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Ronald Paul: »Fire in our Hearts». A Study o f the Por
trayal o f Youth in a Selection o f Post-War British Work
ing-Class Fiction. (Gothenburg Studies in English 51.) 
Göteborg 1982.

När Ronald Paul avser att visa hur några engelska arbetar- 
författare återskapar en arbetarklasserfarenhet, »not just 
in terms of social milieu or background but in their projec
tion of the issues of both personal and class conflict into 
the central themes of the novels themselves», beträder 
han ett tämligen outforskat område. De konturteckningar 
av den brittiska arbetalitteraturen och de analyser av 
dess texter som föreligger härrör främst från 1970-talet 
och forskningen befinner sig ännu i en inventerings- och 
presentationsfas (se t.ex . Gustav Klaus, ed., The Socia
list Novel in Britain, 1982), vilket innebär att man endast 
med försiktighet kan uttala sig om utvecklingslinjer. Den
na försiktighet utmärker delvis Peter Keatings The Work
ing-Classes in Victorian Fiction (1971) and David Smiths 
Socialist Propaganda in the Twentieth-Century British 
Novel (1978), vilka både bestått Paul med synpunkter. 
Dock är det förvånande att Paul ej använt sig av Phyllis 
Mary Ashrafs 900-sidiga Englische Arbeiterliteratur vom 
18. Jahrhundert bis zum ersten Weltkrieg. Entwicklungs
tendenzen im Überblick (1980). För resonemang om ef- 
terkrigsperiodens arbetarlitteratur borde dessutom Ingrid 
von Rosenbergs fylliga temastudier i Der Weg nach oben: 
englische Arbeiterromane 1945-1978 (1980) uppmärksam
mats. Särskilt gäller detta kapitlet om ungdomen som en 
ny klass. Paul har här i stället utgått från Nigel Grays The 
Silent Majority: a study o f the working class in post-war 
British fiction , vars utpräglat deskriptiva metod också är 
Pauls. Man saknar också Gudrun Schiitz-Götz avhandling 
Typen des britischen Arbeiterromans från 1979, eftersom 
denna exemplifierar några huvudtyper med romaner som 
också Paul behandlar.

Utan diskussion av materialläget torde det därför vara 
svårt att som Paul sluta sig till att den brittiska arbetarlit- 
teraturen uppträder »both during and after the crisis peaks 
of British Society» (s. 187, se även s. 28, 43). Dessutom är 
uttrycket »the crisis peaks» så allmänt att det kan innehål
la vad som helst. Paul har förmodligen influerats av Keat
ing, vars bedömning är att arbetarlitteraturen skrivs under 
perioder av »social crisis», varmed han avser 1840-talets 
konflikter mellan arbete och kapital, »upptäckten» av den 
nationella fattigdomen, framför allt i storstädernas slum
områden, under perioden 1880-1900 samt massarbetslös
heten under 1920- och 30-talen. Det är också från dessa 
perioder och 1960-talet Paul hämtar sina ungdomsskild
ringar.

Gustav Klaus finner däremot alla slutsatser om utveck
lingslagar meningslösa eftersom materialet fortfarande är 
obearbetat och Ingrid von Rosenberg menar att de väl
mående 1950- och 60-talens produktion av arbetarlittera
tur motsäger regeln (Klaus, s. 4f., 145). Ashrafs bild av 
arbetarlitteraturens historia visar också att perioder av 
industriell stabilitet och politiskt lugn är väl så produktiva 
som »kris »-perioder.

Någon diskussion av materialläget för inte Paul, som 
också förefaller omedveten om de intellektuella förutsätt
ningarna för sitt arbete, den tradition i vilken han ingår. I 
sin grundläggande syn på begreppen »working-class» och 
»working-class culture» ingår Paul i den sociologiska och

socialpsykologiska tradition där studiet av den brittiska 
arbetarkulturen inleddes av Richard Hoggart i The Uses 
ofLiteracy (1957). Hoggart konstruerar ett begrepp »arbe
tarkultur» av vidaste slag och studerar i likhet med många 
andra inom traditionen de effekter sociala förändringar 
hade på arbetarklassen. Denna förstås sociologiskt som 
ett samlingsbegrepp för människor som delar arbetarkul
turens villkor och värderingar och studeras som kultur
miljö, inte som politisk kategori i konflikt med andra 
klasser. Arbetarklassen blir så ett objekt för influenser, 
inte ett handlande subjekt och dess kultur blir ett ohisto
riskt vardagsmed vetande.

