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punkt nämner Goodwin parentetiskt, nämligen den distinktion de båda författarna 
gör mellan imitation och inflytande. Man bör låta sig komma under inflytande av så 
många stora poeter som möjligt, men undvika att imitera dem. Hela detta avsnitt med 
komparationer och kausalitetsdikussioner genomför Goodwin mycket övertygande.

I det avslutande kapitlet om några smärre namn och Pound gör Goodwin en iaktta
gelse som skall återges här, medan de olika specifika konstaterandena lämnas den 
intresserade läsaren att själv söka. Han konstaterar, att de smärre men talangfulla 
poeterna, kom att efterlikna vissa stilistiska trick, viss imagistisk teknik, utelämnandet 
av artiklar etc. när de lärde av Pound. De mindre ytliga egenskaperna hos Pound, 
som hans teknik att använda talspråk, hans sätt att använda korta anekdoter för att 
illustrera synpunkter, var svårare att ta efter; och de är svårare att konstatera när stora 
poeter gör det.

Pounds namn har alltid betraktats som viktigt. Många har tagit hans inflytande för 
gott. Poeter har i klara verba uttryckt sin tacksamhet till honom. Likväl visar Goodwin, 
att mycket som dessa poeter tackat för, var deras eget gods. Det inflytande Pound haft, 
bestod snarare i att han konfirmerade vad poeterna själva gjort. Goodwin visar att en 
person vilken som människa »syns» och har utstrålning, lätt kan uppfattas också som 
litterärt inflytelsefull. Men man måste skilja det inflytande som består i allmän entu
siasm, eller vaga överensstämmelser från det som klart och exakt kan anges som likheter; 
och man måste klargöra när likheter är resultat av kontakt, påverkan eller bara råkar 
vara likheter. Hans bok är en välgörande fördomsfri genomgång av ett material där 
frågornas svar tidigare varit alltför givna. Den reser många varnande fingrar genom de 
resultat hans försiktighet leder till.

Manne Stenbeck

L ite ra tu r -R e v  o lu t io n  1 9 1 0 - 1 9 2 5 ,  Dokumente, Manifeste, Programme-, hrsg. von PAUL 
PÖRTNER. Hermann Luchterhand Verlag. Neuwied am R hein .. . ,
I, Z u r  A e s th e t ik  u n d  P o e tik , i 9 6 0 ,

II, Z u r  B e g r if fs b e s t im m u n g  der Ismen, 1961.
(Die Mainzer Reihe 13.)

PAUL RAABE: Die Zeitschriften und Sammlungen des literarischen Expressionismus. 
Repertorium der Zeitschriften, Jahrbücher, Anthologien, Sammelwerke, Schriftenreihen 
u n d  Almanache 1 9 1 0 - 1 9 2 1 .  J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung. Stuttgart 1964.

E xp re ss io n ism u s . Aufzeichnungen und Erinnerungen der Zeitgenossen, hrsg. von 
Paul Raabe. Walter Verlag. O lte n ...  1965.

Expressionismus. Der Kampf um eine literarische Bewegung, hrsg. von PAUL R a a b e , 
Deutscher Taschenbuch Verlag. München 1965. (Sonderreihe dtv 41.)

Åren kring och under första världskriget är i Tyskland en tid av enorm litterär vitali
tet, då otaliga tidskrifter startas och grupper bildas och då en rad nya författare av 
betydelse träder fram. Det finns ett påtagligt polycentriskt drag i denna aktivitet, där 
även de tyskspråkiga delarna av Österrike-Ungern spelar en betydelsefull roll. Förutom 
Berlin är bl. a. Prag, München, Leipzig och Dresden viktiga centra för diktargrupper 
och tidskrifter. En centralgestalt, som är betydelsefull både som teoretiker och diktare, 
såsom Zola inom naturalismen, saknas. Den hektiska följden av genomgripande politiska 
händelser —  första världskrigets utbrott, sammanbrottet och revolutionen —  förändrar 
ständigt ramen kring diktarnas verksamhet. Den starka decimering som sker genom 
kriget gör att det ledande skiktet inom den unga diktargenerationen mot slutet av tiota
let får en annan sammansättning än tidigare.

Redan 1 sin heterogenitet, vars bakgrund här något antytts, erbjuder den nyskapande 
unga dikten från tiden kring första världskriget svåra problem för den som önskar 
överblick. Ett oblitt öde har skapat flera. Hitlers kampanj mot »entartete Kunst» har gjort 
även tidskrifter och böcker som utkom i stora upplagor svåra att få tag i. Under
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nazisttiden var den objektivt hållna forskningen kring perioden ringa. Efter andra världs
krigets slut sköt den först så småningom fart.

