanus frarnställning i den 
rnån den är av intresse för världskrigets för
historia, som här skall behandlas, är den första 
delen av hans rnemoarer av mindre intr.es:se; 
ett par frågor, vilkas betydelse på ett, som 
det synes, riktigt sätt av Rammann reduceras, 
skola emeUertid beröras. 

Så är fallet med den kursväxling i förhål
landet till Ryssland, som man ansett ligga .i 
Caprivis icke-förnyande av d:et bekanta, år 1890 
utlöpande s. k. återförsäkringsfö:rdraget, i vil
ket de båda makterna förbundit sig till väl
villig neutralitet vid angrepp från tredje håll. 
Av vissa författare, bl. a. Reventlow i hans 
kända arbete om Ty:sklands politik 1888-1914, 
har detta »avbrytande av tråden till Ryssland » 
ansetts vara ett av den post-Bismarckska poli
tikens svåraste missgrepp, varigenom Ryssland 
tvangs till det förbund n1ed Frankrike, genom 
vilket Bismareks farhågor för ett två-fronts
krig aktualiserades. Häremot framhåller Ham
mann, att Bismareks invecklade allianspolitik 
i längden icke kund·e upprätthållas av någon 
annan än honom, att en nära förbindels1e med 
både Ryssland och Osterrike var omöjlig på 
grund av de båda makternas stridande intressen) 
i orienten och framför allt att det fran.sk
rytSka närmandet redan före Bismareks avgång 
var ett fullbordat faktum. I samband därmed 
konstat•erar han, att Tysklands närmande till 
England vid samma tid, vilket av Caprivis 
belackare utpekats son1 ännu ett avsteg från 
den allena saliggörande Bismarckska tradi
tionen, ej alls hade den politiska betydelse, 
man velat påstå. Over huvud taget går hans 
analys av Caprivis politik, som här naturligen 
ej ens kan skisseras, ut på en rehabilitering 
av den andre kanslern, som utan tvivel just i 
sin egenskap av den avskedade Bismareks efter
trädare utsatts för en alltför skarp kritik. 

A v större intresse från den här anlagda 
synpunkten är ett annat påpekande i första 
delen av Hamman~s memoarer. Det gäller det 
beryktade Krugertelegrammet, genom vilket kej
sar Wilhelm p_å nyåret 1896lyckönskade boerna 

till avvärjarrdet av doktor J arnesons infall i 
Transvaal och som väckte så stor förbittring i 
England, att många författare velat däri se 
begynnelsen till den snabba försämringen i 
förhållandet mellan Tyskland och Englanid. 
Två punkter i Rammauns framställning äro häT 
av intr·esse. .Dels konstaterar han, att tele
grammet icke - son1 man påstått - var 
en impulsiv handling från den tyske kejsarens 
sida utan skett i fullt samförstånd med såväl 
rikskanslern som utrikesministern; kejsar Wil
helm befrias alltså från anklagelsen att på 
detta sätt egenmäktigt ha stört förhållandet 
me:lan de båda länderna. Dels urgerar han, 
att Kriigertelegrammets betydelse över huvud 
överdrivits; detta synes, menar han, av Eng
lands förbund.sanbud ett par år sena:r;e -vilka 
för övrigt just genom hans egna .avslöjanden' 
ställas i ny belysning. En reservation torde 
dock här böra göras; den eng•elska allmän-

. beten, so1n knappast stod bakom Chamberlains 
och Salisburys förbundsplaner vid sekelskiftet, 
påverkades utan tvivel genom telegrammet på 
ett för de båda ländernas förhållande ödes
digert sätt. 

Med frågan om de tysk-engelska förbunds
planerna fÖre och ·efter 1900 äro vi inne på 
andra delen av Rammanus minilien och ett 
av de intressantast·e partierna av desamma. Att 
sådana planer varit för handen, att rnan t. o. m. 
skridit till verkliga förhandlingar, 11ar "ju förut 
varit känt ,_ bl. a. genom den japanske am
bassadören Rayasehis memoar.er - men Ham
nlann framlägger såväl nya sakliga uppgifter 
som en klar redogör·else föir orsakerna till den 
ty,ska riksledningens avvisande hållning. 

