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Serpent). They are dismissed as “failures” instead of being subjected to a careful ana
lysis. The weakness of Moynahan’s book seems to be the inability to judge Lawrence’s 
importance except from a point of view resembling modern liberalism. According to 
this moral standard Moynahan praises and condemns, which naturally often brings him 
into a polemical position where he summarizes and judges values defined by previous 
critics.

However, in my opinion Moynahan’s book is easily the best of the three commented 
upon here. A flexible critical approach is combined with clear-sighted comments on the 
Laurencian psychology and coneption of man and society, and the result is an outlook, 
broader than W idm er’s and Goodheart’s, and more rewarding for the general reader 
who is probably more interested in Lawrence’s art than in his ideas.

Lennart Peterson

R e n a t o  POGGIOLI: Peoria dell’arte d’avanguardia. B o lo g n a  1 9 6 2 .

Den florentinske slavisten och litteraturhistorikern R. Poggioli, som f. n. är verksam 
vid Harvard-universitetet i USA, har åstadkommit en vidsynt överblick av avantgardis- 
men. Förutom anglosaxiska poeter och konstnärer har glädjande nog romanskt (franskt- 
spanskt-italienskt) och ryskt avantgarde lämnats stora utrymme. Att exempelvis den tyska 
expressionismen kommit i strykklass gör ju en svensk läsare mindre. De många defini
tionerna och den bitvis mycket abstrakta stilen gör verket något svårsmält, men detta 
uppväges av den överskådliga dispositionen och de förnämliga registren verket inne
håller.

I verkets tre första kapitel undersöks avantgardet som »mytologi», medan det i de fyra 
centrala kapitlen studeras som en psykologisk och sociologisk företeelse. Slutligen place
rar förf. in avantgardismen i ett estetiskt och historiskt sammanhang. Det är vårt att under
stryka, att förf. behandlar sitt ämne som ett socialt och sociologiskt fenomen i vida högre 
grad än som ett estetiskt. Poggioli visar upp en personlig profil i sin behandling och be
dömning av avantgardet, men det är tydligt, att exempelvis José Ortega y Gassets teorier 
om konstens »avhumanisering» och densammes uppfattning av generationsbrytningens 
centrala roll spelar en viktig roll i Poggiolis resonemang liksom Bontempellis »Avven- 
tura novecentista». Man märker också, att författaren i allmänhet värderar vänsterkriti
kerna mer än högerkritikerna, även om båda grupperna i block fördömer avantgarde
konsten som företeelse.

Efter en granskning av begreppet »avantgarde», som först omkring 1850 fördes över 
från revolutions jargongen i Frankrike till artisternas värld, där det fram till sekelskiftet 
genomgående hade en negativ klang, och efter att ha kontrasterat avantgardet som »rö
relse» (movimento) mot olika, statiska »skolor» (akademier), framställer förf. sina krite
rier på avantgardismen: a t t  i v i s  m o  —  en känsloladdad entusiasm för handlingen som 
sådan, a n t a g o n i s m o  —  fr. a. mot traditionen och publiken, n i c h i l i s m o  —  gläd
jen att bryta ned, kampen för dess egen skull, ett slags »transcendental antagonism», 
och a g o n i s m o-tendensen att sträva vidare, även på sin egen undergång, vilken be
traktas som ett nödvändigt offer för framtida rörelsers framgång. Förhållandet mellan de 
båda första momenten, avantgardets ideologi, och de båda sista, dess logik med starka 
irrationella drag, utgör »la dialettica dei movimenti». Författaren granskar nonkonfor- 
mismens olika utslag från romantiskt bohème via futurismens och surrealismens mest 
skandalösa framträdanden till vår tids arga, unga män. Sambandet mellan romantiken 
och avantgardet sammanfattas —  romantiken ses som en potentiell avantgardism. Termen 
»nihilism» definieras med orden »att nå icke-handling genom handling», men förfat
taren uppehåller sig huvudsakligen vid rörelsens »agonism», vilken omfattar innebörden 
i såväl »agone» som »agonia», dvs. såväl dyrkan av sport som den tragiska känsla livet 
kännetecknas av enligt exempelvis Kirkegaard, Nietzsche, Dostojevskij och —  varför 
inte? —  existentialisterna. »Agonismen» är ett aktivt känsloläge, som driver konstnären 
att förvandla sin känsla av en nära förestående katastrof till mirakel, att offra sig och sitt 
verk för eftervärlden. Kanske skulle man kunna beteckna »agonismen» som rörelsens 
masochistiska impuls och »nihilismen» som dess sadistiska. Medan en klassisik epok be
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traktar sina produkter som en kulmen, äger för avantgardet det närvarande existens
berättigande endast som potentiell framtid.

