
SAMLAREN
T id skrift fö r  

svensk litteraturhistorisk 

forskning

Å RG Å NG  88 1967

Svenska Litteratursällskapet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta verk har digitaliserats. Bilderna av den tryckta texten har tolkats maskinellt (OCR-tolkats) för att skapa 

en sökbar text som ligger osynlig bakom bilden. Den maskinellt tolkade texten kan innehålla fel. 



Almqvist &  Wikseils
B O K T R Y C K E R I  A K T I E B O L A G  

U P P S A L A  1968



Recensioner 2 4 9

Själva undersökningen innebär en minutiös kartläggning av dadas manifestationer i 
Paris och relationerna mellan fr. a. Ziirich-dada och Paris-dada. Huvudpersoner är 
gruppen kring Littérature (Hur kunde man välja ett så trist namn på en avantgarde- 
tidskrift?), vars olika bidrag och medarbetare noggrant skärskådas, fr. a. Breton och 
hans »musketörer», och i viss mån Tzara och Picabia, vilka i hög grad bidrog till Paris- 
dadas höjdpunkter i början av åren 1920, 1921 och 1922: utställningar, demonstra
tioner, recitationer, »visite à Saint-Julien le Pauvre», »Procès Barrés», projektet »Congrès 
de Paris» m. m., allt noggrant analyserat i de avgjort roligaste avsnitten i avhandlingen. 
Bretons omsvängning från en nästan sjuklig beundran till antipati för den ytterst gåt
fulle Tzara skildras gripande liksom kampen om hegemonin mellan dem båda. För 
Breton blir det snarast fråga om en frigörelse från ett beroendeförhållande på hans väg 
mot det som så småningom blev kärnan i surrealismen, för vilken dada betytt oerhört 
mycket —  en av grundtankarna i Sanouillets avhandling, som är ytterst givande trots 
den påfallande pratigheten i huvudavsnitten, där man ofta efterlyser introduktions- 
kapitlets strama framställning. Läsaren skulle också ha önskat det omöjliga: något slags 
definition av »dada-attityden» över huvud. Vi får hoppas, att något dylikt kommer som 
en sammanfattning, när Sanouillet avslutar sina banbrytande specialstudier av dadas 
vandringar i världen.

Pär Bergman

J. H. MATTHEWS: A n Introduction to Surrealism. University Park. Pennsylvania 1965.
J. H. Matthews vill i An Introduction to Surrealism ge en analys av surrealismens 

centrala idéer sådana de framträder bakom såväl dikt som måleri. Han understryker 
att han inte skrivit en litteraturhistoria, inte heller ett kritiskt arbete med syfte att 
värdera surrealismens insats eller blottlägga svagheterna i dess tänkande. En väsentlig 
målsättning har varit att skingra de många missförstånd författaren stött på kring sur
realismen, särskilt i senare års kritik.

Matthews utgångspunkt är att surrealismen måste förstås i första hand som »the 
reflection of an attitude of mind», inte som en konstriktning. Tekniken har bara varit 
medlet att förverkliga vissa mål och det är dessa boken vill belysa. Huvudkälla blir 
surrealisternas egna uttalanden om sina idéer och sin konst. Matthews har kommit 
att intressera sig särskilt för de surrealistiska författarnas förord till sina målande 
meningsfränders utställningar; de säger oss, menar han, mer om konstnärerna som 
surrealister än som målare, och det är i den egenskapen han vill studera dem.

Matthews börjar med ett kapitel om dada där han i Huelsenbecks efterföljd skiljer 
mellan dada och dadaism, mellan den anda av revolt som fortsätter i surrealismen och 
den ism som snart förlorat sig i upprepning. Det följande avsnittet om surrealismens 
födelse vill avdramatisera övergången mellan de båda riktningarna och framhålla de 
många sambanden, samtidigt som det större allvaret i revolten och den nya strävan 
efter en okänd verklighet får sin plats i bilden av surrealismen. Efter ett kapitel som 
under polemik mot oförstående kritiker driver den antydda tesen att surrealismens 
tyngdpunkt ligger i liv och tanke, inte i det konstnärliga uttrycket, granskar Matthews 
de skilda metoderna i fem avsnitt, hela tiden med sikte på att det rör sig om vägar 
betingade av de uppställda målen. Utnyttjandet av drömmens språk, automatismen, 
förlitan på slumpens verk (från objets trouvés till de surrealistiska sällskapslekarnas 
orakelsvar), metoderna för att erövra det irrationella (Dalis paranoisk-kritiska aktivitet 
etc.), kulten av le merveilleux (från det magiska bildspråket till Oppenheims pälsklädda 
kopp) —  allt detta ses som olika sätt att revoltera mot de hämmande konventionerna, 
öppna slussarna för detta omedvetna som är större än sin bärare och famla mot den 
utopiska öververkligheten. Långt ifrån att vara eskapism är detta, menar Matthews, för
sök att låta det irrationella gripa in i verkligheten och förvandla den till surréalité. 
De skilda metoderna ses samtidigt som lika många vägar att tillfredsställa begär; att 
det i grunden gäller ett och detsamma framgår av att kärleksakten blir en kommunion 
med det öververkliga.
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Denna bild av surrealismen erbjuder väl inga revolutionerande synpunkter men det 
är en intelligent, överskådlig och på en rad punkter mycket klargörande tolkning. 
Väsentligt är att författaren överblickar hela fältet och ger exempel ur hela den väldiga 
manifestfloran under drygt fyra decennier, därmed mer up to date än någon annan 
guide. En rad diktanalyser konkretiserar på ett lyckligt sätt de diskuterade program
punkterna. Närstudiet av bildkonstverk blir däremot allvarligt lidande på att boken 
saknar illustrationer. Denna handledning är försedd med rejäl notapparat som förstärker 
intrycket av stor beläsenhet i de surrealistiska källskrifterna. Tidigare kommentatorer 
behandlas däremot mycket styvmoderligt. Exempelvis Maurice Nadeau och hans Histoire 
du surréalisme nämns ingenstans i boken och den korta bibliografin —  med rubriken 
Suggested reading —  upptar endast engelskspråkiga arbeten.