En synnerligen väsentlig sida inom forskningen under de senaste åren har varit att 
låta tiden från 1910 och en bit in på 20-talet framträda i all sin förvirrande men 
samtidigt stimulerande rikedom, medan man på många håll kan märka skepsis mot 
de tidigare otaliga försöken att ge synteser, att t. ex. finna expressionismens egentliga 
väsen. Två som betytt mycket för att göra det litterära livet under perioden tillgängligt 
är Paul Pörtner och Paul Raabe, den senare chef för biblioteket vid det tyska litteratur
arkivet i Schiller-Nationalmuseum i Marbach a.d. Neckar.

Paul Pörtner har ombesörjt en utgåva dokument, manifest och program, Literatur- 
Revolution 1910—1925. Som titeln anger är det exempel på en i någon mening av 
ordet revolutionär inställning beträffande litteraturen som Pörtner sammanfört. Den 
första delen, Zur Aesthetik und Poetik (i960), rymmer ställningstaganden i grund
läggande estetiska frågor ordnade dels under rubrikerna »Künstler» och »Kunst», dels 
enligt olika genrer. Den andra, Zur Begriffsbestimmung der Ismen (1961), är ägnad 
programuttalanden för olika ismer: futurism, kubism, expressionism, aktivism, dadaism 
etc. etc. En tredje del var ursprungligen planerad. Den skulle enligt första delens förord 
rymma: »Manifeste, Wegweisungen, Utopien, ideologische Entwürfe, Zeit-Echo und 
-Kritik, die Beweggründe der literarischen Revolution und ihre politischen und geistes
geschichtlichen Zusammenhänge aufweisen.» Enligt vad Luchterhands förlag meddelar 
är det oklart om någon tredje del kommer. Det sker i så fall vid ett annat förlag.

Trots titeln Literatur-Revolution tar Pörtner vid flera tillfällen in uttalanden om 
bildkonst. Han motiverar detta med att den litterära teoribildningen under perioden fick 
så starka impulser från bildkonstens. Han tar också, speciellt i andra delens avsnitt 
om futurism och kubism, med översättningsartiklar, fr. a. hämtade från den under för
krigstiden mycket internationellt inriktade tidskriften Der Sturm. Marinetti och Apol
linaire finns således representerade. De vida gränserna på dessa punkter är lätta att 
acceptera. Mer diskutabelt förefaller det mig att Pörtner uteslutit uttalanden av författare 
som Ernst Stadier och Georg Heym därför att dessa finns lätt tillgängliga i nya utgåvor 
och av Franz Kafka med motiveringen att denne övervägande stod utanför de litterära 
riktningarna. Det ligger visserligen något positivt i Pörtners strävan att få utrymme 
för så många svårtillgängliga texter som möjligt, men det förefaller mig som om 
Literatur-Revolution med de nämnda uteslutningarna inte lika väl fyller det syfte, 
som W alter Emrich anger i sitt synpunktsrika förord, att skapa medvetenhet om hur 
den moderna dikten växt fram. Och Kafkas isolering från de litterära riktningarna bör 
kanske inte överdrivas. Han medverkar i inte så liten utsträckning i expressionistiska 
tidskrifter, kalendrar och skriftserier.

Noggranna källanvisningar och en bibliografisk översikt över böcker från tiden 
1910—25 av de representerade författarna gör det lätt för den nyfikne att söka sig 
vidare. Pörtner anger i sitt förord att han i stor utsträckning måst nöja sig med utdrag 
och det finns naturligtvis inte i och för sig något att anmärka häremot, även om jag 
gärna skulle sett ett mindre antal men i stället mer fullständigt återgivna texter. Det 
borde också klarare angetts när det är fråga om en fullständig text och när det inte 
är det samt hur utdragen gjorts. Ett exempel får tjäna som belysning. För Walter 
Hasenclevers Das Theater von morgen anges att texten är hämtad ur Schaubühne år
gång XII, s. 466—67 och 501, men det markeras på intet sätt typografiskt, var skarven 
mellan de två avsnitten finns. Man måste också gå till originaltexten för att konstatera, 
att Das Theater von morgen publicerats som en serie av tre artiklar och att det första 
parti som Pörtner tagit med börjar mitt i ett stycke i den andra artikeln och att det 
mellan de två citerade avsnitten är ca två sidor text och att en avslutning på ungefär 
1I& sida inte är med. En omisstänksam läsare kan lätt förledas att tro, att det är en full
ständig text han har att göra med.

Andra delen av Pörtners antologi inleds med historiker över framväxten av termer 
som kubism, expressionism och aktivism. Av synnerligen stort intresse är den utförliga 
behandlingen av den tvivelaktigaste av de »stora» ismbeteckningarna, expressionismen. 
Något förbryllande är det dock att Pörtner, som är så starkt medveten om den mängd
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av skiftande betydelser som förekommit och förekommer, själv i sin historik förutsätter 
en innebörd som riktig men aldrig redovisar vilken denna är. Det sägs således t. ex. 
om Kandinsky, att dennes expressionistiska tid är mellan 1906, då han först såg verk 
av Matisse, och 1911 då han målade sin första abstrakta akvarell. Här förutsätts alltså 
att en abstrakt konst inte kan vara expressionistisk. Vidare sägs att aktivismen skiljer sig 
från expressionismen genom en annan målsättning. Men vad som enligt Pörtner är 
expressionismens målsättning får man aldrig veta.

