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Inledning

När man läser arbeten om de tidiga litterära modernis
terna i Frankrike, eller snarare om banbrytarna, väg
röjarna för modernisterna, litterära sensymbolister 
som Alfred Jarry, Paul Verlaine, Édouard Dujardin och 
andra, så finner man att det tycks ha funnits en man 
som var en klippa för dem alla, en man de alltid kunde 
lita på, som vän, som auktoritet i konstnärliga, politiska 
och moraliska frågor. Och det var Félix Fénéon. 

Fénéon ville vara en bifigur, en som undvek all 
offentlig uppmärksamhet, som verkade i det fördolda. 
Men han var långt ifrån någon bifigur, han var en 
motor. Han fick konstnärer att måla, han fick författare 
att skriva, möjligen fick han anarkister att kasta bom
ber också. Han såg till att flera tidskrifter i konstnärliga 
och politiska ämnen kom ut till både allmänhet och 
specialister, han läste korrektur under sena nätter och 
han skrev briljant kritik, han förnyade det konstkritis
ka språket, han försökte göra tydligt varför och hur en 
målare målade och han förde fram, i stort sett på egen 
hand, en ny konstriktning, neoimpressionisterna, med 
namn som Georges Seurat, Paul Signac, PaulÉmile 
och Camille Pissarro, Maximilièn Luce. Detta samtidigt 
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som han upprätthöll en kontorstjänst på krigsministe
riet. Han var en återhållsam entusiast och konstnärer
na såg det som en ära att bli omnämnda av Fénéon. 
Och när han befäst sin ställning efter ungefär tio år så 
slutade han skriva konstkritik.

Under den tiden hann han också ge ut den enda 
bok han skrev under sin livstid, en tunn skrift om just 
neoimpressionisterna, i en upplaga på 227 exemplar. 
Han vägrade att återutge den.

Men Fénéon fortsatte att i bisatser i andra artiklar, 
ofta anonyma, propagera för de konstnärer och för
fattare han tyckte om och ansåg betydelsefulla och för 
sina vänner bland neoimpressionister och symbolis
ter. Anonymiteten passade honom och var också nöd
vändig i de anarkistiska publikationer där han flitigt 
medverkade. Anonymiteten gick så långt att han till 
och med då och då ställde upp som spökskrivare i lit
terära och konstnärliga ämnen åt den notoriske Willy, 
Henri GauthierVillars, publicist och romanförfattare, 
som led av kronisk mental skrivkramp eller möjligen 
skrivlättja på alla områden och anlitade en stab av 
spökskrivare. Willy var en tid gift med Colette, vars 
första böcker kom ut under Willys namn.

Så Félix Fénéon var en märklig och inflytelserik 
man i förbluffande många avseenden. Som kritiker var 
han epokgörande, som introduktör av konstnärskap 
och författarskap var han känslig, skarpögd och lyhörd. 

Som anarkist satte han handling före ord, även om den 
bomb, som han ibland påstås ha kastat – bland annat 
påstår Joan UngersmaHalperin det, hon som skrivit 
den mest gedigna biografin över Fénéon – på goda 
grunder kan ifrågasättas, manade han med sina ord till 
handling. Han var med dagens terminologi en propa
gandist för terror. För även om dåtidens franska terro
rism var småskalig jämfört med dagens internationella, 
så var det likafullt terrorism. Det ledde till att han blev 
arresterad 1894 och ställd inför rätta tillsammans med 
tjugonio andra misstänkta anarkister och bombkasta
re, bland dessa den svenske konstnären Ivan Aguéli, 
som var en vän till Fénéon och som enligt Ungersma
Halperin målat hans porträtt, vilket skulle vara den 
direkta anledningen till att han kom med i polisens 
svep. (Porträttet verkar för övrigt ha försvunnit spår
löst och på Aguélimuseet i Sala känner man inte alls 
till dess eventuella existens.) Under tiden i häktet 
 passade Fénéon på att översätta Jane Austens roman 
Northanger Abbey.

Till stor del tack vare Fénéon blev rättegången ett 
fiasko och samtliga frikändes. Hans halvhögt framförda, 
torra, sarkastiska och dråpliga kommentarer hördes i 
hela salen och han ställde gärna aviga och avoga frågor 
till åklagare och domare. Den otillbörliga munterheten 
fick själva rättssaken att falla i smulor. 

Det var Fénéons korta gästspel i rampljuset. Arbetet 
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på krigsministeriet blev han dock av med, trots att 
många där ville ha den exemplariske unge tjänsteman
nen kvar.

