
Kultur FinansTidningen Lordag-mSndag 29 juni-1 juli 1996

■ '^en amerikanske science
■ ■nction-fdrfattaren Philip 
.M^K. Dick hor till dem som 
n5dde berdmmelsen sent i livet. 
Nar han avled i ett slaganfall 
1982, var han efter att ha publice* 
rat narmare femtio romaner och 
novellsamlingar antligen ph vag 
all erhi^lla en bred uppmarksam- 
hel: bans roman Do Androids 
Dream of Electric Sheep hade 
kbpts av ett stort bolag och filniati- 
serades under lileln Blade Runner 
med Harrison Ford i huvudrollen.

Science fiction

The Shifting Realities 
of Philip K. Dick 
Edited by Lawrence Sutin 
Pantheon Books. New York 1995

Efter Dicks dbd har denna uppal- 
g&ende kurva bara forlsatt att sti* 
ga. Ett flertal andra av Dicks tex* 

' ter har funnit sin vag till vita du- 
ken; han har ocks5 blivit ulsatt 
for postuma hyllningar fri^n de 
mest skilda och vissa fall bisarra 
hSIl - bland annat av drogprofe- 
len Timothy Leary som framstalli 
Dick som en framst5ende tankare 
och Filosof for den moderna eran, 
och av Jean Baudrillard som har 
kallat Dick for en av dc slbrsta 
experimentella fbrfattarna under 
nittonhundratalet: ett uttalande 
som man onekligen far ta med en 
nypa salt.

Estetisk hSilning
Dicks pSverkan har vidare 

smugit sig in som en estetisk hi^ll* 
ning p5 diverse omr^den; man 
kan till exempel niimna designern 
Philippe Siarck som anammal 
namn och benamningar ur forfai- 
tarens bocker och applicerat dem 
p5 ett antal av de produkter han 
formgivit.

Dick framslSr ocksii som en fb- 
regSngsrnan och inspirator till 
den numera sh uttjatade och sv5r- 
definierade genre inom littcraiur 
och olika visuella media som bru- 
kar kallas for cyberpunk.

Under nittiotalet har ocksS en 
alltmer seribs granskning av 
Dicks fbrfattarskap vidtagit. I 
Frankrike, som alltid varit en fb- 
regSngare nar det galll alt pk>cka 
upp framst amerikanska popular- 
kulturella yttringar och ulsiitta 
dem for teorelisk h^rdmangling. 
har Dick langc varit hSllen som 
en furmfbrnyare av den moderna 
engelskspr§kiga prosan.

Aven i USA har Dicks fbrfat
tarskap kommit bli alltmer seribst 
behandlat; bSde New York Times 
och LA Weekly har haft stort 
uppslagna artiklar om Dick. LA 
Weekly toppade sin fbrstasida 
med orden "The Noveli.st of the

Alltmer hyllad science 

fiction-forfattare
1 bade USA och Frankrike har science fiction-forfaltaren Philip K. Dick blivit 
alltmer seribst behandlad, skriver Fredrik Ekman i sin anmalan av antologin The 
Shifting Realities of Philip K. Dick.
'90s Has Been Dead Eight Ye
ars".

Ett yttcriigare tecken p5 Dicks 
stigande status och att han som 
fbrfallare rbrt sig lingl utanfbr 
genrelitleraturens hagn. ar den 
samlingsvolyni med lexier frSn 
fbrfattarens penna son) nu givits 
ut av Pantheon Book och redige- 
rats av Lawrence Sutin.

1 denna viilredigerade och 
vackra bok, har Sutin gjort ett 
brett snitt ur Dicks produktion; 
materialel bestSr av fbrord och 
essiier som bara varit tillgangliga 
i diverse obskyra magasin och 
science fiction-fanzine, och av ett 
antal opubliceradc texler som 
kretsar kring en rad olika amnen.

Boken lir uppdelad i avdclning- 
ar diir Sutin har kalegoriserat tex- 
lerna under tillar som "autobio
graphical writings", "writings on 
science fiction", "essays and 
speeches” et cetra.

Opublicerat material
Utbver dessa texter har iiven 

Sutin inkluderat tva tidigare aid- 
rig publicerade kapitel till en 
ijinkl fonsutlning pS Dicks kan- 
ske biista roman. Mannen i det 
hoga sloitei (1962; sv. overs. 
1979); plus ett antal olika synop- 
sisid^er till romaner och noveller. 
men ocksA fbrslag till TV-serier 
som Mission Impossible.

Boken avslutas med ett par ut- 
drag ur den journal. Exegesis, 
som Dick bbrjade fbrfatta pA mit
ten av .sjuttiotalet efter all han 
hade erfarit en ofbrklarlig och 
skriimmande uppleveisc (av oer- 
hbrda mAtt enligt fbrfatlaren 
sjalv); en upplevelse som han 
beskrev dels som en uppenbarel- 
se och dels som ett besattande av 
nAgot friimmande inom honom. 
Denna uppenbarelse eller mbjli- 
gen psykotiska genombrott upp- 
tog Dick fram till hans dbd. och 
utgjorde ocksA del dramatiska 
stoffet till hans sista ire bocker; 
den sA kallade VALIS-trilogin.