De anmärkningar som jag här framför får inte bortskymma det faktum att Literatur- 
Revolution är en oskattbar fyndgruva för var och en intresserad i perioden. Det måste 
därför livligt beklagas om den planerade tredje delen aldrig utkommer.

1960 hölls vid Schiller-Nationalmuseum i Marbach en utställning över expres
sionismen, Den katalog som Paul Raabe och H. L. Greve utgav rymmer en mängd 
uppgifter av biografisk och bibliografisk natur, samt åtskilliga uttalanden från perioden 
av intresse. Raabe har fortsatt på den linje som utställningen angav. Han påbörjade 
således 1961 en fotografisk nyutgåva av den för expressionismen centrala tidskriften 
Die Aktion och utgav 1964 ett urval ur denna. Det senare året kom även Die Zeit- 
schriften und Sammlungen des literarischen Expressionismus 1910—1921, ett översikts- 
verk över tidskrifter, årsböcker, antologier, samlingsverk, skriftserier och almanackor 
knutna till den expressionistiska diktningen. Ordet expressionism fattar Raabe härvid 
i en relativt vid mening, och han täcker ungefär samma fält som Pörtner i Literatur- 
Revolution. Såväl aktivistiska som dadaistiska publikationer finns således med. Raabe 
sätter dock den senare gränsen 1921, inte 1925 som Pörtner.

Det är en trots de hinder som världskriget lade enorm publicistisk verksamhet, som 
utvecklades under det dryga decennium Raabe behandlar. Antalet medtagna publika
tioner är 182, varav jämt 100 tidskrifter. Många är synnerligen svåråtkomliga, varför 
det är en utomordentlig hjälp att Raabe för var och en förtecknar förekomst vid 
ett 70-tal bibliotek, övervägande tyska men även några schweiziska och österrikiska 
samt ett amerikanskt (Harvard College Library). Man kan här i detalj konstatera vilka 
häften, delar, årgångar etc. som finns var. Raabe redovisar dessutom medarbetare (även 
när det gäller bildmaterial), hänvisar till viktigare sekundärlitteratur och ger korta histo
riker över tidskrifterna. Sammanfattningsvis: En för var och en som har anledning att 
närmare beröra 1 o-talets tyska litteratur helt oumbärlig bok.

Raabes inledning till Die Zeitschriften und Sammlungen des literarischen Expres
sionismus är värd ett speciellt omnämnande. Han anlägger där ett som det visar sig 
synnerligen tacksamt perspektiv, som utgör ett väsentligt alternativ till de numera på 
många håll med stor skepsis betraktade försöken att definiera expressionismen som en 
stil eller som en epok i tysk litteratur. Raabe lägger huvudvikten vid det litterära livet, 
vid framträdandet av en mot det etablerade oppositionell diktargeneration och de grup
per som bildades inom denna, grupper som framträdde utåt genom uppläsningsaftnar 
och kabareter, genom kalendrar och antologier, genom tidskrifter och genom seriepublika
tioner utgivna vid vissa förlag som gick i bräschen för den nya diktningen. Det är, 
anser Raabe, främst sådana faktorer och inte språk- eller stilförhållanden som förenar 
de diktare som traditionellt i Tyskland brukat kallas expressionister. En följd av detta 
synsätt är den i förhållande till de flesta framställningar tidiga främre gräns Raabe 
sätter för expressionismen, som nämnts redan 1921. Då hade den tiden närmast efter 
krigsslutet oerhört ymniga expressionistiska tidskriftsfloran gått starkt tillbaka. För
fattare efter författare som tidigare själva kallat sig expressionister hade avsagt sig 
benämningen.

Det litterära livet står i centrum även för Raabes nästa bok, Expressionismus. Aufzeich- 
nungen und Erinnerungen der Zeitgenossen, en samling minnesskildringar beträffande 
åren 1910-20 av personer som stått i centrum för den expressionistiska aktiviteten 
eller haft tillfälle att följa denna från nära håll. En del av dessa erinringar är nyskrivna, 
andra flera årtionden gamla. Raabe framhåller att han inte bara sökt ange något av 
atmosfären utan även sökt delge så många fakta som möjligt. En utomordentligt späckad 
kommentar bidrar till att uppfylla det sista syftet. Korta upplysningar om de i minnes- 
skildringarna nämnda personerna och en bibliografi över minnesskildringar från den
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litterära expressionismen medverkar även till att öka bokens användbarhet. I en del 
bidrag, speciellt bland dem om kafélivet under förkrigsåren, framstår expressionismen 
på ett mindre högtidligt sätt än man är van vid, vilket känns befriande. En brist påpekar 
Raabe själv i sitt förord, teatern är mycket litet representerad. Det är något som man 
får hoppas Raabe själv avhjälper i en kommande publikation.