Trots att hans inkomster var blygsamma och han 
hade föräldrar att försörja var Fénéon en generös per
son. Det sägs att det stod en kö av behövande utanför 
dörren när han hämtade sin avlöning. Dessutom »låna
de« han ständigt pengar åt konstnärsvänner i knipa. 
Och han underhöll sin oklanderliga klädsel och sin 
framtoning som den anarkistiske dandyn. Men hans 
anarkism var djupt förankrad och lidelsefull, hans 
klasskänsla och hans solidaritet med samhällets 
olycksbarn genuina. Han medarbetade aktivt i flera 
anarkistiska tidskrifter och ägnade mycket tid åt prak
tiskt arbete. Senare övergav han bombkastaranarkis
men och gick med i det franska kommunistpartiet. 

För många i sin omgivning föreföll han gåtfull och 
han odlade säkert också den sidan av sin personlighet. 
Han yttrade sig sällan och ordknappt och hans sarkasm 
när han gjorde det kunde vara som en giljotin, han var 
med rätta fruktad av sina motståndare. Hans ordknapp
het förlänade honom namnet »celui qui silence« av 
Alfred Jarry som gärna gav sina vänner dessa gramma
tiskt säregna epitet »han som tystnad«, men det kan 
också låta som »celui qui s’y lance« , det vill säga han 
som kastar sig in i något. För det gjorde Fénéon under 
hela sitt liv.

Han redigerade till exempel den första utgåvan av 
Arthur Rimbauds Illuminationer från en hög lösa lap
par. Och hans redigering var så samvetsgrann att den 
används än i dag. Samma sak gjorde han för poeten 
Jules Laforgue, en nära vän, som dog ung. Han var 
noggrann intill pedanteri med arbete som han ansåg 
var viktigt och han vägde omsorgsfullt vilka sysslor 
han skulle satsa på. Han såg heller inga motsättningar 
mellan sina politiska övertygelser och sina konstnärli
ga preferenser, den avantgardistiska konsten var alltid 
revolutionär, menade han. 

Många konstnärer målade Fénéons porträtt. Det 
mest kända är nog det av den nära vännen Paul Signac. 
Där ser man Fénéon i profil, rak i ryggen, med käpp 
och hatt i ena handen, med den andra räcker han en 
blomma mot en osedd mottagare – blomman är ingen 
fransk lilja, som ibland påstås, utan en cyklamen. 
Bakgrunden är abstrakt med cirklar och segment i 
pointillistiskt sprakande färger. Men de är inte tänkta 
som abstraktioner utan är en sorts återgivande av 
Michel Eugène Chevreuls teorier om färger och 
 former. Chevreul försökte göra vetenskap av konst
skapandet och Fénéon uppskattade till en början det 
sättet att närma sig måleriet, till synes analytiskt och 
»vetenskapligt«. Han tog sedan avstånd från det 
»vetenskapliga«, abrupt, men med sin sedvanliga milda 
men drabbande ironi. Fénéon tyckte inte om Signacs 
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porträtt, men hade det på väggen så länge Signac 
levde. Förmodligen fann han det alltför iögonfallande. 
Då borde det av ToulouseLautrec ha tilltalat honom 
mera. Där ingår han i bleka färger, närmast skissartad i 
åskådarskaran framför Moulin Rougedansösen La 
Goulue. Bredvid honom står Oscar Wilde.

Men frågan är om inte de finaste porträtten är de två 
som Félix Vallotton gjorde. Det ena ett ansiktsporträtt, 
träsnitt, ett i serien för Rémy de Gourmonts Le Livre 
des masques (Maskernas bok) om och med författare 
från symbolistepoken, där Fénéons lilla getskägg 
under den kraftiga hakan är väl framhävt, och det 
andra en oljemålning, där Fénéon i profil sitter lutad 
eller snarare skarpt vinklad över redaktionsbordet på 
La Revue Blanche, en av epokens viktigaste radikala kul
turtidskrifter, där Fénéon först medarbetade som littera
turkritiker och sedan blev chefredaktör. Näsa för goda 
medarbetare hade han också. Claude Debussy var musik
kritiker, André Gide stod för litteraturbevakningen.

 
Fénéon var den idealiske tidskriftsredaktören. Ytterligt 
noggrann, kunnig, arbetsam och med ett fantastiskt 
kontaktnät i litterära och konstnärliga kretsar. Vogue,  
La Revue Blanche, La Revue Indépendante var några av de 
tidskrifter han var med och startade och redigerade.

