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Retoriken i surrealismens dubbla diskurs: 

Bataille vs Breton 
  

av Anders Marner 

Artikeln är baserad på en föreläsning vid Retoriksymposiet vid 
Lunds Universitet 10.4. -96 

  

  

Breton och den uppstigande metaforiken 

Surrealismen kan betraktas, med Jean-François Lyotards term, som en 
"stor berättelse" med ett före och ett efter och där man kan befinna sig 
i berättelsens olika delar. I surrealismens självförståelse finns 
nämligen en ursprunglig eidetisk förmåga som förlorats i det moderna 
samhället. Det är därför som vi enligt surrealisterna lever i en 
begränsad livsvärld. Människor i primitiva kulturer och barn har ännu 
kvar rester av denna förmåga till ren mental föreställning utan tingets 
närvaro, en enhet av perception och representation. Surrealismens mål 
är att åter förena perception och representation. I en intervju hävdar 
Breton att "...i verkligheten som i drömmen bör anden gå förbi 
händelsernas manifesta innehåll för att höja sig till medvetande om 
deras latenta innehåll." Citatet visar att det är det latenta eller dolda 
innehållet som i ett första läge eftersträvas av Breton, men från en 
position i livsvärlden. I livsvärlden är vi alienerade och vill komma i 
kontakt med något annat. Men Bretons hegelianska grundtanke är att 
upphäva skillnaden mellan dröm och verklighet, liv och död, det 
högsta och det lägsta etc. Det finns en andlig upplevelsepunkt som det 
gäller att nå. Svein-Eirik Fauskevåg diskuterar Breton med flera 
surrealisters idealism i termer av en via ascensus där det låga 
fullbordas i något högre. 



Breton vill alltså motverka den ogenomskinlighet som finns i 
livsvärlden och skapa en genomskinlig värld, vilket man kan göra 
genom att förbinda föremål med varandra i en metaforik, där gnistan 
mellan planen leder till ljus och genomskinlighet. Det dolda ska alltså 
göras synligt och livet självt ska bli som en dröm eller ett konstverk. 
Den surrealistiska erfarenheten kan alltså vara dold och latent, eller, 
då surrealismen är hegemonisk, längre fram i berättelsen, vara 
manifest, dvs omedelbart tillgänglig. 

I "Signe ascendant" (1947) diskuterar Breton surrealismen som en 
icke reversibel process där utvecklingen går mot det som sätts i stället 
för det andra. Breton skriver: 

Notera följande: den analogiska bilden, i den mån den på det mest 
lysande sättet belyser partiella likheter, kommer inte att tolkas i term 
av en ekvation. Den rör sig mellan de två verkligheterna åt ett bestämt 
håll och är aldrig reversibel. Den markerar, från den första av dessa 
verkligheter till den andra, en vital spänning som möjligt riktas mot 
hälsa, njutning, ro, sammstämmiga ändamål. Dess svurna fiender är 
det avvärjande och det deprimerande. 

Han nämner i sammanhanget Jean Coqteaus liknelse av en gitarr vid 
en sjungande bidé som ett exempel på det avvärjande och 
deprimerande. Eftersom det tematiserade i traditionell metaforik är 
sakledet och bildledet står för detta, så kan förhållandet tendera att bli 
det omvända i Bretons uppstigande tecken eftersom sakledet ska bli 
bildledet i den irreversibla processen. Bildledet hänvisar då inte längre 
entydigt till sakledet utan ersätter det. Det innebär att också bildledet 
kan tematiseras i stället för sakledet i en traditionell metafor. Men om 
bildledet tematiseras kan metaforens verkan upphöra och Bretons 
metaforteori blir bara till en uppstigande spiral av successivt 
förandligande. 

Eftersom avsikten är att förändra världen vill surrealisterna att 
livsvärlden ska vara bärare av fantasiinnehållet och inte bara konsten 
och drömmen. Objektiveringen av fantasin innebär att människans 
begär ska förverkligas och inte bara stängas inne i konsten. Som ett 
exempel på surrealismens försök att placera fantasi och dröm i 



livsvärlden kan den bildanalys nämnas som utförs av 
surrealistgruppen kollektivt i Surréalisme au service de la revolution 
nr 3 1933. En rad frågor ställs till de Chiricos målning L´énigme 
d´une journee som går ut på att levandegöra bilden i livsvärlden. T ex 
vad den person som står på torget först ser, hur landskapet utanför det 
avbildade rummet egentligen ser ut, vilka affischer som finns på huset 
vid torget, vad som kommer att hända på torget i framtiden, vem 
statyn föreställer och vad klockan är. Bilden behandlas alltså inte som 
bild, utan som referent. Den surrealistiska bilden blir inte bara ett 
utslag av en enskild konstnärs fantasi, utan ses som vilken 
"verklighet" som helst. 

Bretons metaforteori innebär alltså att en rörelse går från det låga till 
det höga, där det höga ska ersätta det låga, vilket leder till en 
uppstigande spiral. Samtidigt finns också en strävan efter att placera 
det höga i livsvärlden, dvs det ska inte längre vara dolt, utan manifest 
- uppenbart. 

  

Metaforik som en dialog mellan högt och lågt 

Georg Lakoff har diskuterat metaforik som en kognitiv process, inte 
bara verksam i poesi, utan snarast som ett sätt att tänka. "The Great 
Chain", den hierarki av värden som alla människor omfattar, skapar 
möjligheter till föreningar mellan olika områden som är bekanta 
respektive främmande för människan. Det kan vara svårt att värdera 
vad som är bekant respektive främmande för den individuelle 
betraktaren, men den naturliga utgångspunkten är den hierarki av 
värden som finns i livsvärlden. I den ordningen är t ex människor 
viktigare än djur och djur viktigare än växter och ting. Tingen kan 
delas i komplexa föremål samt, på en lägre nivå, naturliga fysiska 
föremål. Genom att de högre nivåerna i kedjan har utmärkande 
egenskaper men också alla lägre kan en kognitiv metaforik vara 
verksam genom att en nivå förstås i relation till en annan, via de 
gemensamma egenskaperna. Meningen med jämförelserna mellan t ex 
människans egenskaper och icke-mänskliga egenskaper är att förstå 
det mänskliga genom icke-mänskliga egenskaper, t ex genom 



metaforen människan är en planta, eller tvärtom, att vi kan förstå 
naturen med hjälp av välbekanta mänskliga egenskaper och 
beteenden. 

