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nøglefigur og udgav mellem 1905 og 1908 sin selvbiografi i tre bind – LEVNED. Med hjælp fra sine
dagbøger og breve genkalder han i "LEVNED II. Et tiår" sig perioden 1871-81: Forelæsningerne, der skabte
Det moderne gennembrud, "Hovedstrømningernes" tilblivelse og modstanden i samfundet. Men det var også
en tid fuld af bitterhed over ikke at blive professor – noget, som førte ham videre til Berlin. Bogen er skrevet i

og med samtidens sprog og retskrivning. Georg Brandes (1842-1927) er den mest indflydelsesrige
litteraturkritiker og -teoretiker i dansk litteraturhistorie. Det var netop Georg Brandes, der definerede de
litterære genrer realisme og naturalisme op imod senromantikken, som han så som virkelighedsfjern og

præget af tom æstetik. Georg Brandes er den vigtigste teoretiker bag Det moderne gennembrud. LEVNED I-
III er den danske litteraturkritiker Georg Brandes' selvbiografi, der udkom mellem 1905 og 1908, og som
kronologisk gennemgår hans livserfaringer, dagbogsuddrag og breve fra 1842 til 1892 – fra tiden som barn,

som ung, som rejsende og som forsker.
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