Men omkring 1906 tog han anställning på dagstid
ningen Le Matin som notisskrivare. Ingen vet riktigt 

varför. Det han skrev var så kallade faits-divers, det vill 
säga kortfattade nyheter på ett par rader, gärna om 
katastrofer, små som stora, personliga och samhälle
liga, men många av underavdelningen chien écrasé 
(överkörd hund). Här fulländade han sin lakoniska 
stil och lade sin milda ironi och skärande sarkasm över 
såväl de mest hårresande som de allra banalaste nyhe
ter. Att säga att han gjorde denna sorts notis till en 
konstform är en kliché, men sann. Fast det hade vi 
 aldrig vetat om inte Fénéons trofasta älskarinna hade 
klippt ut och samlat alla små notiser han skrev och 
klistrat in dem i ett album. Fénéon vägrade indignerat 
att ge ut dem under sin livstid med argumentet att det 
enda han strävade efter var tystnad. Författaren Jean 
Paulhan som blev Fénéons testamentsexekutor hittade 
albumet och gav ut treradingarna som kom att bli en 
minor classic, som ständigt utkommer i nya utgåvor 
och urval – och inte bara på franska. »Nouvelles« i 
Nouvelles en trois lignes betyder både »nyheter« och 
»noveller« och det är en mycket passande titel. 
Minimalism avant la lettre.

Fénéon kom också att ägna sig åt galleriverksamhet 
– han var den ende gallerist Matisse litade på – och åt 
förlagsverksamhet, där han exempelvis blev James 
Joyces förste franske förläggare. Hans kärlek – det 
finns inget annat ord för det – till nyskapande konst 
och litteratur bevarade han. Den ende av de senare 



modernisterna som han hade direkt svårt för var 
Picasso.

Fénéons speciella humor, särskilt i treradingarna, 
och hans förakt för sociala konventioner och inte minst 
hans vänskap med Alfred Jarry, har gjort att han bru
kar räknas in bland pionjärerna för patafysiken. I Claes 
Hylingers patafysiska antologi Segla i ett såll  kan man 
läsa några av treradingarna och ett av Fénéon sällsynta 
skönlitterära stycken. 

F. F. – så kallade han sig i brev och skrift, Félix 
Fénéon, när han inte gav sig själv andra namn, manliga 
som kvinnliga. I breven till sina älskarinnor använde 
han inte sällan kvinnliga pseudonymer. Vilka psykolo
giska slutsatser man nu skulle kunna dra av detta. I sin 
ungdom höll han sig med rätt många älskarinnor, men 
alltid ytterst diskret. Han bodde länge hos sina föräld
rar och ingick sedan något som egentligen var ett kon
venansäktenskap men som kom att vara hans liv ut. Det 
vill säga till 1944. Dock höll han sig under alla dessa år 
också med en älskarinna, som fru Fénéon visste om 
och som alltid fanns i närheten, Camille Plateel. Varje 
dag åt Félix lunch med henne. Det var hon som samla
de treradingarna i sitt album.

Magnus Hedlund

 

Vill man läsa om Félix Fénéon 
är den bästa källan Joan 
UngersmaHalperins stora 
biografi från 1988, Félix 
Fénéon. Aesthete and Anarchist 
in Fin-de-Siècle Paris. Den tog 
henne tjugofem år att skriva, 
bland annat därför att det som 
fanns skrivet tidigare var utspritt 
och svåråtkomligt, förutom det 
som Jean Paulhan samlat ihop. 
Paulhan skrev en biografisk 
bok året före Fénéons död och 
gav senare ut några proviso

riskt samlade verk. Ty vad 
Fénéon skrivit själv var ännu 
mer utspritt och svåråtkomligt, 
inte minst därför att det mesta 
var anonymt. 

Till läsarens fromma bör 
man kanske påpeka att kyrka 
och stat skildes åt väldigt strikt 
år 1905 i Frankrike. Många 
notiser handlar om konsekven
serna av denna separation. Till 
exempel dramatiken kring 
uppsättning och nedtagning 
av religiösa bilder i skolorna. 
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Inför kommissionen förnekade monsieur 
Jonnart att den planerade nya skatten skulle 
vara ett knep för att balansera budgeten.

En kriminell megära, madame Tulle, dömdes 
av domstolen i Rouen till tio års straffarbete 
och hennes älskare till fem.

För läraren Litaliens affisch mot svartfötterna 
buade hans elever vid lyceet i Brest ut honom – 
borgmästarens assistent.

Sjuksköterskan Élise Bachmann, som hade 
sin lediga dag i går, uppträdde vansinnig 
på offentlig plats.