Den engelske lingvisten Michael Halliday har talat om en theme- 
rheme relation som innebär att man i en sats skiljer mellan theme, som 
är det som det talas om och rheme, det som sägs om det som det talas 
om. Sammalunda skulle man kunna göra i bild. Tema/remarelationen 
är en indexikalisk relation som kan upprättas när två objekt ställs 
samman eller förenas, dvs de integreras i en dialogisk relation. Den 
innebär att bildens element hierarkiseras, delas upp i vikt, så att temat 
blir centrum för uppmärksamheten och mottagande part för ett 
betydelsetillägg och att en sändande del, remat, är underordnad samt 
lägger en ny betydelse till det tematiserade. Det uppstår en läsväg där 
ett betydelseinnehåll i en transferprocess överförs till det tematiserade. 
Remat är så att säga till för temat och dess betydelse ska tjäna eller 
komplettera detta. Temat kan kompletteras med ytterligare 
information eller till och med vara en momentan ersättning. Remat 
kan påverka, men inte i grunden hota temat. På det sättet kommer 
bilden att ges ett budskap. I den nya kontexten får det tematiserade en 
ny betydelse ovanpå den första. Med en tema/remakonstruktion kan 
man lättare se att en bild, precis som en språklig sats, har ett kognitivt 
innehåll. 

En metafor av typen människan är en planta innebär enligt detta 
resonemang att människan är tema, eller med Lakoffs term target. 
Remat, som hos Lakoff benämns source, överförs till människan och 
människans specifika egenskaper, förnuft, samhällsliv och konst etc, 
kommer momentant att utplånas till förmån för lägre biologiska 
egenskaper som människan delar med plantan. 

Om vi ställer Bretons metaforteori i relation till Lakoffs modell så 
finner vi att den är uppåtgående i the Great Chain i motsats till 
metaforen människan är en planta som är nedåtgående. En annan 
aspekt på Bretons teori är att den kan ses som närmandegörande i 
detta att livsvärlden ska föras in i det andliga. 

Om den del av en sammanställning som ur någon bemärkelse är mer 



bekant som rema projiceras på det främmande temat kommer ett 
närmandegörande att äga rum. Det främmande kommer att bli mer 
bekant för betraktaren. I reklambilder förekommer ofta 
bildsammanställningar av att ett för betraktaren positivt laddat föremål 
eller en människa med för betraktaren positiva egenskaper bredvid en 
vara. Varan förutsätts vara mindre bekant eftersom reklamens 
funktion är att göra den mer bekant. Positiva värden överförs då till 
varan på grund av närheten. Om en vacker flicka visar sin kropp 
bredvid en flaska schampo kommer varan att 
förmänskligas/sexualiseras för betraktaren och den blir därigenom till 
något bekant. I en sådan operation, där två bilduttryck sammanställs, 
kommer alltså en överföring av värden från det bekanta till det 
obekanta att ske, enligt principen närhet ger likhet. 

Enligt Breton har den konvulsiva skönheten bl a vad han kallar 
érotique voilée som framträdelseform. Det som avses är hur ett 
föremål eller ett material kan likna något annat. Han ger bl a ett 
exempel från en droppstensgrotta där han i en stenformation ser ett 
ägg i en äggkopp. I en bergsvägg ser han en skulpterad mantel, en 
alrunerot har förmänskligade former och ser enligt Breton ut som 
Aeneas bärande sin fader, en gummistatyett tycks vara en fetisch som 
har formen av en människofigur etc. Breton projicerar ägget som är in 
absentia på stenen som är in praesentia. När Breton diskuterar 
érotique-voilée gör han stenformationen till ett ägg i en äggkopp. Det 
främmande i droppstensgrottan blir till det bekanta på frukostbordet. 
Reklamens närmandegöring och Bretons närmandegöring eller 
uppstigande metaforik kan i det perspektivet ses som varianter av 
samma process. Men om det ena ledet i en sammanställning är mer 
främmande än den andra och det främmande ledet som ett rema 
projiceras eller överförs på det bekanta ledet som ett tema uppstår en 
främmandegöring. Det bekanta kommer då att bli mer främmande för 
betraktaren. Även främmandegöringen kan förekomma i surrealismen, 
eftersom främmandegöring är det vanligaste greppet i den moderna 
konsten. Men mer därom längre fram. 

  

Betraktaren mellan dröm och verklighet 



I vilken riktning bör man då läsa en surrealistisk bild? Hur förhåller 
sig egentligen surrealismens begrepp manifest och latent till 
begreppen närmandegöring, främmandegöring, Bretons uppstigande 
tecken och till relationen mellan tema och rema? Bör man se 
surrealismens förkärlek för att placera drömmar och fantasier i 
landskap med horisont som en främmandegöring eller en 
närmandegöring? Om det är en främmandegöring vi talar om, kommer 
fantasin som rema att överföra värden till livsvärlden som tema, dvs 
livsvärlden blir främmandegjord. Men om man i bilden behåller t ex 
horisonten innebär ju det samtidigt att fantasin blir verklig. Således 
borde ju effekten bli att livsvärlden som rema närmandegör fantasin 
som tema vilket innebär att den blir verkligare, såsom surrealisterna 
behandlade de Chiricos bild. Man har ju oftast inte i surrealism, i 
motsats till t ex kubism, problematiserat perspektivet och rummet. 
Fantasin utspelar sig i landskapet, vilket medför att den närmandegörs 
av livsvärldens bekanta atmosfär och blir överblickbar. Det tycks 
alltså råda en oklarhet om vad som är rema respektive tema i en 
surrealistisk bild. 

Om man följer pragskolans mottagarperspektiv måste 
främmandegöring och ett uppstigande tecken men även tema och rema 
ses i relation till var mottagaren befinner sig och har medvetandet 
riktat mot. Åtminstone den naive betraktaren befinner sig i livsvärlden 
och i så fall är det den världen som är det tematiserade, i livsvärlden 
såväl som i bilden. Betraktaren kommer då bara motvilligt att röra sig 
från avbildbarhetsrummet (dvs den plats i galleriet varifrån 
betraktaren ser bilden) till bildens referentiella rum (den plats strax 
utanför bildens avbildade rum varifrån en tänkt betraktare ser 
illusionen). Det som i bilden som rema påförs livsvärlden är då enligt 
Breton en uppstigande rörelse som på sikt gör livsvärlden mer 
upphöjd och förandligad. 

Men man kan som tidigare hävdats se den surrealistiska åskådningen 
som en "stor berättelse" där människor befinner sig i berättelsens olika 
delar. Om intresset för en alternativ livsvärld tar överhanden, som i 
Bretons tänkande, så att säga längre fram i berättelsen, så kan inte den 
vanliga livsvärlden längre vara tematiserad, utan något annat skjuts i 
förgrunden. Det som lyfts fram bör då vara konstvärlden och speciellt 



den surrealistiska erfarenheten som tematiseras och blir en manifest 
betydelse i stället för en dold. Fantasin kommer att bli verklig. 
Betraktaren kommer nu istället att betrakta bilden från dess 
referentiella rum, dvs inlevelsen ökar. I den senare situationen 
befinner sig alltså betraktaren i en senare fas av den stora berättelsen 
då den surrealistiska erfarenheten och drömmen tycks vara "verklig" 
medan det tidigare är verkligheten som är som en dröm. För att 
retoriken ska fungera krävs vad som kallats den surrealistiska 
erfarenheten. Passagerna i den surrealistiska retoriken mellan olika 
kategorier kräver en världsbild där tingens kategorier kan 
omorganiseras för att möjliga likheter mellan tidigare oförenliga 
områden ska bli möjliga. 

