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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 —



Recensioner 2 5 1

hade en ny era inletts, kännetecknad av en snabb utveckling på det tekniska området. 
Efterhand satte denna utveckling sina spår även i de fantasier om framtidens krig, som 
frodades under Napoleonkriget.

Vid denna tid etablerades genren helt och fullt på båda sidor Kanalen. Den kom 
att ge uttryck både för oro inför vad som skulle kunna hända, om det värsta inträffade, 
och för en krigshetsande nationalism. Som propagandamedel var mängden av maningar 
till vaksamhet och aggressivitet utan tvivel utmärkta; som litteratur har de i regel blott 
kuriositetsvärde. Inte förrän 1871 utgavs ett verk som, om man följer Clarke, betydde 
ett verkligt genombrott för de fiktiva skildringarna av framtidens krig. Verket som stod 
att läsa i Blackwood’s Magazine, var The Battle of Dorking, skriver av en f. d. officer 
i Indien, Sir George Tomkyns Chesney.

The Battle of Dorking kunde inte kommit lägligare. Tyskland hade nyligen besegrat 
Frankrike, vilket föranledde onda aningar om Englands framtid. Skulle de segerrusiga 
tyskarna hejda sin framfart, eller skulle de fortsätta över Kanalen av blotta farten? En 
öm punkt var den engelska försvarsmakten, vars anslag på ett drastiskt sätt hade skurits 
ned av Gladstone. Flottan, Englands stolthet, innehade inte längre så självklart hege
monin på haven, sedan ångbåten uppfunnits. Och till lands rådde en stark motsättning 
mellan de reguljära trupperna å ena sidan och »the volunteers», nyuppsatta förband av 
frivilliga, å den andra.

Det var sålunda inte underligt att The Battle of Dorking blev en stor försäljnings
succé. Inom några månader hade 80 000 exemplar sålts, och upphetsningen kring be
rättelsen blev upphovet till en häftig tidningspolemik, där Chesneys motståndare gjorde 
allt för att tillintetgöra hans tes, att England skulle vara ett lätt byte för den vältrim
made preussiska armén. I själva verket, menade man, var Englands slagstyrka mycket 
större än Chesney ansåg, och man drog sig inte för att vederlägga honom genom att 
applicera hans egen berättelseteknik; tyskarna hade följaktligen aldrig segrat, utan den 
engelska flottan hade i sista stund ingripit och tillintetgjort fienden. I parlamentet upp
trädde själve Gladstone och talade delvis i egen sak. »I should not mind this ’Battle 
of Dorking’, if we could keep it to ourselves, if we could take care that nobody belonging 
to any other country should know that such follies could find currency or even favour 
with portions of the British public; but unfortunately these things go abroad, and they 
make us ridiculous in the eyes of the whole world.» På hösten 1871 visade en stor 
höstmanöver med full kraft, att en fiende skulle få det svårt att ta engelsmännen med 
överraskning; hemmastyrkorna segrade övertygande över en fiende som hade till upp
gift att inta kanalkusten. Man kunde andas ut —  manövern visade ju att farhågorna 
var överdrivna!

I litteraturen hade emellertid The Bartle of Dorking börjat sätta spår. Berättelsen 
utgavs i USA, Australien och Kanada, den översattes till andra europeiska språk (så sent 
som 1940 utgavs den i Tyskland under det hotande namnet Was England erwartet!), 
och litteraturen överflödade av imitationer. Men enbart Chesneys krigsskildring kan 
inte förklara det stora intresset för genren. Många faktorer samverkade härtill. Tysk
lands tilltagande makt hade skakat balansen i Europa, och detta i sin tur hade föranlett 
en intensiv kapprustning. Teknikens framsteg utnyttjades inte enbart i fredligt syfte; 
nya, effektivare vapen skapades av en alltmer framstående industri. Vidare nämner 
Clarke ett kanske något förbisett maktmedel, nämligen tidningsväsendet. Mot slutet av 
1800-talet blev det ytterst vanligt för skribenter att, som Chesney, direkt vädja till den 
stora massan för att vinna gehör för sina åsikter i försvarsfrågor. Därvid visade det sig, 
att chockverkan var det effektivaste sättet att påverka; ju mer levande man kunde fram
ställa skräck och terror, desto säkrare kunde man vara på att folk tog en på allvar.

Paradoxalt nog kunde man inte i fantasin föreställa sig vad som i realiteten skulle 
inträffa då kriget blev en verklighet. Även experter på området skildrade framtidens 
drabbningar helt ortodoxt, i samma stil som de krig man redan upplevt. Clarke menar 
att endast tre författare såg längre, nämligen Albert Robida, H. G. Wells och Conan 
Doyle. Dessa fattade, åtminstone delvis, den enorma betydelse vetenskap och industri 
skulle komma att få för krigföringen. Robida förutsåg, i La Guerre au vingtième 
siècle, ubåtar, minor, torpeder, automathandvapen, bakteriologisk krigföring, flygbom
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bardemang, osv. Hans bok väckte emellertid, då den utkom 1883, mer löje än för
färan. Ingen kunde ju tro på sådana fantasier!