Polisanmälan har inlämnats av den persiske 
läkaren Djaï Khan mot en landsman som 
stulit en tiara från honom.

Nyheter på tre rader
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Ett tiotal gatuförsäljare som utbasunerat 
nyheten om ett påhittat anarkistiskt attentat 
mot Madeleinekyrkan har arresterats.

En galen kvinna som arresterades på offentlig plats utgav 
sig falskeligen för att vara sjuksköterskan Élise Bach
mann. Den sistnämnda är vid sina sinnens fulla bruk.

På Place du Panthéon försökte några upphetsade 
väljare bränna en docka föreställande monsieur 
Auffray, den slagne kandidaten. Skingrades.

Då Joël Guilbert arresterats för snatteri vid Saint
Germain drack han sublimat. Han avgiftades; 
men i går dog han av delirium tremens.

Fotografen Joachim Berthoud lät sig inte 
tröstas efter sin hustrus död. Han tog livet 
av sig i FontenaysousBois.

Abbé Andrieux, i Roannes, nära Aurillac, som en 
obarmhärtig äkta man på onsdagen genombor
rade med två gevärsskott, dog i går kväll.

Under politiska meningsskiljaktigheter kallade monsieur 
Bégouen, journalist, och monsieur Bepmale, deputerad, 
varandra »tjuv« respektive »lögnare«. Försonades.

I ett café på rue Fontaine i Vautour har Lenoir 
och Atanis med anledning av sina frånvarande 
fruar utväxlat några skott.

Några kvinnor som ammade sina barn försvarade 
arbetarnas sak inför en spårvagnskonduktör i 
Toulon. Han förblev oberörd.

Familjen Yodtz, från Bezons, blev något 
 brända vid en eldsvåda, varifrån de räddades 
av två kyrassiärer.
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Tio års straffarbete utdömdes (av domstolen i 
Nancy) åt Tournour. Denne yngling hade dödat 
en resenär som lejt honom som guide.

Inga fler bruyèrepipor. Arbetarna vid 
SaintClaude har lagt ner arbetet i väntan 
på att bli bättre betalda.

»Om min kandidat förlorar, så tar jag livet av mig«, 
deklarerade monsieur Bellavoine från Fresquienne 
(SeineInférieure). Han tog livet av sig.

Ett åskväder avbröt festligheterna i Orléans 
för Jeanne d’Arc och 477årsminnet av 
befrielsen.

Under en hetsig politisk diskussion i 
Propriano (Korsika) dödades två män 
och två skadades.

Kommunikationen har återupprättats mellan 
domstolen och advokatkåren i Bône och 
fängelset, där tyfusutbrottet är slut.

Kollision på gatan mellan makthavarna i 
Vendres (Hérault) och oppositionspartiet. 
Två konstaplar skadades.

Monsieur Arturo Ferretti, köpman från Bizerte, 
var desperat efter en av sina gäldenärers konkurs 
och tog livet av sig med ett jaktgevär.

En kanon, sådär 300 år gammal, som 
dundrade för Republiken, exploderade 
i Chatou, men utan att skada någon.

Förskingringsaffären mot förvaltningen vid 
artilleriet i Toulon har krympt till ingenting 
enligt förvaltarens undersökning.
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Scheid från Dunkerque sköt tre gånger mot sin 
fru. Eftersom han missade varje gång siktade 
han i stället på sin svärmor – och träffade.

Madame Vivant, från Argenteuil, räknade inte med 
handlingskraften hos tvätteriets ägare Meheu. Han 
drog upp den förtvivlade tvätterskan ur Seine.

Då madame Ranvier, i BussySaintGeorges, fann 
sin son Hyacinthe, 69 år, hängd, blev hon så 
deprimerad att hon inte förmådde skära av repet.

Den militära svettsjuka som rasar i Rouillac 
(Charente) förvärras och tenderar att sprida sig. 
Profylaktiska åtgärder är vidtagna.

I andra arrondissementet har på tre dagar rappor
terats 27 överträdelser gällande droskkuskar som 
krävt orimliga drickspengar i förskott.

Bilar på Paris gator har i går dödat madame 
Resche och monsieur P. Chaverrais och allvarligt 
skadat mademoiselle Fernande Tissèdre.

På avslutningen av kongressen för utmätnings
män i Toulouse sade en talare att deras syssla var 
»känslig, farlig och dåligt betald«.

På grund av sin brinnande iver vid registrering 
och val dömdes anhängare och en väljare i 
Cholet och i SaintGirons.

Första majfirandet i Lorient var bråkigt, 
men inga som helst våldsamheter gav någon 
förevändning för polisingripande.