Det är alltså ett successivt förandligande av irreversibel och 
uppstigande metaforik med en ständigt förskjuten tematisering. Syftet 
är att livsvärlden vidgas uppåt, det som Breton kallar dépaysement. 
Men eftersom retoriken bara fungerar momentant och upphör när 
betraktaren lämnar bilden så kommer den surrealistiska erfarenheten 
företrädesvis att vara verksam endast i konstvärlden. Metaforik med 
förskjuten tematisering lyfter till skyn utan att sakledet egentligen 
påverkas. Den kan inte fungera som åsyftat och verkar bara i den 
surrealistiska erfarenheten på grund av att kontakten mellan tema och 
rema är för svag. Livsvärlden som privilegierat perspektiv och trögt 
schema kan inte så lätt utplånas, utan bara momentant motverkas i en 
retorik som äger rum inom konstvärlden, samtidigt som den 
naturligtvis inverkar på livsvärlden och successivt kan förändra den, 
men inte så hastigt och inte som resultat bara av bildretoriska grepp i 
surrealismen. Bara därför att vi gjort en bild närvarande i medvetandet 
och en stund tematiserat den betyder inte att vi delar den surrealistiska 
erfarenheten. 

Vi är bara tillfälligtvis i den surrealistiska erfarenheten. Konstnären 
upphäver livsvärldens ordning i de bilder han målar i sin ateljé, sen tar 
han bilen och åker hem till frugan - och den vanliga livsvärlden (mat, 
barn, disk etc). Och bildbetraktaren lämnar galleriet och går hem till 
sitt. Bretons utopi kan kanske inte förverkligas i stor skala eftersom 
allt tenderar att bli som vanligt igen efter konstupplevelsen. Är det 
därför som konsten är så isolerad från livsvärlden och bara inverkar på 



sig själv? Det är ju bara inom konsten som alla fantastiska 
förvandlingar äger rum. Kan vi då egentligen tala om den 
surrealistiska erfarenheten som en alternativ livsvärld? Det tycks 
finnas en dubbel bokföring, en i livsvärlden och en i den surrealistiska 
erfarenheten och konstvärlden. 

Att livsvärlden är en privilegierad instans innebär att det tematiserade 
oftast är livsvärlden. I exemplet med den synliga droppstenen och det 
osynliga ägget är det droppstenen som är tematiserad, eftersom det är 
den som för Breton föreligger i medvetandet och verkligen ser. Men 
för Breton som befinner sig i den surrealistiska erfarenheten är det inte 
det som ses som är det tematiserade, åtminstone inte om han befinner 
sig i ett senare stadium av den surrealistiska "berättelsen", utan istället 
ägget. Han har sagt om objet trouvés att " it takes all the beauty that I 
see in it from what it is not." 

Mot bakgrund av möjligheten av att se sammanställningar av figurer 
och objekt som oxymoroner, dvs sammanställningar av föremål som 
är prototypiskt olika och i opposition och mot bakgrund av att sådana 
oxymoroner enligt Göran Sonesson i stället kan fungera genom en 
förstärkning av skillnader, skulle man kunna reflektera över om 
Breton i sin retorik motverkar sitt eget syfte. Bara för att Breton 
rekommenderar en viss läsväg behöver inte avläsningen av 
surrealistiska bilder automatiskt ta den vägen. Genom chockeffekten 
vid det plötsliga mötet mellan de sinsemellan oförenliga enheterna 
motverkas den eftersträvade enheten och surrealismens bildretorik blir 
improduktiv sett i relation till dess utopistiska strävanden efter 
genomskinlighet. För Breton kan inte en bild vara oxymoron annat än 
inledningsvis eftersom bildens element för honom på något sätt måste 
kunna föras samman. 

Teorin rekommenderar en viss tolkning av bilderna, men bilderna kan 
mycket väl tänkas göra motstånd mot en sådan normativ tolkning. Att 
förklara en surrealistisk bild med Bretons metaforteori är därför 
vanskligt och kan vara en lingvistisk imperialism eftersom man vid 
tolkningen av en bild använder en annan text, nämligen en instruktion 
om hur den ska läsas. Det skulle i så fall vara frågan om en förankring 
i Barthes mening eller en åtskild figur in absentia med Groupe µs 



terminologi. Man skulle då förklara en bild med hjälp av en text som 
om texten skulle ge bilden betydelse och inte bilden själv. Betänk att 
också kontexten är en text. Varför ska bilder (betraktade som text) 
förstås utifrån en annan text. Man kan likväl förklara texten utifrån 
bilden och då skulle vi kanske kunna finna att Bretons metaforteori är 
tvivelaktig. Ofta finns möjlighet att avläsa surrealistisk retorik som 
icke-gynnad (not preferred) i David Morleys mening sedd ur Bretons 
metaforteoris perspektiv, vilket också framgår av några 
temaremaanalyser av surrealistiska fotografier. Analyserna visar att 
bilderna inte är entydigt uppstigande. 

  

En diskussion av ett par surrealistiska fotografier 

En artikel av Benjamin Péret La Nature dévore le progrés et le dépasse 
i Minotaure 1937 illustreras av en bild av ett ånglok i en djungel. 
Loket är det centrala i bilden, det mest bekanta och följaktligen tema, 
och växterna blir rema. Remat kommer att kommentera loket och det 
som sägs är att det kommer att försvinna i grönskan eftersom loket 
övergetts i skogen. Här kommer växterna att ersätta eller i alla fall på 
sikt osynliggöra loket vilket skulle betyda att bildens retorik är en 
sammanställning som suggererar likhet enligt principen om att närhet 
ger likhet. Men frågan är om inte bilden själv gör motstånd mot en 
sådan läsning. Element i bilder kan ställas samman så att en oxymoron 
uppkommer och bilden kan uppenbart vara en oxymoron eftersom en 
abstrakt nedbrytning av loket och växterna leder till en opposition 
mellan kultur och natur. 

Raoul Ubac har gjort en serie fotografier där börshuset, eiffeltornet 
och parisoperan förvandlas till fossil. Det centrala i bilden, dess tema, 
är byggnaden. I de här fallen är arkitekturen i bilden sammanvävd 
med plastiska egenskaper som kan ses som fossilegenskaper och som 
gör byggnaden mer fossillik. Ubac främmandegör alltså när han 
förvandlar bilden av det bekanta eiffeltornet till ett uråldrigt fossil etc. 
Det är inte en uppåtgående utan en nedåtgående retorik. 