I de sociologiska undersökningarna behandlar förf. bl. a. avantgardets dubbla inställ
ning till och beroende av modet, originalitetsjakten och fr. a. publikens sammansättning. 
Som ett resultat framstår, att avantgardet är helt beroende av bourgeoisien. Låt vara, att 
den möderne konstnären anklagar det borgerligt kapitalistiska samhället för att låta ho
nom dö —  i en annan regim tillätes han ej ens födas! Avantgardekonstnären befinner sig 
i ett permanent upprorstillstånd mot samhällets »masskultur», lever i ett aktivt, men kro
niskt sociopsykologiskt främlingstillstånd (»alienazione»), ett främlingstillstånd som även 
är ekonomiskt, eftersom samhället har en benägenhet att behandla artisten som en pa
rasit och konsument snarare än som »skapare». Som redan Malraux hävdat får den mö
derne konstnären och skalden finna sig i att vara bourgeoisiens skottavla nr 1, sedan 
motsättningarna mellan aristokrater och borgare, mellan proletärer och borgare till största 
delen upphävts. Konstnären reagerar genom ett estetiskt och stilistiskt främlingstillstånd, 
som ytterligare skärper motsättningarna. Tragiken i avantgardets position består i dess 
kamp på två fronter, mot två vitt skilda fiender: masskulturen och den traditionella, ofta 
akademiska kulturen. Kan det väcka förvåning, om artisten i denna situation reagerar 
genom ett »etiskt främlingstillstånd» såsom de tyska expressionisterna och flera existen
tialister?

Efter en fr. a. terminologisk översikt av avantgardets beroende av modern teknik och 
vetenskap behandlar och bemöter förf. såväl höger- som vänsterkritikernas argument mot 
avantgardismen, bl. a. deras gemensamma beskyllning »degeneration». Oförmågan att an
lägga estetiska synpunkter på avantgardet hindrar enligt Poggioli båda falangernas kri
tiker från att dra rimliga slutsatser. De fyra viktigaste angreppspunkterna mot avant
gardet är »iconoclastia», »disumanizzazione», »cerebralismo» och »ermetismo». En po
sitiv inställning till avantgardismen får givetvis ej leda till en positiv värdering av alla 
rörelsens manifestationer. Orwells avslöjande av Salvador Dali och författarens egen 
beska kritik mot surrealismen må tjäna som exempel. Angreppspunkterna ovan kan hjälpa 
oss att få en överskådlig bild av avantgardismen. Sammanställes begreppen »avhumani- 
sering» och »deformation» får man något för avantgardet väsentligt, och dessutom ett 
rött skynke för publiken, som reagerar mot konstnärens »deformerade» konst och cerebra- 
lismen kom ikondyrkaren mot ikonoklasten. Ett viktigt led i avantgardets »hermetism» 
på olika områden är självfallet den nya synen på metaforen, som efter att i 2 000 år 
varit tvådelad och reversibel nu ersatts av en enledad metafor, som frigjort sig från sin 
utgångspunkt!

Verkets sista kapitel består dels av historiska paralleller, dels av mer personliga 
författarreflexioner kring avantgardets framtid. Även om kapitlet tyckes mig svagare än 
de övriga, är det onekligen bra, att många missvisande paralleller skärskådas, t. ex. mellan 
barock och avantgarde. Poggiolis »Teoria delParte d’avanguardia» är mig veterligt det 
enda arbete, i vilket alla viktiga aspekter på avantgardet behandlas. Det är ett förvånans
värt rikt verk. Låt oss hoppas, att det å det snaraste översättes till något av de mest lästa 
kulturspråken.

Pär Bergman

R e n é  W e l l e k : Concepts of Criticism. Ed. and with an Introduction by Stephen G. 
Nichols. Yale University Press 1963.

Till René Welleks 60-årsdag publicerades en samling studier kring litteraturforsk
ningens metodologi och begreppslära under den adekvata titeln Concepts of Criticism. 
Den engelska termen criticism slår ju en bekväm bro över vår tämligen artificiella klyfta 
mellan litteraturforskning och seriös litteraturkritik och anger sålunda omedelbart, att upp
satserna syftar längre än till det exklusivt akademiska området. De flesta av dem har 
tryckts tidigare, men tre av dem är nyskrivna, därav en nyttig studie om amerikansk 
kritik efter 1945. Till de viktigaste av de äldre har fogats postscripta, som reviderar eller 
konfirmerar deras resultat. På det sättet för Wellek fram sina historiografiska översikter 
till dagsläget, vilket givetvis ibland kommer att ge dem formen av en resonerande biblio


