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HUMANISTEN  
Leonard  
BERNSTEIN
Tonsättaren, pappan, aktivisten

T !" #$%$! "&'"! mordet på 
president John F. Kennedy, 
den 26 november 1963, höll 
Leonard Bernstein ett tal 
med rubriken »An artist’s 
response to violence«. Han 

avslutade talet så här: »Detta blir vårt sätt 
att möta våldet: att musicera med större 
intensitet, större skönhet och större hängi-
venhet än någonsin tidigare.«

I biogra(n Famous Father Girl: A Memoir  
of Growing Up Bernstein (2018) tecknar 
Leonard Bernsteins dotter, Jamie Bernstein, 
ett mångtydigt porträtt av sin pappa. En 
karismatisk dirigent, tonsättare, pianist och 
lärare som verkar ha haft sitt samhällsenga-
gemang i ryggraden. Redan i 20-årsåldern 
var han aktiv i Joint Anti-Fascist Refugee 
Committee, en hjälporganisation för )yk-
tingar som )ytt Franco-regimen. Han var 
kritisk mot Vietnamkriget, motståndare mot 
kärnkraft och tog ställning för samhällets 
utstötta: på 70-talet för icke-vita, på 80-talet 
för de AIDS-drabbade. Och som pappa? 
Enligt dottern en kärleksfull förebild och 
särdeles självupptagen man. Under perioder 
då han var hemma mellan uppdragen kunde 
hon som tonåring springa på honom i köket 

mitt i natten. Där samtalade de om livet och 
konsten medan han slevade i sig barnmat 
direkt ur burken. 

Bernstein var född 1918 i Massachusetts. 
Efter pianostudier vid Harvard University 
tog han examen i dirigering och orkestre-
ring vid Curtis Institute of Music 1941. Han 
etablerade sig snabbt och blev den första 
amerikan att dirigera vid La Scala – Cheru-
binis Medea med Maria Callas i titelrollen. 
1957 slog han igenom med West Side Story, 
en av 1900-talets största musikalsuccéer. 
Bernstein hade fallenhet för att skriva musik 
som spelades i de stora konserthusen och 
som dessutom nådde en bred publik. Som-
liga beskriver honom som eklektisk. Andra 
anser att han befriade amerikanskt kulturliv 
från en seglivad myt om vulgaritet.

*#+, $'' %-!$ ./0*1'"$'"! av Voltaires 
upplysningsklassiker Candide kom från 
manusförfattaren Lilian Hellman. Både 
hon och Bernstein såg likheter mellan det 
korrupta samhälle Voltaire kritiserat och 
1950-talets USA under styre av president 
Eisenhower. Tiden präglades av kommunist-
hat, och en av strömningens front(gurer var 
senator Joseph McCarthy. Bernstein drab-
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bades själv av !entligheten mot vänstern då 
han vid ett antal tillfällen blev föremål för 
utredning hos FBI. För honom var paral-
lellerna mellan Voltaires tid och efterkrigs-
tidens USA uppenbara: »Puritanskt snob-
beri, falsk moralism, inkvisitionsliknande 
attacker mot individen, du-sköna-nya-värld-
optimism och maktcentrering – är inte detta 
precis vad vår tids främsta tänkare kritiserar 
den amerikanska staten för?«

  Också Candide råkade ut för politiska 
påtryckningar. Hösten 1956, några  
månader innan New York-premiären,  
spelade föreställningen på prov i Boston.  
En scen i uppsättningen drev med House  
Un-American Activities Committee 
(HUAC), en arbetsgrupp tillsatt 1938 med 
uppdraget att kartlägga amerikanska med-
borgares kopplingar till Nazityskland. I takt 
med att McCarthyismen !ck fäste under 
50-talet koncentrerade sig kommittén dock 
alltmer på att avslöja vänstersympatisörer. 
Att driva med HUAC var inte rumsrent. Sce-
nen ströks av politiska skäl – onekligen låg 
det en hel del i Bernsteins samtidsspaning.

  Vid premiären i New York den 1 decem- 
ber 1956 !ck Candide blandad kritik. 
Tidningen Herald Tribune beskrev föreställ-
ningen som en fullständig katastrof, men 
New York Times kritiker var nöjd: »briljant 
musikalisk satir«. Publiken var dock inte 
övertygad. Kanske uppfattade man inte 
samtidskritiken. Eller så var det genren,  
satirisk operett, som inte fungerade i en tid 
då Elvis Presleys Heartbreak Hotel låg som 
listetta och den gängse musikalpubliken 
ville ha musik som passade att dansa till. 

  Efter 73 föreställningar – att jämföra  
med West Side Story som spelades 772 gånger 
– lades uppsättningen ned. Hellman,  
Bernstein och "era andra textförfattare  
fortsatte att bearbeta stycket. Under de  
tre följande decennierna kom inte mindre  
än sju versioner.

  Bernstein !ck dock !n kritik för musi-
ken. Det är ett färgsprakande kalejdoskop 
av musikaliska in"uenser som presenteras: 
jazz, operett, tango och italienskt 1800-tal. 

Uvertyren – som ofta spelas som eget orkes-
terstycke – blinkar till Rossini. Kunigundas  
paradnummer Glitter and be gay för tankarna 
till Donizetti. I duetten You were dead, you 
know !nns spår av Bellini. Men kanske är 
den viktigaste inspirationskällan Kurt Weill, 
1930-talets mästare på socialt engagerande 
musikteater. Av Weill lärde sig Bernstein hur 
man fångar publiken med humor och samti-
digt framför svidande civilisationskritik.

#$%&'())*+,% - .*)-% /%&+0$%-+0 skild-
ring av pappan är att hans politiska engage-
mang berörde – och upprörde. Mordet på 
Martin Luther King 1968 gjorde Bernstein 
så förtvivlad att han under en tid avskär-
made sig helt från omvärlden. Två år senare 
ordnade han en fest i sitt hem för att stödja 
den antirasistiska organisationen Svarta 
pantrarna. Som en reaktion på det publice-
rade New York Times artikeln »Radical chic: 
1at party at Lenny’s«, där skribenten Tom 
Wolfe menade att Bernsteins samhällsenga-
gemang var ett spel för gallerierna. »Radical 
chic« blev ett skällsord motsvarande vår 
tids begrepp »politiskt korrekt«. Även om 
Bernstein nog skakade av sig epitetet ganska 
lätt beskriver Jamie Bernstein hur hennes 
mamma, Felicia, aldrig kunde glömma den 
förnedrande artikeln.

  Den 14 oktober 1990 dog Bernstein i sitt 
hem i New York i sviterna av lungcancer. 
Knappt 30 år hade gått sedan talet »An 
artist’s response to violence«. Som Jamie 
Bernstein skriver är det ett bedrövligt fak-
tum att dess innehåll ständigt blir aktuellt 
på nytt. Men, konstaterar hon: »Varje gång 
talet trycks eller läses upp uppstår en glimt 
av tröst och universell optimism – det som 
min pappa kämpade för hela sitt liv, i var-
enda ton och genom varje handling.«
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