De här nämnda bilderna innehåller två element som står i ett 



indexikaliskt förhållande till varandra och retoriken ligger i 
elementens relationer. I fotografierna finns sammanställningar av å 
ena sidan föremål och människor som på ett eller annat sätt ligger oss 
nära i livsvärlden, loket och eiffeltornet. Samtidigt finns också en 
djungel och ett fossil som i relation till de objekt de är ställda 
tillsammans med och i det här sammanhanget är mer främmande, i 
betydelsen dolda, otydliga, okända eller lägre i The Great Chain. Det 
främmande ställs därför tillsammans med det bekanta och det bekanta 
blir främmandegjort. Om det främmande påförs det bekanta kommer 
en nedåtgående rörelse tillstånd genom att det levande förtingligas 
eller animaliseras. Är den motsatta rörelsen möjlig i dessa fall? Kan 
fossilet bli mer "eiffeltornsaktigt"? Det skulle i så fall innebära att 
civilisationen vinner över naturen och det skulle vara en rimlig 
tolkning sett i ett futuristiskt perspektiv, men knappast i ett 
surrealistiskt sammanhang. Detsamma skulle gälla för bilden av 
ångloket i djungeln. I de här fallen är alltså rörelsen irreversibel och 
måste gå åt det ena hållet för att vara surrealistiskt effektiv. 

Bilden till artikeln av Peret La Nature dévore le progrés et le dépasse 
kan ses som en sammanställning där objekten får rakt motsatta 
egenskaper, en oxymoron. Loket står för kulturen och djungeln står 
för naturen. Om man ser bilden bara som ett lok och en skog, två 
separata föremål såsom de ses i livsvärlden, så kommer bilden inte att 
bli en oxymoron, utan bara två föremål som möts. Först på en abstrakt 
nivå framträder en ren opposition. Naturens vildhet i djungeln ställs 
samman med civilisation och kultur i form av loket. 

Eftersom Breton rekommenderar största möjliga avstånd mellan 
retorikens båda led kan man förledas att tro att han vill särskilja och 
isolera objekten. Men retoriken, som i första omgången kan ge 
maximal åtskillnad, som oxymoron, är i förlängningen tänkt att förena 
de olika leden, varför retoriken kommer att ändra riktning. I utopin är 
det sedan tänkt att en genomskinlig värld ska skapas av de "gnistor" 
som bildas vid delarnas momentana möte. Men den dubbla 
bokföringen gör att retoriken verkar som retorik bara i bilden, 
momentant, inte i berättelsen eller i livsvärlden. Den fungerar som 
oxymoron, men leder troligen inte på sikt till en förening. Frågan är 
också hur man ska värdera de olika elementen i föreningen av lok och 



djungel sett i relation till livsvärldens Great Chain. Å ena sidan är 
kanske lokomotivet något som vi ofta i livsvärlden kommer i kontakt 
med, medan djungel är något mer främmande. Å andra sidan är 
djungel högre i den stora kedjan eftersom den består av växter, medan 
lokomotivet bara är ett föremål utan liv och därför på en lägre nivå. Är 
bilden uppstigande i sin förening enligt Bretons metaforteori eller är 
den nedåtgående i en surrealistisk civilisationskritik och 
främmandegöring? Observera att Breton när han talar om bilden 
förmänskligar skogen genom att tala om den som jungfrulig. Därför 
kan vi dra slutsatsen att han avser något uppstigande. 

Det finns med andra ord en potentiell konflikt inom surrealismen 
mellan uppåtgående och och nedåtgående i retoriken där man å ena 
sidan som Breton likt barnet med en animistisk världsbild ser allt som 
föremål för surrealistisk fantasi och som möjligt att levandegöra och 
upphöja. Å andra sidan finns också en strävan efter att animalisera, 
förtingliga och "döda" såsom vi sett exempel på bland de bilder vi 
analyserat. 

  

Bataille och oxymoronen 

Konflikter inom den surrealistiska rörelsen innebar att det utbildades 
en kärna knuten till André Breton. De avhoppade surrealisterna sökte 
sig åt olika håll. Några samlades kring Georges Bataille, t ex André 
Masson, Antoine Artaud, Michael Leiris, Robert Desnos och 
Raymond Queneau. I kretsen fanns också ett flertal fotografer. 
Jacques-André Boiffard, Raoul Ubac, Hans Bellmer och Brassai hörde 
till de fotografer som i tidskrifterna Documents och Minotaure 
utvecklade en fotografisk estetik i den materialistiska riktning som var 
i linje med Batailles kritik av Breton och som innebar att det djuriska 
och materiella betonades i stället för det andliga. Bataille ville 
animalisera och förtingliga snarare än förmänskliga och förandliga. 
Fauskevåg ser Batailles tänkande som en via descensus i motsats till 
Bretons via ascensus. 

Batailles materialistiska strävan kommer bl a till uttryck i artikeln Le 



Langage des Fleurs i Documents. Han utgår där från blommornas 
språk, dvs att en ros kan stå för kärlek osv. Detta språk, menar 
Bataille, riskerar att göra det upphöjda mindre rent därför att blomman 
består inte bara av vackra kronblad utan också av könsorgan och 
äckliga nakna rötter som älskar det ruttna. Den har förutom kronblad 
också ståndare och stift, och den kan vissna, bli ful och ruttna bort. 
Sliter man bort kronbladen avslöjas dess inre oansenlighet. Han vill 
visa läsaren att blomsymboliken förhindrar oss att se blomman i dess 
fullständighet. Bataille skriver om dess rötter: " There is reason to 
note, moreover, that the incontestable moral value of the term base 
conforms to this systematic interpretation of the meaning of the roots: 
what is evil is necessarily represented, among movements, by a 
movement from high to low." 

Antipatin mot klassificering och symbolik och mot betydelse över 
huvud taget gör att Batailles tänkande är antisemiotiskt i sin strävan 
bort från teckenfunktionen och till referenten sedd som något 
ogripbart. Han tycks mena att tecknets uttrycksplan aldrig helt kan stå 
för det monstruösa innehållet. En bild måste således enligt Bataille 
alltid lämna oss otillfredsställda, eftersom vi aldrig helt genom den 
kan få ta del av referenten annat än som dold. Och omvänt; ett 
innehåll kan inte helt täcka uttryckets perceptuella mångfald. Så kan t 
ex inte blomsterspråkets innehållsdel stå i en ömsesidig teckenrelation 
till blommans alla delar, t ex roten. 

Vad Bataille sammanblandar i det här fallet är blomsterspråket som en 
symbolik och blomman som ett föremål i sig. Det han diskuterar är det 
som ligger utanför blomsterspråkets symboliska grund. Det är endast i 
vissa fall som blommor fungerar som symboler, i andra fall är de 
blommor som kan upplevas som sådana utan symbolik. Symboliken 
hotar egentligen inte, som Bataille hävdar, upplevelsen av blomman. 
Substansen i tecknets uttrycksplan respektive innehållsplan blir 
tecknets viktigaste delar och tecknets form döljer substansen. Mot 
detta skulle man kunna hävda, med hänvisning till den danske 
lingvisten Louis Hjelmslev, att det är formen som skapar substansen 
och inte tvärt om och att den förutsätter formen och inte tvärt om. Om 
man utplånar formen i tecknet utplånas också substansen, men Bataille 
tänker sig en teckenrelation från substans till substans eller från 



materia till materia vilket är omöjligt utan en förmedlande 
relevansprincip. 