Vid ej mindre än tre tillfällen föreslog 
kabineltct Salisbury,-Chamberlain - såsom 
Rammann konstaterar .- ett tyskt-engelskt för
bund. F örs ta gången var 1898, då frågan 
väcktes · av Chamberlain i förtroliga samtal 
med den tyske ambassadören Hazfeldt, andra 
gången i början av året 1901, då verkliga för
handlingar ägde rum, tredj·e gången ånyo i 
slutet av sam1na år. Vid första tillfället vaT 
det främst tal om kolonialt samgåend·e, vid de 
senare 'dels om ett samgående i Marocko
frågan - med spets·en tydligen ril~tad mot 
Frankrike - och en överenskommelse i fråga 
om Bagdadbanan, men även om en verklig 
defensivallians. I aHa dessa fall ställde sig 
Tyskland i huvudsak avvisande; d1en enda 
frukten av förslagen blev fördraget om de 
portugisiska koloniernas eventuella delning i 
oktober 1898. 

Orsakerna till Englands entusiasm för ett 
förbund med Tyskland vid denna tid ins·es 
lätt; det var den ständigt hotande striden med 
tvåmaktsförbundet Frankrike-Ryssland och 
sedermera även boerkrigets kraft- och prestige
förlust, som gjorde örnakten benägen att ·bryta 
sin isolation och då närmast träda i förbin
delse m·ed Tyskland. Varför tog då detta ej 
emot den utsträckta handen? Flera skäl näm
nas; de två viktigaste som Rammann för övrigt 
i full överensstämmelse med utrikesministern 
och efter 1900 rikskansl·ern Biilows egen fram
stä~lning i » Deutsche Politik » framhåUer bott
nade i Bismarckska traditioner, i utrikes
departem•entet personifierade av dess legendari
ska hemliga drivkraft v. Holstein. Dels ville 
man fasthålla vid det goda förhållandet till 
Ryss'land, ville opportunistiskt utnyttja den 
tysk-engelska rivaliteten till att driva vad Biilow 
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kallar en .»Politik der freien Hand» och fruk
tade att ett samgå·ende med England skulle 
betyda, att man finge tjäna som Englands 
»landssoldat» mot dess främste rival; en teori, 
som Rammann kallar kastanjeteori·en på grund 
av Bii:ows ord om att krafsa kastanjerna ur 
elden för England. Dels - och denna åsikt 
kompletterar din~kt den nyssnämnda - var 
man så övertygad. om styrkan av motsats
förhållandet mellan England och Rysslanid
Frankrike, att man ej ansåg en fredlig upp
göre:se, en entente, mellan dessa tre makter 
ligga inom möjligheternas gränser. 

Den stora betydelsen av de engelska för
bundsanbuden och Tysklands avvisande hållning 
tEI desamma ligger i öppen dag; Englands se
nare politik, allians,en med Japan, som för · 
övrigt från början tänktes som ett led i en 
tysk-enge:sk-japansk alllans och enteri~erna med 
Ryssland och Frankrike ställas ju därigenom 
i ny be~ysning. Genom sitt ruej till England 
1901 medverkade Tyskland direkt till den · 
>>inringning», inför vilken det sedermera ställ
des. Rammann .klandrar också skarpt Biilow
Ho~steins orubbJiga tro på den rysk-<engelska 
motsats·ens permanens och den politik, som 
Bii~ow kallar »den fria handens >> och Holstein 
»politiken på de två benen >> , kallar han elakt 
»politiken mellan de två stolarna >> . 

I »Zur Vorgeschichte des Weltkrieges> be
handlar Rammann ä ven ~Iarockoaffären.s första 
akt, Tangerresan och Algeciraskonferensen. 
Även här kritiserar han på Hera punkter den 
tyska politiken. Så framhålles, att Tyskland 
bort begagna sig av det franska kabinettet 
Rouviers efter Delcasses avgång tillmötesgående 
hå~lning och i stället för att fordra konferens 
gå in på Frankrikes in i det sista uppr·epade 
förslag om separata förhandlingar. Därigenom 
hade menar han dels en onödig förödmjukelse 
av Frankrike undvikits, dels hade Tyskland 
icke behövt genom sitt u_ppträdande _på kon
ferensen stå i minoritetsställning gentemot alla 
övriga stormakter utom österrike-Ungern. . 