Under ett handgemäng i Grenoble arresterades 
tre demonstranter av armétrupp som för övrigt 
blev utbuad.
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Efter att ha funnit ett misstänkt föremål på sin 
tröskel gjorde tryckaren Friquet i Aubusson 
polisanmälan mot okänd person.

Sand och ingenting annat var innehållet i två 
paket som i går morse skrämde upp Saint
GermainenLaye.

Den avsatte borgmästaren i Montigny, hans fru 
och ett kommunalråd har dömts till fängelse
straff för åtgärder i samband med strejker.

D., vid 8:e kolonialregementet (Toulon), som 
manade internerna till bråk i korrektionslokali
teterna straffades med 60 dagars fängelse.

En lykttändare i Versailles och en kyrkvaktmästare 
i La GarenneColombes fann var och en för sig 
misstänkta bomber, med släckt stubin.

Hängande i dörren fick en aningen kraftig 
resenär i Ménilmontant sin vagn att välta, 
och krossade skallen.

Rasande över att man stulit hans fångst var 
det nära att monsieur Lepieux, fiskare i 
VieuxPort (Eure), hade dödat fiskälskaren.

Fyra hästar utan sina dragoner skenade 
på Quai de Javel. De stötte omkull en 
droska och droskkusken Fouché.

Brinnande av lidelse inför valet började 
åhörarna till monsieur Lafferre i Agde att 
slåss. Ett flertal skadades, en svårt.

Stadsfullmäktige i Toulon röstade för åtta 
timmars arbetsdag för polisen. Beslutet 
upphävdes av prefekten.
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Finansministern har manat skatteindrivarna i 
Toulon att vara överseende mot de skattebetalare 
som drabbats av strejkerna.

Trots en dom på tjugo års straffarbete (i sin från
varo) levde monsieur Miot, arkitekt från Bordeaux, 
helt stillsamt i Toulon. Han har arresterats.

Skadad i huvudet, helt lätt, trodde Kremer 
i PontàMousson, och arbetade vidare ett 
par timmar, föll sedan död ned.

På rue GeoffroyMarie dödades i går kväll en 
ung kvinna, Charlotte, av en annan kvinna, 
ännu okänd.

För fattig för att ta hand om honom, hävdade 
Triquet i Théligny (Sarthe), efter att ha kvävt 
sin son, en månad gammal.

Kraftiga slag utväxlades i Hennebout mellan 
de röda och svartfötterna, mellan anhängare 
till strejken och mer fogliga arbetare.

Vid studentkongressen den 1 maj 1907 i Bor deaux 
kommer man att diskutera den internationella frågan 
om betygens likvärdighet.

Kvinnotjusaren Léon Courtescu från Anger 
blev av en äkta man, en viss monsieur Brouard, 
kastad i Marne, där han drunknade.

»Vår patriotism gör ingen som helst skillnad 
mellan landet och den regering som givits det«, 
sade general Blancq till 9:e armékåren.

Under ett bråk på en bordellgata i Tours 
skadades soldaterna Machet, Braquier, 
Brému och snickaren Jabot.
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I Brabant (Vosges) har monsieur Amet
Chevrier, 42 år, och hans hustru, 39 år, 
hädanefter nitton barn.

Monsieur Bozzoli, från Constantine, grälade 
med sin mor. Hon föll död ner (brusten puls
åder). I förtvivlan spräckte han skallen.

En sorts muslimsk eremit som härbärgerades 
av en arab i trakten av Constantine förde bort 
dennes kassaskrin och dotter.

Två zigenare kämpade om den unga Colomba, 
då hon i förbigående fick ta emot ett dödande 
skott från den ene av dem, Sloga.

Då affären med Handelskammaren höll på att 
få domstolen i Marseille att somna, utväxlade 
advokat Aubin och domaren beska repliker.

Madame Montet i Bost (Loire) har råkat ut 
för inbrott av vad man tror är släktingar till 
hennes man, den välkände fadermördaren.

När Parisexpressen anlände till Marseille 
arresterades eldaren för att ha sänt döds
bringande paket med posten.

De strejkande i Ronchamp (HauteSaône) 
kastade en arbetare, som envist fortsatte att 
arbeta, i vattnet.

Den läkare som obducerade den mystiskt 
avlidna mademoiselle Cuzin, från Marseille, 
drog slutsatsen: självmord genom strypning.

Låssmeden Bonnaut från Montreuil stod och 
pratade utanför dörren, då ligisten »Skokäften« 
stack ner honom med två knivhugg.