Här finns en utopisk strävan i Batailles tänkande, en strävan efter att 
se varseblivning, tänkande och teckenproduktion som något utan 
gränser och inte styrt av en semiotisk relevansprincip. Det är inte 
tecknet och den perceptuella betydelsen som för Bataille skapar 
föreställningen om verkligheten utan det är verkligheten själv som är 
betydelsens ursprung och dit betydelsen förväntas nå. Tecknets 
referent är för Bataille verkligheten själv och därför måste dess 
innehåll vara en frånvaro eftersom innehållet inte är lika med 
referenten. I sin antipati mot teckenrelationen och den perceptuella 
processen kan Bataille därför sägas vara extremistisk. 

Artikeln är illustrerad med extrema närbilder av delar av växter 
fotograferade av Karl Blossfeldt hämtade ur boken Urformen der 
Kunst 1928. I dessa bilder är utsnittet så snävt att växten som helhet 
inte alltid kan återskapas i medvetandet vid betraktandet. Vi tvingas 
istället att se delarna som helheter i sig eller att se delarna som delar 
av helheter som är obekanta för oss. Det senare alternativet är en fråga 
om indexikalitet. Den yttre horisonten och perceptionen av bildens 
fortsättning i det referentiella rummet bromsas och det tänkta 
sammanhanget kan inte helt klargöras. 

I artikeln L´Esprit moderne et le jeu des transpositions i Documents 
menar Bataille att retoriken i de moderna målarnas bilder är 
otillräcklig jämfört med de nedtystade bilder som formar och 
omformar begäret. Symbolik och metaforik gör bilder inkonsekventa 
och kraftlösa. Han skriver att 

Det spel det innebär att vara människa och det faktum att vi människor 
förruttnar fortsätter under dystra omständigheter utan att det ena har 
mod att konfrontera det andra. Det verkar som att vi aldrig kommer att 
kunna befinna oss framför den grandiosa bilden av förruttnelse, som 
ingår i varje andetag och ändå är det den känslan av liv vi föredrar./.../ 
Av denna bild känner vi endast till de negativa formerna, tvålen, 
tandborsten och alla apotekets produkter som mödosamt tillåter oss att 
varje dag fly från smutsen och döden. 



Det som är intressant i bilder är det som är kvar när bit för bit tagits 
bort av metaforiken. Artikeln kretsar kring den bild som som vi endast 
känner till genom dess frånvaro. Bara den som är huvudlös och galen 
kan tillåta sig att konfronteras med det som andra förkastat och bara i 
mörker kan man finna det man söker. Bilden till artikeln är en interiör 
från cappucinermunkarnas krypta i Rom fylld med döda munkars ben 
och kranier samt ett fotografi av Boiffard, en extrem närbild av flugor 
som fastnat på flugpapper. Dessutom visas extrema närbilder av en 
flugas öga och vinge; dokumenterande bilder tagna med vetenskaplig 
utrustning. Bataille avvisar här bildens teckenfunktioner och vill i 
bilden se referenten direkt. Endast främmandegöring i betydelsen av 
att gå via descensus kan få oss att inse människans verkliga 
belägenhet; genom att se livet ur dödens perspektiv, människan från 
djurets, kulturen från naturens osv. Batailles retorik är således 
oxymoronen, och riktningen är nedåt. 

I Batailles essä "Le Gros Orteil" (den stora tån) berörs begreppet 
basesse, som innebär ett erkännande av materia såsom något yttre och 
främmande för den mänskliga andens strävan. Boiffard har två 
illustrationer till "Le Gros Orteil" i Documents, extrema närbilder av 
manliga tår där de "naturalistiska" fysiska egenskaperna framträder; 
hår, rynkor, den slarvigt klippta nageln etc. Munnen som en 
förskräcklig och våldsam del av djurets kropp men som hos 
människan förlorat mycket av sin betydelse och det djuriska uttryck 
som uppkommer i ett mänskligt ansikte vid den största största plågan 
och vansinnet är temat i artikeln"Bouche". Boiffard illustrerade 
artikeln med ett extremt närbildsfotografi av en salivindränkt mun 
med en oformlig tunga. 

Den extrema närbilden är i högre grad än andra bilder isolerade från 
sin kontext i livsvärlden på grund av att så mycket ligger i det 
referentiella rummet (dvs utanför bilden) och så lite i det avbildade 
rummet. Blossfeldts bilder, flugvingen, flugögonen, munnen och tårna 
är alla extrema närbilder. Alla fotografier är isoleringar från den 
kontext motivet tillhörde i livsvärlden, men i den extrema närbildens 
fall saknas det sammanhang som i vanliga fall kan motivera ett 
föremål i enlighet med ett schema i livsvärlden. Ju snävare utsnittet är 
desto svårare är det att resemantisera. Föremålet rycks ut ur 



livsvärlden och därmed blir tolkningen av det osäker. 

Isoleringen kan, med Jan-Gunnar Sjölin, ses som det första steget i 
surrealismens kreativa process, som i vanliga fall följs av en 
omplacering (dépaysement med Bretons term), där föremålet ställs 
bredvid ett annat föremål. I den estetik som utvecklas kring Bataille 
sker oftast inte omplaceringen. En omplacering i Bretons tankevärld 
leder till en relation mellan de två sammanförda objekten där närheten 
leder till likhet medan Bataille vill skilja objekten åt. Inte sammanföra 
dem. 

Man kan säga att Batailles estetik och de diskuterade fotografierna 
fungerar som en nedåtgående och främmandegörande retorik. Det 
betyder att människan, som har som utmärkande egenskaper förnuft, 
språk, kultur och samhälle, istället ses i termer av en annan lägre nivås 
utmärkande egenskaper. Människan ses som djurisk och det materiella 
förs in i det kulturella (se fig. 1). 

  

Heterogenitet och ständig transgression 

Bataille avfärdar den hegelska och bretonska utopin; förandligandet 
och den slutliga harmonin. Han hävdar behovet av en återkommande 
transgression, dvs ett överskridande, och att det bara är den som kan 
ge en upplevelse av helhet. Bataille har en dynamisk modell som 
består av motsatsparet förbud, interdit, och transgression av förbudet. 
Å ena sidan t ex arbete, ordning, historia, tabu och kultur och å andra 
sidan överskridandet av förbudet som bl a kan göras i offerritualer, 
erotik, konst och festande. Här är det viktigt att påpeka att Bataille inte 
vill att förbudet ska upphävas, utan transgressionen fungerar just på 
grund av förbudet. Han tänker sig inte som Breton någon successiv 
liberaliseringsprocess. Målet är emellertid precis som i den hegelska 
dialektiken att nå helheten genom att upphäva den individuella 
särskildheten - det diskontinuerliga: 

We are discontinous beings, individuals who perish in isolation in the 
midst of an incomprehensible adventure, but we yearn for our lost 



continuity. We find the state of affairs that binds us to our random and 
ephemeral individuality hard to bear. Along with our tormenting 
desire that this evanescent thing should last, there stands our obsession 
with a primal continuity linking us with everything that is. /.../ A man 
can suffer at the thought of not existing in the world like a wave lost 
among many other waves, even if he knows nothing about division 
and fusion of single cells. 