Expressionismen torde vara unik genom det sätt varpå den förblev en stridsfråga vid 
en tidpunkt, då den för länge sedan bort framstå som historia. Under 30-talet angreps 
den av nazisterna för kulturbolsjevism och av kommunisterna för borgerlig dekadens 
och förfacism. I sin bok, Expressionismus. Der Kampf um eine literarische Bewegung, 
har Raabe samlat helhetsbedömningar av expressionismen från tidiga försök fram t. o. m. 
nazisternas och kommunisternas salvor under 30-talet. En tyngdpunkt bildar givetvis de 
artiklar, som författare som Kurt Pinthus och Kasimir Edschmid skrev under första 
världskriget, flankerade av till dem anknytande dåtida diskussionsinlägg. Tillsammans 
ger Raabes bok bland mycket annat en del av bakgrunden till den utomordentliga för
virring man än i dag kan märka i användningen av expressionism som litterär term.

Liksom när det gäller Raabes övriga arbeten är den vetenskapliga apparaten utom
ordentlig och omfattar förutom källhänvisningar korta kommentarer till varje text och 
en bibliografi över böcker och artiklar om expressionismen fram t. o. m. 1932.

Bengt Larsson

MICHEL SANOUILLET; Dada ä Baris. Pauvert. Paris 1965.
Beträffande den uppsjö av undersökningar kring det begynnande 1900-talets »ismer» 

som kännetecknat första halvan av 1960-talet, noterar man med tillfredsställelse, att 
flera tidigare mer eller mindre förbisedda riktningar väcker forskarnas intresse. Poggioli 
gav i sin undersökning Teoria dell’ arte d’avanguardia (1962, recenserad i Samlaren 
1965) en lysande helhetsbild av avantgardet ur olika aspekter, och exempelvis den 
italienska futurismen har översiktligt behandlats även som en litterär företeelse, bl. a. 
i Baumgarths Geschichte des Futurismus (1966). Svårast att få grepp om hittills har 
troligen dadaismen varit, beroende på bl. a. rörelsens genesis på flera orter samtidigt, 
dokumentens mycket skiftande art och svårtillgänglighet, begreppsröran och flera fors
kares nonchalans inför dada —  ofta troligen betingad av praktiska skäl. Dada är ju 
en odefinierbar rörelse, som ej kan bindas till någon enstaka person, plats eller teori, 
en rörelse som har med alla konstarter att göra lika väl som med områden utanför den 
traditionella konstens råmärken. Dada är dessutom negerande, ologisk och protevsformad 
och kan synas efemär. Forskarens situation underlättas ju ej heller av den anekdotiska 
floran kring rörelsen eller av det faktum att flera dadaister i efterhand försökt att släta 
över eller förneka sin ungdoms dadaism. I en sann dadaists ögon innebär själva den 
vetenskapliga behandlingen av dada, inplacerandet av rörelsen i en litterär och konst
närlig tradition något av en motsägelse.

Dada-revolten har emellertid blivit ett omtyckt forskningsobjekt. Sålunda har Prosenc 
nyligen placerat in Ziirich-dadaismen i ett politiskt och socialt sammanhang i Die 
Dadaisten in Zürich. Versuch einer soziologischen Deutung (1967) och 1965 utkom 
den 650 sidor digra avhandlingen Dada a Paris, skriven av Michel Sanouillet, redan 
känd som specialist på området genom sina editioner av och verk om Marcel Duchamp 
och Francis Picabia {Marchand du Sel, 1958; 391 I i960; II 1965; Picabia, 1964). 
Verket är tänkt som en första del i en stor undersökning kring dada över hela världen 
och bygger på bl. a. 15 års enkäter i olika former, vad gäller det »levande» materialet 
utförda i grevens tid, då dada-pionjärerna mänskligt att döma snart är utdöda. Verket 
kan också betraktas som ett försvar för flera av rörelsens förgrundsgestalter, och för
fattaren är ute i det lovliga syftet att korrigera den stereotypa bild de flesta tycks ha 
av dada och dess —  enligt Sanouillet —  cirka hundra anhängare i olika länder under 
glansperioden. Dokumentationen är imponerande. Av speciellt intresse är författarens 
tillgång till privata bibliotek och arkiv, t. ex. Tzaras tidigare nästan helt outnyttjade 
samlingar och Bretons brevväxling, som Breton fördomsfritt ställt till författarens för