I samband därm-ed framlägger Rammann 
en mera a~lmän kritik av Tysklands hållning 
gentemot Frankrike, särskilt i Marocko.frågan. 
De~s påpekas det för den ömtåliga franska na
tionalkänslan stötande sätt, på vilket Tyskland 
gjorde sina folkrättsligt oangripliga anspr~k 
gällande - framför allt då kejsarresan hll 
Tanger och Panthersprånget till Agadir. Dels 
framhåller han, hurusom den av Holstein och· 
hans vapendragare i den tyska pressen lance
rade teori, enligt vilket ett krig mot Englan~ 
a~ltid måste föras i Frankrike, då detta land 1 

varje fa~l måste anses ha skulden därtill, bi
drog att stärka den genom Marockofrågan 
väckta franska misstämningen. Han anser a:ltså 
den tyska politiken i viss mån ha skul
den för den revanschstämning, som under åren 
före kriget började göra sig gällande i Frank
rike och i så hög grad bidrog att förgifta 
samlivet mellan stat-erna. 

I tredje delen av sina minn-en utformar 
Hammanri närmare sina åsikter angående den 
hållning, tysk politik b<?rt intaga mot ~väst
makterna. · H 'an kommer till slutsatsen, att ett 
närmafi.de, ja, ett förbund dem emellan varit 
tänkbart. Om Tyskland givit vika i Ma
rockofrågan genast i stället för .att förgifta den 
slutliga uppgörelsen g•enom tidigare hotelser 
samt eventue:It avträda den fransktalande delen 
_ .. v Elsass-Lothringen hade, menar han, en al-

lians Tyskland-Frankrike-Eng1and· legat in
om räckhå:I. Att dessa Rammanus tankar äro 
av ett senare datum· är väl dock tämligen 
säkert. I samband därmed framhå:ler han ska
dan av det onödiga kapprustandet me:lan Eng
land och Tyskland och överdrifterna i den 
tyska flottentusiasmen. 

Rammann "kommer a·lltså till slutsa:tsen, ått 
Tyskland till s'tor del genom sin ~egen okloka 
po~itik å~tadkommlt den uppställning 'till vä~lds
kriget, som 'fuabordades _genom flen engelsk
tyska ententen år 1907. Genom för mycken 
hänsyn 'tia Ryssland, g-enom överdriven tro _på 
motsatsförhå:landet mellan England och två
nlaktsförbundet, genom utmanande _po~itik mot 
Frankrike stä]des Tyskland, med blott Oster
rike som trogen drabant vid sin sida, inför 
den entente, som, upp.byggd 1904 och 1907, 
sedermera a~lt starkare sve~sades samman. 

Även . den nya maktgrupperingens första 
kraftprov, krigsutbro~tets klaraste förspel , den 
bosniska annexionskrisen, behandlas av Ham
mann. Framstä:lningen, som knappast inne
hå:ler några nya uppgifter, är även här fri 
från öve~drifter och inskränker sig till ett kort 
sakligt referat. Att Rammann _på denna punkt 
gillar den Biilowska politiken är tydligt; han 
:inser, liksom Biilow själv, den vara hans diplo
matiska mästerstycke. Beskyllningarna mot 
centralmakterna för en aggressiv politik •1nder 
denna kris måste utan tvi v el också, i den mån 
rörloppet är känt, anses vara falska, om också 
här den tysk-österrikiska diplomati-ens något 
opolerade teknik kom till synes. 

"1\lfed l3iilows avgång ·från kanslersposten 
hösten 1909 slutar Hammanns memoarer. Son1 
avs~utning på dessa ai1tydningar om deras inne
håa skall ett par anniärkningar om 'Hammanns 
uppfattning av de ledande männen inom mo
dern tysk politik göras. 