Det kontinuerliga kan dock inte nås genom det hegelska förnuftet, 
utan bara momentant, t ex i excessen och perversionen, genom att där 
komma i kontakt med det djuriska inom människan. 

Ett annat för Bataille viktigt motsatspar, som hör ihop med förbud och 
transgression, är homogenitet och heterogenitet. Homogenitet som det 
förstås här är när mänskliga relationer styrs av regler och när de 
präglas av utbytbarhet. Exempel på det homogena är ett slutet system 
av kommunikation eller en ekonomi där debet och kredit går ihop. 
Andra exempel är arbete och vetenskap. En aktivitet i det homogena 
är nyttig och produktiv. Så är t ex en alienerad löntagare i 
homogeniteten när denne inte har något värde i sig själv, utan bara i 
relation till vad han/hon producerar. Det homogena stöter ut det 
heterogena och fungerar således som censur. Bataille jämför med det 
sätt som det omedvetna stöts ut av jaget. Det heterogena däremot är 
det måttlösa och ojämförbara, det radikalt andra, det som är sitt eget 
mål och syfte och som präglas av slöseri och utgivande -vad Bataille 
kallar expenditure. 

Till det heterogena hör det som det homogena har ratat, som 
tabubelagda beteenden och utsöndringar från människokroppen eller 
samhället: mensturationsblod, uppkastningar, urin, avföring, sopor, 
kadaver, lik, men också pöbel, aristokrater, trasproletärer, 
våldsbenägna, mentalsjuka, ledare och poeter. Vidare kroppsdelar; 
personer, ord och handlingar som antyder erotik; drömmar och 
neuroser samt det som är heligt. Det heliga uppfattas av Bataille dock 
inte som i kristendomen, som en personlig och transcendent varelse, 
utan som en opersonlig verklighet, något ogripbart. I det homogena, t 
ex i vetenskapen, kan vi se det heterogena, men då bara som 
homogent. Vetenskapen handlar egentligen om det heterogena men 



den kan inte vara heterogen, bara homogen. Bataille försöker i 
heterogenitetsbegreppet alltså freda en plats dit vetenskap och filosofi, 
som är i det homogena, inte kan nå, även om de försöker införliva det 
okända och förvandla det till något känt. 

Den heterogena verkligheten visar sig som en kraft eller en chock, 
men framträder alltid som något annat. Det heterogena kommer 
genom att framträda samtidigt att dölja det som framträder. Det är 
alltså frågan om något latent i motsats till Bretons föreställning om 
manifest betydelse i den senare delen av surrealismens berättelse. Det 
onämnbara och oidentifierbara tar sig uttryck i det heterogena som en 
skugga, men man vet inte vad som kastat skuggan, annat än att det är 
något utommänskligt och monstruöst. 

I Jonathan Strauss´ diskussion av Batailles heterogenitetsbegrepp visar 
han att det är det heterogena som ständigt stöts ut som en rest efter det 
att teckenrelationen upprättats. Sett i det perspektivet blir Batailles 
preferens för det heterogena till en antipati mot språket. Det hjälper 
oss inte att se verkligheten utan tvärtom, språket hindrar oss att se 
verkligheten. I det heterogena är allt sig själv och sin egen mening, 
därför kan språk och bild aldrig vara heterogena, eftersom de är tecken 
och därför aldrig är bara sig själva utan istället delade i två plan, 
uttryck och innehåll. Det heterogena är alltså det som Hjelmslev kallar 
substans och det som omger formen i tecknet eller i en vidare mening, 
med gestaltpsykologins terminologi grund, det som omger 
figurfenomenet. 

  

Offerriter och självstympning 

Offrandet är viktigt i Batailles tänkande som ett sätt att överge sig 
själv och sin homogenitet. I offerritualen blir människan medveten om 
sin egen dödlighet som grundläggande i tillvaron, som ses som en 
avstyckning från totaliteten. Genom offret som en representation av 
det man inte kan se - döden, kan människan i dödandet av djuret se sig 
själv som dödad, och därmed nå det heliga, som är lika med döden. 
Därmed upphävs människans särskiljdhet och hon integreras i tillfällig 



tidlöshet. Operationen syftar enligt Bataille till att låta människan 
komma i kontakt med det heterogena som i det här fallet kan ses som 
hennes egen dödlighet. Detta var viktigt för Bataille därför att man 
bara kan känna begär eller bli tillfredsställd om man är medveten om 
döden. För Bataille var därför döden grunden för erotismen. Offerriten 
är för honom en bekräftelse på att människan lämnat djurets nivå 
eftersom djur inte representerar. Det främsta uttrycket för mänsklighet 
är således inte förnuftet, som Hegel anser, utan istället i det djuriska i 
människan betraktat som djuriskt av människan. Djuret kan inte se sig 
själv som djur. Offerriten är en representation av den verkliga döden 
som ju inte kan upplevas eftersom det då skulle krävas att den döende 
skulle dö levande för att kunna bli medveten om den. 

Van Goghs självstympning av sitt öra ser Bataille som ett sätt att 
komma utanför sig själv. Han beskriver det som" A rupture of 
personal homogenity, the projection outside the self of a part of 
oneself." Ett möte äger rum mellan varat och icke-varat där icke-varat 
tar plats i varat och leder till en självförlust där deltagaren blir till 
något annat. Det är delen som får representera helheten. Örat 
representerar då van Gogh som människa. 

Bataille jämför Bretons position med ikarosmyten. Å ena sidan 
upplever Ikaros den värmande solen och vill dit, vilket kan sägas stå 
för tanken att människan verkligen kan åstadkomma mening i sin 
värld av tecken och andra betydelser. Å andra sidan misslyckas hon 
därför att solens strålar smälter vaxet, och hon störtar. Kraschen kan 
ses som det för Bataille ofrånkomliga misslyckandet i att åstadkomma 
mening och samtidigt som ett sätt att inse människans heterogenitet. 
Bataille anklagade surrealisterna och Breton för förkärleken för den 
värmande solen och "the brilliant immensity of the sky" och för att 
inte våga sig på "the void of hegelian being-nothingness." Bretons 
förandligande kallar Bataille "icarian naivité" 

Människans antropocentrism i det homogena ställs i Batailles 
tänkande mot materiens heterogenitet och det måttlösa slöseriet i 
universum. En del av människan ses som materia och på olika sätt kan 
hon enligt Bataille tänja på gränsen för det mänskliga och nå detta 
andra. Men då måste hon ompröva sin roll i det homogena. Bataille 



förnekar också teckenbegreppets relation mellan en uttrycksform och 
en innehållsform och i skriften ser han endast ett tecken för skrivandet 
som sådant. Uppmärksamheten flyttas på det sättet från formen till 
substansen eller materien i Louis Hjelmslevs mening, eller till det som 
är skriften före det den ses som skrift. Innehållet nonchaleras eller 
utplånas. I Batailles terminologi innebär detta att skriften blir 
heterogen. 