Del intre.ssania med The Shif
ting Realities of Ph»lip K. Dick.

Ar all den visar pA den enorma 
bredden i Dicks fbrfattarskap; 
men ocksA att den ger en bild av 
hur minst sagt viixlande kvalil^n 
pa Dicks texler kunde vara - bo
ken iir lAngt ifran nAgon devot 
hyllning till en liltenir ikon, utan 
satter del mAngfacetterade ut- 
tryckel framfbr stramhel och so
ber elegans.

Bland de intressanlasle styck- 
ena i boki'n. lir dels de sjlilvhio- 
grafiskt fbrankradc avsnitten som 
med en ironisk distans behandlar 
Dicks roll som kampande fbrfat- 
tare i ett undanskymt lilteriirt

Biide New York Times 
och LA Weekly har 
haft stort uppslagna 
artiklar om Dick. LA 
Weekly toppade sin 
forstasida med orden 
"The Novelist of the 
'90s Has Been Dead 
Eight Years".

fack; och dels de texter stim tar 
upp och relleklerar kring begrep- 
pel science fiction. Dessa stycken 
ar ofta liisvarda av del sklilct att 
de har en avspand ton och alt 
Dick i dem fbrmar all visa varfbr 
han ar sa framgAngsrik just som 
genrefbrfallare.

Dick iir egentligen pA flera salt 
myckel kritisk mot science fic- 
tion-genren som sAdan - han hiiv- 
dar till exempel all den siillan fbr- 
mAr all vi.sa relationer med psy- 
kologiskt djup mellan vuxna 
miinniskor; att man som .science 
nction-fbrfatlare iir uleliimnad At 
en publik som beslAr mestadels 
av finniga ynglingar, och .sA vida
re. Samtidigl som Dick uttryckcr 
sina dubier over den roll han tagit 
pA sig som fbrfattare, skyr han 
einellertid som pesten att mblas 
av uppmiirksamhet frAn exempel-

vis den akademiska viirlden. I en 
recensionen som Dick publicera
de 1980 och som behandlar en 
siudie av SF-litleraiuren betillad 
The Cybernetic Imagination in 
.Science Fiction skriven av en viss 
Dr Warrick, brusar han upp av in
dignation over att crhalla en seri- 
bst menad. men som han ser det. 
ocksA totall okunnig granskning.

Recensionen avslutas med all 
Dick belackar sig for denna form 
av uppmiirksamhet och alt han 
fbrsvarar SF-fbrfaltarnas rail att 
utgbra ett subkullurelll element; 
"Dont dignify us. Our power to 
stimulate human imagination and 
to delight is intrinsic to us alrea
dy. Quite frankly, we were doing 
fine before you came along."

De lexier i The Shilling Reali
ties of Philip K. Dick som gbr 
sibrst intryck. lir emellertid de tva 
kapjtel som Dick skrev till en pla- 
nerad fortsiillning pa romanen 
Mannen i det hbga slottet. Hiir vi
sar Dick vilket oerhbrt driven fbr- 
faltaren han kunde vara: framfbr- 

^ allt pr han prov pA sin fbrmAga 
att inkorporera avanccrade och 
fantasieggande id^er pA ett orga- 
niskl slitt i sin prosa.

EU segrande Tyskland
Mannen i det hbga slottet. lir en 

bok som tecknar upp ett scenario 
dlir utvecklingen i viirlden sA att 
sliga tagit en omvand kurs; i det 
universum som skissas i romanen 
har Tyskland och Japan i sjlilva 
verket gait segrande ur andra 
vlirldskrigel och USA Tinner sig 
dlirfbr slyrt med jarnhand av de 
ivA nationerna.

Dick anviinder dock inte denna 
intrigkonstruktion - som flera 
andra fbrfattare ocksA utnyttjal. 
till exempel Robert Harris i roma
nen Fatherland hlirornArel - till 
alt enbart skapa en fargstark sce- 
nografi; Dicks primara syftc iir i 
slallel all generera id6er om pa- 
rallellitet och samtidighel i lex- 
ten. 1 vissa scener Finns anlyd- 
ningar om alt den vlirld som vi 
mbier i boken inte ar "ensam";

Kulturredaktdr: Peter Elmiund
genom vissa glipor eller bppning- 
ar i tillvaron ges del aningar om 
en annan dimension diir de allic- 
rade inte fbrlorade kriget och dlir 
USA salunda inte befmner sig un
der tysk/japansk bverhbghel.