-Hammanns omdöme om Caprivi är, såsom 
förut anmärkts, ovanligt gynnsamt, ehuru han 
konstaterar hans brist på psykologisk blick och 
hans av hans militära föregående betingad-e br~st 
på smidighet, som särskilt försvårade hans verk
samhet som parlamentariker. Däremot tillskri
v-er Rammann honom ett gott politiskt on1döm·e 
och en ärlig strävan efter att i olika fall nå 
en självständig uppfattning. Den följa_nde kan
slern, Hohenlo'he, hade vä1 genom sin stora 
erfarenhet och sin verksamhet son1 diplomat 
vissa förutsättningar för sin post men .. tvangs 
på grund av sin tilltagande ålderdomssvaghet 
att intaga en alltmer passiv roll och slutligen 
att avgå. Han stod ju - son1 bl. a. framgår 
av hans sons nyligen publicerade anteckningar 
- under stark påverkan av Holstein, vilkens 
inf!ylande på den tyska politiken 'Hammann 1 
mycket beklagar. 

Större intresse knyler sig till Hamrqanns 
anteckningar om ·Bulöw o~11 ke.isaren, ehuru 
den gamle ämbetsmannen icke heller i dessa 
fall kommer med någon mera självs ~ändig och 
ingående karåktäristik. Biilow sk:Idras_ som 
vanligt som en intellig-ent och kultiverad vädds
man med en ovanlig förmåga ått vinna märr
niskor genom personl~g ä]skvärdhet men med 
srora brister f den sakliga kompetensen -i in
rikespolitiska frågor. Hans med v-erknings
fulla truismer laddade retorik berönlmes sär
skilt och Rammann vitsordar allvarligt, att 
hans ofta återkommande citat icke voro häm
tade i Biichmanns samling bevingade ord. Att 
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Rammann emellertid på flera punkter kriti
serar hans utrikespo!itik har förut framhållits . . 

Hammanns mera utförliga karaktäristik av 
kejsar Wilhelm har de väsenniga dragen ge
mensamma med den bild" som efter monar
kens detronisering alltmer allmänt accepteTats. 
Bilden av dilettanten-posören, vars bristande 
kunskaper och omogna omdöme kompletterades 
av en naiv tro på gudomlig inspiration, har 
icke mycket gemensamt med de drag, som man 
återfinner i Gardiners karaktäristik av år 1913 
e!ler Sven Hedins av 1918. Särskilt betonas 
kejsarens bristande utveckling, hans kvarbli
vande på 20-årens utvecklingsgrad och hans 
bristande sinne för r·ealiteter, som så ödesdigert 
visade sig i hans tanklöst utmanande tal. Att 
han var fy:ld av önskan att göra sitt folk lyck
ligt och bevara världsfreden vitsordas även 
av Rammann och hans tragik säges bestå i 
att ·han aldr~g skall förstå) vilken skuld han 
faktiskt hade till det läg·e, ur vilket världskriget 
framgick. Herbert Tingsten. 

EN PROSADIKT 
MIKHAEL. 

AV EPHRAIM 

Den franske skalden Ephraim Mikhael 
torde i Sverge vara föga känd. Men han för
tjänar att lära kännas på grund. av sin origin~L... 
nalitet, och man skall ej. ha läst många rader 
av honom·, innan• man upptäcker att han var. 
en verklig skald. I en utsökt arltistisk form 
tolkade han sin djupa, intensiva m1elankoli. 

Ephraim Mikhael (hans verkliga namn var 
Georges Ephraim Michel) föddes i Toulouse år 
1866. och dog 1890. Hans liv ()mfattar således 
knappa 24 år. Efter; studier i Toulouse och 
i Paris - han blev licenci~ es l·ettres oc~· 
elev vid Eoole des Chartes --.., inträdde han 
son1· tjänsteman vid Bibliotheque N ationaJe. 

Utom sin poesi, på vers och prosa, har 
han skrivit några sm'å dram.er, av vilka ett; 
l e C o r f l e u r. i, år 1888 spelades på Theatre. 
libre, samt några kritiska artiklar i spridda 
tidskrifter. Några av hans prosapoem·, bland 
vilka det här medd.elade l e M a g a s i n ·d e 
J o u e t s, ha översalts till engelskan av Stuart 
Merrill. 