Om teckenfunktionen verkligen skulle utplånas skulle skriften bli 
obegriplig eftersom skillnaden mellan form och substans skulle 
upphävas och relevansprincipen skulle sättas ur spel. Men eftersom 
språket i Batailles text är begripligt är teckenfunktionen intakt. Det 
måste således vara så att han accepterar teckenfunktionen även om 
han i sin teori hävdar att motsatsen äger rum. Vad som egentligen 
händer är att ett till denotationen parallellt estetiskt språk lyfts fram ur 
uttryckssubstansen (i Hjelmslevs mening) vilket inte är något annat än 
Jan Mukarovskys estetiska funktion. 

Bataille tar inte hänsyn till gestaltpsykologisk forskning, Husserls 
retentions- och protentionsbegrepp såsom det gör sig gällande i 
livsvärlden eller till assimilation/ ackomodation i Jean Piagets mening 
som placerar in det enskilda i ett perceptuellt sammanhang i 
varseblivningen. Om Batailles heterogenitet inte har ontologisk status 
(dvs som en del av vad verkligheten är) som ovan nämnda forskning 
antyder måste de fenomen Bataille diskuterar istället ses som 
historiska varianter av Mukarovskys estetiska funktion som är ett av 
de sätt som människan kan förhålla sig till tingen. Den innebär att ett 
ting ses i sin enskildhet och bortsett från sin praktiska funktion. 

Den estetiska funktionen såsom den uttrycks i teorin om det 
heterogena är hos Bataille ontologiserad och han vill påvisa 
människans möjligheter att nå utanför sig själv till det djuriska eller 
materiella, så att hon närmar sig "das Ding an sich" utan att nå dit. För 
att nå utanför sig själv tvingas emellertid Bataille, som t ex i idén om 
offerriten, att tillgripa teckenrelationer som inte kan fungera utan 
konventioner. De heterogena betydelseströmmarna visar sig således 
vara beroende av överenskommelser och blir då i Batailles mening 
homogena, tvärt emot hans egna intentioner. Bataille försöker nå fram 



till "verkligheten" men måste tillgripa konventionen eftersom någon 
annan väg inte är möjlig. Den grundläggande operationen också i 
Batailles teoribildning är därför metaforisk, trots all kritik som riktas 
mot "idealism" och "metaforik". Och den går ut på att se människan 
som ett djur eller som materia. Hans världsbild som helhet kan liknas 
vid en oxymoron: människan är ett djur/människan är ett ting, m a o 
ett ett retoriskt tankemönster. Här föreligger en motsättning i Batailles 
tänkande vilket Breton gentemot Bataille också hävdar i 
Surrealismens andra manifest. För att få kontakt med det djuriska och 
materiella i människan avvisar han det som Great Chain betraktas som 
det mänskliga par préférance; förnuft, estetik, moral, samhälle etc. 

Hans strävan att nå "det andra" genom att negligera språk och annan 
betydelse ligger inom en romantisk idétradition. I Batailles perspektiv 
är språket och bilden ett hinder för att nå verkligheten och sålunda en 
ikarisk naivitet och en homogen lögn. Varje bild och varje tecken är 
därför "fel". Hans tänkande förutsätter en "verklig verklighet"- das 
Ding an sich, t ex solen med dess ohämmade energislöseri. 

Hos Bataille blandas det estetiska med det religiösa och 
heterogeniteten ses som en aspekt av människans situation över huvud 
taget och är således inte enbart bundet till konstvärlden. Kravet på 
avautomatisering som är centralt inom modernismen blir i Batailles 
version, som transgression, till en norm på flera av människans 
verksamhetsområden vilket kan ses som en panestetik eller en 
universell retorik. Det heterogena uppfattas emellertid som något som 
är absolut och oberoende av historien. Sålunda tycks Bataille tänka sig 
vissa fenomen som t ex mensturationsblod, slöseri, perversioner och 
våld som något som alltid är heterogent oavsett det sätt som samhället 
inkorporerar och därmed automatiserar sådana fenomen, som t ex 
slöseriet i "konsumtionssamhället", det accepterade våldet i medierna 
och accepterade sexuella varianter som t ex homosexualitet och sado-
masochism. Mensturationsblod är hos en upplyst västerlänning 
knappast längre tabu. I den meningen är Batailles tänkande 
odialektiskt och erkänner inte möjligheten av historiska förändringar. 
Transgressionen, om den blir till norm, kommer oundvikligen att leda 
till automatisering och det heterogena kommer att förvandlas till något 
homogent, i enlighet med det som Sonesson kallat modernismens 



mekanism. 

  

Den extrema närbilden 

Förutom ett indexikaliskt samband mellan Batailles idéer och flera av 
de surrealistiska fotografernas bilder så står isoleringen i de extrema 
närbilderna också i ett intertextuellt förhållande till Batailles idéer om 
offerriter och stympning. Det är i relation till stympning och 
utstötande man ska se den fotografiska estetik som utvecklades kring 
Bataille. Isoleringen och bruket av extrema närbilder blir då rimliga 
som försök att motverka den bretonska humanismen och den 
idealistiska hegelianismen. Inte genom att förena, utan istället genom 
att särskilja, kan Batailles estetik motverka den ikariska naiviteten. I 
den fotografiska isoleringen, i den extrema närbilden, särskiljs en del 
av den synliga världen för att motverka homogeniteten på samma sätt 
som i offerriten och självstympningen. 

Batailles världsbild bygger på en segmentering i olika plan och någon 
egentlig förening mellan dem är inte möjlig annat än i döden eller i 
den momentana transgressionen. Oxymoronens funktion är att om och 
om igen visa människans belägenhet - la condition humaine - mellan 
del och helhet, mellan liv och död, mellan natur och kultur etc. 
Transgression kan äga rum, men leder inte till bestående resultat eller 
till en ökad heterogenisering. Idealtillståndet är upprepad 
transgression och heterogenisering. Fysisk stympning jämställs med 
isolering i bild och destruktion och förverkliganden av excesser är 
vägar att nå det heterogena, som är en föraning av det utommänskliga 
i expenditure. Relationen mellan delarna, som i livsvärlden och även i 
Bretons surrealism är präglade av samband, blir i Batailles världsbild 
till språng mellan olika realitetsgrader. Själva tematiseringen 
tematiseras i en universell retorik där skillnaderna blir viktigare än 
likheterna. 