I de tvA strama och suggestiva 
kapitel som lir inkluderade i The 
Shifting Realities of Philip K. 
Dick, ulvecklar och konkreiiserar 
Dick den niAnglydighel som den 
ursprungliga boken var fylld av. 
Sorgligt nog avbrbi Dick projek- 
let dA han ansag all han inte orka- 
de "ge sig in i den nu/.isiiska tan- 
kevarlden en gang till".

Orakelbok
Denna id^ alt vi lever jamsides 

med ett otal viirklar med stora el
ler smA inbbrdes skillnader. lir nA
got son) iilgbr sjlilva klirnan i 
Dicks fbrfattarskap. Genom silt 
iniresse lor den urAldriga kinesis- 
ka orakelboken 1 Ching. somock- 
sa spelar cn dramatisk och vikiig 
roll i Mannen i del hbga sloliel. 
utvecklade Dick en filosofi dlir 
idi^n om parallcllilet lir central. 
Dick gick ock.sA sa langt all han 
hlivdade att en stor del av del han 
skrev oni i sina biicker inte var 
mbjiiga framlidsvisioner. utan i 
stlillet beskrivningar av allernali- 
va universa.

Niir Dick gar in pa att mer lyd- 
ligt formulera delta, faller dock 
en del av splinningen i hans lan- 
kemodeller; de fungerar egenili- 
gen blist nlirde iir inviivda i en ro- 
manintrig vilkei iillaler llisaren 
sjlilv alt nysta upp och a\koda 
dem. Samma problem uppstAr 
ocksa i de avsiutande avsnitten i 
The .Shifting Realities of Philip 
K. Dick, dlir Sutin har inkluderat 
en flertal essiier av Dick dlir han 
bland annat fbrsiiker all formule
ra sig kring den rnlirkliga upple
velse han drabbades av 1974.

Man kan hell korl konsialera 
nlir man lliser dessa texter, att 
Dick inte var kapabel all pa ett 
tillfredssiallande slitt i essliisiisk 
form leda i bevis och diskulera 
den gudssyn prliglad av mysti
cism som kom att dominera bans 
liv under sjullio- och Attiotalel. 
Dicks tankar och vidlyftiga id^er 
behbvde hell enkell den specifika 
form och yta som science fiction- 
romanen kunde erbjuda som ett 
effeklivt bollplank.

FREDRIK EKMAN

Ar Philip K. Dick 
"Mannen i del hiiga .Klouei" 
herg.K: oxers. Eva Gahrielssoni
"Blade Runner" iBakluVl. overs. Ro
land Adlerherih) "Uhik" (BakfuUI; 
overs. Johan Frick) "Fliida min grdt, 
so polisen" iBemcc; overs, 5ven 
ChristerSwan)

Hellre jamlik vard an effektiv
Skall v&rden vara j3mlik 
eller skall den minimera 
antalet dodsfall? Det ar 
en frSga Per-Olof Bolan- 
der avhandlar.

■ ."1 niigt en enkat anser en ma- 
joritet av Ullfrigade lands- 

.M-l/tingspolitiker an jiimlikhel i 
virden ber prioriteras. ,

VJrdresursema bdr fSrdelas s5 
att tier arbetare raddas Sven om 
det betyder att det totala antalet 
rSddade sjunker. Det Sr comme il 
faut att med en tBrTSrad rysning 
skygga fbr den hSr sortens resone- 
mang.

Fina mSnniskor sitter hellre 
under korkeken och luktar pS 
blommoma Sn rSknar pengar mot 
liv. Som om sambandet inte 
finn.s dSr bara fbr alt man ISter bli

att gbra kalkylen, och som om 
det fanns n8gon nalurens givna 
ordning, inte fdr mSnniskor att 
fdrsdka pSverka, i hur liemannen 
opererar.

Individens livsiopp kan ingen 
sSkert fStutsSga men kollektivt 
Sr formema for bSde liv och diid 
berSkningsbara samhSlIsfeno- 
men och bara anarkoliberaler tor- 
de kunna hSvda alt dessa sam- 
band bdr ligga ulanfdr den poli-

tiska maktens domSner.
De politiker som vill priorilera 

jSmIik dbd framfbr minimal dbd 
skall dSrfbr respekteras fbr att 
klarbgt ha accepterat den makt 
bver liv och dbd som faktiskt Sr 
deras.

Deras villighel att sprida nivel- 
lerande dbd bland tjSnslemSn 
och andra icke-proletarer visar 
alt de Stminstone har en insikt 
om maktens destniktiva potenti

al. nSgot mSnga av deras kolle- 
gor som enbart poserar som de 
goda gJvomas givare aldrig skul- 
le tillstS.

DSremot kan man ju ha syn- 
punkter p5 hur de vill tillSmpa 
denna makt. Fbr icke-proletSrer 
kan det vara av intresse att mSn 
och moderater var mindre benSg- 
na att offra dem pi Jamlikhetens 
nedsbiade altare.

‘ PER-OLOF BOLANDER

Kultursidan stanger for semester. Vi aterkommer tisdagen 13 augusti.