Det är synd att Matthews med sin grundliga orientering i surrealismen inte velat 
ge de historiska synpunkterna större plats. När dada som nu ensam får utgöra bak
grund och Rimbaud, Lautréamont m. fl. bara får spridda omnämnanden måste den 
oinvigdes bild av det stora sammanhanget bli ganska skev. Matthews överdriver också 
kontinuiteten inom surrealismen och försummar utvecklingen. Behandlingen av Dalis 
paranoisk-kritiska metod belyser sålunda väl dennas innebörd och markerar dess heders
plats i det surrealistiska tänkandet, men det blir inte klart vilket väsentligt nytt utveck
lingsskede denna aktiva, direkt verklighetsomformande metod innebär i förhållande till 
de tidigare, passivt registrerande. Förvissad om den surrealistiska begreppsvärldens kon
stans utnyttjar författaren också många gånger sena uttalanden utan att ifrågasätta deras 
giltighet för det föregående. Ett exempel. Med stöd av yttranden av Mabille och Béguin i 
Cahiers GLM 1938 och av Breton i La position politique du surréalisme 1935 talar 
Matthews om hur automatismen vill utnyttja det kollektiva omedvetna och därmed vädja 
till djupa, för alla gemensamma skikt i personligheten (s. 85 f.); tankegången återkom
mer senare i boken och vidgas då till att gälla den surrealistiska konsten överhuvud. 
Framställningen innebär en kraftig förenkling. Automatismen prövas redan 1919 av 
Breton och Soupault och får sin programmatiska formulering i manifestet av 1924. 
Det är den tiden Freud man åberopar som psykologisk auktoritet. Av allt att döma 
kommer Jung och hans teori om det kollektiva omedvetna in i surrealismen på ett 
något senare stadium, mer eller mindre som en legitimation i efterhand. De anförda 
uttalandena hänför sig till denna senare fas i en utveckling som på detta sätt suddats 
ut. Inför exempel av den typen beklagar man att Matthews inte valt att bygga in det 
historiska perspektivet i sin analys. Det skulle ha givit ännu större värde åt vad som 
redan nu är ett välkommet tillskott bland guiderna i surrealismens tankevärld.

Kjell Espmark I.

I. F. C l a r k e : Voices Prophesying War 1763—1984. Oxford University Press. 1966.
Den första känsla som inställer sig efter läsningen av I. F. Clarkes idéhistoriska 

arbete är beundran för den väldiga arbetsprestation som måste ligga bakom verket. 
Källförteckningen är mycket omfattande och torde komma att bli utgångspunkten för 
varje annan forskare som vågar sig in på detta nya litterära undersökningsområde. Man 
kan bara hoppas att Clarkes efterföljare blir många. De resultat han når visar med all 
önskvärd tydlighet, att aspekterna på ämnet är många och tankeväckande.

Enligt Clarke uppstod genren 1763, då ett anonymt verk med titeln The Reign of 
George VI, 1900-1925, såg dagens ljus. I centrum av berättelsen står den engelske 
hjältekonungen George VI, som tappert leder sina oslagbara trupper mot Europas här
skaror och kröner sin bana med att utropa sig till konung av Frankrike. Ett drag, som 
kännetecknar boken och som återkommer hos de flesta av de följande decenniernas 
skribenter i ämnet, är oförmågan att föreställa sig den omfattning ett framtida krig 
skulle få. Georges bataljer avverkas i 1700-talsstil; Europas monarker står själva i spetsen 
för sina arméer, och de vapen som används är de konventionella. Men i och med de 
första ballonguppstigningarna —  bröderna Montgolfier och Jacques Charles 1783 —