I en extrem närbild isoleras tinget från livsvärlden. Livsvärlden är för 
Bataille det homogena där ingen skillnad finns och den minskar i 
betydelse på så sätt att en del av det homogena kan bli heterogent i 



isoleringen. Det blir disponibelt eftersom den referentiella funktionen 
tillbakabildas. Samtidigt finns konstlösheten som gör bilden estetiskt 
eller gestaltmässigt ointressant. Vad betyder närbilderna? Naturligtvis 
kan de upplevas som bilder och dessutom är de som index ett avtryck 
av världen på nära håll, men bilderna kan också med Bataille ses som 
(misslyckade) försök att med isolering nå bortom det diskontinuerliga 
och in i det kontinuerliga. 

Bilderna är tänkta att vara på gränsen till det kontinuerliga, den plats 
där skillnad upplevs mest påtagligt, vilket betyder att det 
diskontinuerliga med extrema närbilder är drivet så långt det går. 
Följden är att bilderna blir extremt hermetiska. Vid gränsen finns dock 
en oklar tematisering. Det som ses är det tematiserade, men något 
annat kan anas. Det andra är in absentia medan betraktaren som tänjt 
på livsvärldens gränser dock upplever det andra från livsvärldens 
perspektiv. 

Men hur man än gör har man alltid semiosen att räkna med. Det 
fullständiga uppgåendet i referenten som eftersträvas i utplåningen av 
synvinkeln är enligt semiotiken en omöjlighet, precis som döden som 
inte kan erfaras i livet. Häri ligger bildernas problem. Att skapa 
betydelse är att dölja en annan potentiell betydelse, att skapa form är 
att skapa substans, att skapa figur är att skapa grund. Man kan inte 
uppleva den totala referenten eftersom det vore en gudomlig 
erfarenhet. Att leva i livsvärlden är att leva i en öppen värld, men 
något är också dolt eftersom urval sker såväl i perception som i språk. 
Bataille försöker att visualisera det som inte kan ses. Och det är 
naturligtvis svårt att göra i bild. Batailles öga blir blodigt när det i 
mikroskopets okular försöker nå in i tingen och dess expenditure. Det 
enda han ser i mikroskopet är en ännu extremare närbild, men enligt 
semiotiken är detta gott nog. 

  

En konklusion 

Om man betraktar Bretons estetik som surrealismens centrum 
förhåller sig Batailles estetik som perifer till denna. Sett i ett 



tidsperspektiv framträder dock en annan konstellation. Batailles 
estetik kan då ses som centrum i den modernism som i den informella 
konsten etablerar idén om det fula och det oansenliga osv men också 
övergången till ett icke-föreställande plastiskt språk. I den informella 
konsten har människans diskontinuerliga perspektiv i det piktorala 
övergivits till förmån för en ren visualitet som med Bataille skulle 
kunna ses som kontinuitetens och dödens "perspektiv". Bilden blir 
själv ett ting. 

Hos Bataille finner vi en annan berättelse än Bretons. Människan 
utvecklas här genom destruktion och avstötning. Den dualistiska 
modellen betonar särskiljandet som vägen till det heterogena. Genom 
att stötas ut kommer det utstötta att momentant kunna förena sig med 
materien i en kontinuitet och där kunna verka på heterogenitetens 
villkor. Främmandegöringen kommer alltså till stånd genom en 
dekontextualisering av livsvärlden. Vägen till förening går genom 
separation, dvs ett konstant främmandegörande och brytande av 
tabugränser. Bretons berättelse kan däremot ses som ett utvidgande 
eller en rekonstruktion av livsvärlden där det främmande blir bekant 
genom ett införlivande och successivt utvidgande av människans 
universum. 

Batailles strävan efter heterogenitet kan däremot ses som ett 
accepterande av det särskiljda och därmed det ogenomskinliga, latenta 
och dolda. Det är isoleringen som här är det centrala och det 
heterogena blir något okänt och för människan ogripbart. Det är för 
denne alltid upplevelsen av "det andra" som är tematiserat, det som 
inte är åtkomligt via språk, bild, vetenskap och filosofi osv. Bara 
genom att utplåna sig själv i skapandet kan konstnären överflytta sig 
själv till verket och därmed lämna sig själv. Döljandet blir för Bataille 
en väg till momentan kontinuitet och död. Det är det omänskliga som 
bäst visar människans belägenhet. Diskontinuiteten, bristen, 
isoleringen, det begränsade perspektivet gestaltar hennes situation. 
Avsöndring i stället för sammansmältning blir Batailles konstnärliga 
metod och dess främsta grepp blir isolering i stället för dépaysement. 

Det är meningslösheten, deformeringen och avvisandet av mänskliga 
sammanhang som garanterar bildens heterogenitet och brist. Bilden är 



för Bataille dock dold eftersom vi inte kan nå utanför oss själva som 
människor. Det är i det perspektivet man ska se hans antipati till 
metaforik och symbolik såväl som språk och bild. För Bataille blir 
upplevelsen av frånvaro och det latenta därför central i all 
betydelseproduktion. Det manifesta och upplevelsen av närvaro blir 
däremot en ikarisk naivitet. Det tematiserade är därför alltid 
diskontinuiteten, upplevelsen av främlingskap och isolering. I Bretons 
teori kan fantasin förverkligas, därför kan de båda delarna av 
metaforen vara in praesentia i surrealistisk retorik. För Bataille är 
däremot det diskontinuerliga in praesentia och tematiserat medan det 
dolda är in absentia och inte fullt åtkomligt och därför rema. I en bild 
som präglas av döljande är betraktaren innesluten i diskontinuiteten, 
men befinner sig vid gränsen. Det rematiska är kommentaren till 
temat. Det är här vi är, men vi vill någon annanstans. 

Det betyder att en surrealistisk bild får olika betydelse för Breton 
respektive Bataille eftersom de placerar in den i två olika världar eller 
två olika berättelser. Om vi placerar in en bild i en surrealistisk 
kontext blir den delaktig i ett annat sammanhang än det som bilderna 
först var delaktiga i. Det krävs en tolkning av konstverket och den kan 
vara beroende av andra aspekter än själva bilden, framför allt av 
konstvärlden och dess hierarkier. 

Utanför surrealismen är en köksvisp bara en köksvisp, men i 
surrealismen blir den tolkad som en sexuell symbol. Att i en bild eller 
ett objekt utläsa sådana sekundära betydelser kräver en 
relevansprincip som psykoanalysen, hegelianismen eller surrealismen 
tillhandahåller och den styr också tolkningen och gör att t ex en 
metafor uppfattas och att dess riktning avläses "rätt". Men det 
förutsätter att livsvärlden sätts ur spel och att en annan text ställs i 
förhållande till bilden. 

Bretons och Batailles texter ger förankring till bilderna och har en 
idéhistorisk eller en intertextuell roll i relation till dem. Men man kan 
inte förklara bilderna utifrån Bretons eller Batailles estetik annat än 
sekundärt. Deras texter tycks vara semiotiska, men eftersom de är 
normativa och inte tar hänsyn till hur bilderna upplevs utan bara till 
hur de borde upplevas, så reduceras deras roll. Kanske är det bara 



bildsemiotiken som kan förklara bildernas mekanism. 

 
  
  
  
  