Epraim Mikhael tillhörde dessa littera
turens brådmogna och tidigt bortryckta, vilka 
aldrig hinna infria sina rika löften~ men som 
också besparas de livets desillusioner, som 
komma känslorna att mattas och vingklippa 
fantasien. Hans verk, till form•en fullödigt 
artistiskt, vibrerar av en ungdomHg, äkta och 
personlig känslighet. I Frankrike, där han~ 
poesi äger 1nånga vänaer, har en samlad upp
laga av hans verk utgivits hos Lem•erre. Lek
saksbutiken, som här i översättning m·eddelas, 
är daterad 1885. Den erinrar ju delvis om' 
Levertins En saga (Nya dikter) och om den! 
tankegång, som givit Bo Bergmans första dikt
samling, Marionetterna, dess namn. 

Lek$aksbutike!n. 

J ag minns inte för närvarande varken tiden 
eller platsen eller om det hände i drömmen ... 
Män och kvinnor kommo och gingo i en lång 

och ödslig rad;' j:ag kom· och' gick bland m.äng~ 
den, en rik skara från vilken kvinnornas par
fymer stego. Men trots den mjuka prakten av 
pälsverk och sam·met som snuddade vid mig, 
trots röda leenden från friska läppar so;rn 
skymtade under de tunna slöjorna, grep mig 
dock en känsla av beklämdhet, när jag såg 
denna enformå.ga rad av vandrar<e långsamt 
skrida förbi till höger och vänster. 

Men på en bänk satt en man och betraktade 
mångden med främmande blickar, och när 
jag närmade mig honom., hörde jag honom 
snyfta. J ag frågade honom• då, vad han sörjde 
'över, och mannen som grät lyft.e sina stora 
feberheta ögon mot mig och sade: »jag är 
bedrövad därför att jag sedan flera dagar är 
instängd här i denna leksaksbutik. S.edan 
flera dagar, sedan flera år, har jag endat_st 
sett dessa marionetter och jag sörjer över att 
vara den ende levande. De äro av trä, se;r: 
ni, men så förundransvärt väl gjorda, att de 
röra sig och tala såsom j:ag. Dock vet jag att 
de bara kunna göra evigt samm.a. gester och 
säga evigt sam·ma ord. 

Dessa vackra dockor, som• äro klädda i 
sam·met och pälsverk, och som låta en het
sande doft av iris sväva i luften bakom sig, 
de äro mycket bättre gjorda än de andr1a. 
Deras resårer äro. mycket finare, och om man 
förstår att sätta dem ii rörelse har man illu
sionen av livet. 

Han tystnade ett Ögo,nblick, därpå sade 
han - och hans röst var djup som• deras, 
vilk.a äro, 'fångna i ett minll!e. 

För länge sen ägd·e jag en såda:n doGka', 
förtjusande graciös, och jag höll henne ofta 
i mina armar om kvällarna. J a.g hade sa~t 
henne så m·ånga va·ckra saker att j~g slutligen 
trodde att hon förstod dem·, och jag hade 
så ·länge sökt värma henne 1ned mina kyssar 
att jag trodde hon var levande. Men jag såg 
sedan såväl att även hon, liksom de andra, 
blott var en docka full med kli. . 

Länge har jag hoppats alt någon n1·arionett 
skulle göra, en ny

1 
gest, säga ett ord so,m de) 

andra icke sagt. Nu är ja;g trött på att viska: 
dem mina drömmar. J ag vantrivs och skulle 
så gärna vilj:a gå min vä~ från denna leksaks
butik, där de stängt in mig. J ag ber er, för: 
n1ig härifrån, om ni kan, ut, bort, dit .däir 
det finns lev an~ varelser ... ». 

Hj. Lundgren. 

EKONOMISK ÖVERSIKT. 

Ententemakternas öppet proklamerade blockad 
av Sovjetryssland och kravet på dyltagande däri från 
såväl de f. d. fientliga som neutrala staterna är ekono
miskt lil{som politiskt veckans mest uppmärksammade 
nyhet. I realiteten ändrar noteiil, vilken formulering 
svaren på densamma än kommer att få, ingenting i 
fråga om handelsförbindelserna med Ryssland. De 
ha för samtliga ifrågakommande makter redan länge 
varit officiellt avbrutna. Icke desto mindre är den 
närmaste utvecklingen på detta område även 
ekonomiskt mycket intressant. Man kan möjli
gen svälta ut b o l s j e v i k e r n a s .Politiska välde. 
För b o l s j e v i s m e n s utrotning hade antag
ligen Wilsons program om mat och om vård
nad varit bättre. Man följde icke detta, och 
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