Med The Time Machine (18951) inledde H. G. Wells en fas i sitt författarskap, där 
Darwins tes om strid mellan rivaliserande grupper samordnas med brittiska erfarenheter 
av kolonialkrig och med W ells’ fruktan för vad den tekniska utvecklingen kan inne
bära vid krigshot. Clarke finner The W ar of the Worlds vara den bästa av W ells’ 
»scientific romances»; den är »the perfect nineteenth-century myth of the imaginary 
war». Den mest profetiska berättelsen är emellertid The W orld Set Free, skriven 1913, 
i vilken ges en skildring av hur atomenergin skall komma att utnyttjas för att fram
ställa en bomb av fruktansvärda dimensioner. Man tog naturligtvis Wells lika lite på 
allvar som Conan Doyle, då denne förutsade det obegränsade ubåtskriget.

Efter första världskriget har synen på framtida krig förändrats radikalt, allteftersom 
de tekniska framstegen ökat. Atombombens användning innebar naturligtvis klimax 
härvidlag. Den verkliga fienden är inte längre en främmande makt, utan själva destruk
tiviteten hos de vapen som framställs. Man har nu fattat förstörelsemöjligheterna i hela 
deras omfattning: inga dubier finns längre om vad ett kommande krig kan medföra. 
Vi har kommit långt från 1700-talets framtidsskildringar med deras närmast idylliska 
skärmytslingar. Att på ett begripligt, realistiskt språk nu relatera de fasor ett krig med 
vätebomber, bakteriologisk krigföring —  mycket annat att förtiga —  skulle medföra, 
är närmast ogörligt. Därför har själva kriget i ökad utsträckning blivit mål för för
fattarnas angrepp. Vid sidan av de skildringar som profeterar om mänsklighetens u t
plåning och en tom, ruinfylld jord, har som motvikt skrivits andra som visar hur 
några få överlevande tar sin tillflykt till ett primitivt, fridfullt liv utan den nutida 
civilisationens tekniska hjälpmedel. Clarke nämner bl. a. Martinsons Aniara som exempel 
på avskyn för den tilltagande mekaniseringen i tillvaron.

I en lång inventering av de skaror av författare som i vår tid lockats av temat, stannar 
Clarke bl. a. vid Orwell och Huxley, som båda saknar tillförsikt om människans för
måga att frigöra sig från trycket av en järnhård statsregim eller en teknik, som leder 
till utplåning. Mer hoppfulla är L. P. Hartley (Facial Justice) och John Wyndham 
(The Day of the Triffids) utan att hemfalla till önskedrömmar. Clarke visar skickligt 
1900-talslitteraturens samband med de äldre verken i genren, liksom de förändringar 
som skett. Det är emellertid ofrånkomligt att man i avsnittet om den moderna littera
turen finner brister och ofullkomlighet. Dels är litteraturen ofantlig, dels vet läsaren 
betydligt mer om tiden och författarna. Intressantast är Clarke då han gräver fram 
gamla, bortglömda verk som The Battle of Dorking och sätter in dem i ett idéhistoriskt 
och politiskt sammanhang. I de avsnitten är han pionjärforskare av hög rang.

Lennart Peterson

C. M. BOWRA: Poetry & Politics 2900—1960. Cambridge University Press 1966.
De fyra kapitlen i Sir Maurice Bowras bok återgår på fyra föreläsningar hållna vid 

The Queen’s University i Belfast våren 1965. Vid sidan av sina andra betydelsefulla 
forskningsinsatser har ju Bowra manifesterat sig som en kännare av »The background 
of modern poetry» så löd titeln på hans installationsföreläsning som professor 1946. 
Med sina eminenta språkkunskaper har han förstahandskännedom också om italiensk 
och spansk, rysk och grekisk litteratur. Däremot faller tydligen den nordiska utom 
hans blickfång.

Bowra påvisar i sin intressanta och synpunktsrika översikt först den begränsning som 
präglar det senare 1800-talets politiska diktning. Skalderna spelar över och gör sin 
»emotional appeal more violent than strict honesty might allow». Tennyson går i sin 
patriotiska hjältedikt »The Charge of the Light Brigade» diskret förbi det sakförhål
landet att »Someone had blunder’d» för att i stället besjunga engelsmännens heroism. 
Kipling är en representant för den nationella förhävelsen men Bowra konstaterar att 
han dock bevarar en viss kontakt med verkligheten och hyllar »The Dead King» 
(Edvard VII) —  »en korpulent vällusting» som han förut kallat honom —  utan att 
det skorrar alltför illa i eftervärldens öron. Också Thomas Hardy, 25 år yngre än