En grundtanke i många analyser av arbetarklasskul
turen är att den borgerliga kulturen är individualistisk 
medan arbetarkulturen är kollektivistisk, vilket skulle 
sammanhänga med en grundläggande skillnad i synen på 
sociala relationer. Tydligast formuleras detta i Raymond 
Williams’ Culture and Society (1958), en central icke
sociologisk text. Med tidskriften Universities and Left 
Review -  senare New Left Review -  uppstod 1957 ett 
forum där denna sociologiska konception kritiserades ut
ifrån ett marxistiskt perspektiv. Om arbetarklassen defini
eras i politiska kategorier och klassmedvetande formas i 
relation till andra klasser, måste det statiska begrepp 
»working-class» och »working-class culture» Paul an
vänder avvisas.

Den sociologiska grundsynen får också konsekvenser 
för romananalysen. När arbetarlitteraturen definieras so
ciologiskt som litteratur skriven av författare födda i arbe
tarklassen och verksamma inom arbetarklassyrken, blir 
den för Paul material för studium och bedömning av hur 
författarna återskapat arbetarklasserfarenhet, alltså skild
rat arbetarkulturen, arbetarklassens medvetande. Det är 
svårt att se hur man utan ingående undersökningar av 
arbetarklassens läge vid vissa givna tidpunkter skulle kun
na uttala sig om huruvida romantexten speglar ett arbe- 
tarklas smed vetande. Pauls statiska begrepp -  det gives ett 
klassmedvetande, en arbetarkultur -  undviker denna svå
righet, men det värderande element som ligger i målet att 
vilja visa »how successfully» arbetarförfattarna återska
pat arbetarklasserfarenhet och att de skapat »an essential 
and undistorted image of working-class life» (s. 8 f .), krä
ver ändå ett realismbegrepp som går djupare än det speg- 
lingsbegrepp han förefaller laborera med. Närmast till 
hands borde Lukåcs vara. Den ideologikritiska läsning 
Paul tydligen avser att göra måste rimligtvis stöta på så
dana svårigheter med detta rent sociologiska betraktelse
sätt, att den utvidgning av begreppet »working-class litera- 
ture» som »socialist literature» innebär åtminstone borde 
ha diskuterats, eftersom det i alla fall tillför ett ideologiskt 
moment till begreppet.

Avhandlingens innehåll och resultat visar också hur den 
sociologiska grundkonceptionen och bristen på realism
teori ställer författaren inför avgörande svårigheter.

Dispositionen är kronologisk. I det första kapitlet pre
senteras några ungdomsskildringar från tidigare perioder, 
en presentation som också fungerar som en konturteck
ning av den brittiska arbetarlitteraturens historia: 1840- 
talet, perioden 1880-1914, 1930-talet och 1950- och 60- 
talen. De följande fyra kapitlen analyserar utförligare fem 
efterkrigsromaner med »a distinctly anti-heroic and identi- 
fiably working-class point of view» (s. 9).

När Paul med stöd av Martha Vicinus’ The Industrial
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Muse från 1974 förlägger arbetarlitteraturens födelse till 
Chartismens 1840-tal är det ett påpekande som förtjänar 
att upprepas. Alltför ofta ser man fortfarande starten för
lagd till de hedervärda och välvilliga harmonilösningar 
som presenterats bl. a. Dickens i Hard Times (1845), av 
Disraeli i Sy bil (1845) och av Mrs Gaskell i Mary Barton 
(1848), vilkas bilder av det engelska klassamhället ej lyfter 
fram motsättningarnas verkliga karaktär och djup.

I behandlingen av Martin Wheelers Sunshine and Sha- 
dow, utgiven som följetong i chartistorganet Northern 
Star och efter Vicinus den chartistroman som fått exem
plifiera periodens propagandistiska romaner, lägger den 
deskriptiva framställningen inte till något nytt om roma
nens väv av politik och litteratur utöver det som visats i 
t. ex. Jack Mitchells uppsats i Marxists on Literature 
(1975), vilken Paul också hänvisar till.

De möjliga frågor om arbetarlitteraturens funktionssätt 
som den didaktiska chartistlitteraturen och senare Robert 
Tressells centrala roman The Ragged Trousered Philan- 
thropist (1914) väcker, intresserar inte Paul. En sådan 
diskussion måste se arbetarklassen i dess skiftande histo
riska positioner. Den komplexa Chartiströrelsen med 
hantverkare, medelklassradikaler, irländska immigranter, 
gruvarbetare, fabriksarbetare och handvävare, befinner 
sig i politiskt läge och formulerar ett klassmedvetande av 
ett slag som svårligen låter sig jämställas med 1880-talets 
hamn- och transportarbetares kamp tillsammans med in
dustriarbetare ur hantverksorganisationer som slagits sön
der av de tekniska förändringarna. Utan dessa enkla klar
göranden, vilka Paul försummar, blir arbetarklass ett sta
tiskt och ohistoriskt begrepp, vars »kultur», uttrycket för 
dess medvetande, blir något för alla tider lika.

Även om perioden 1850-1880 inte är så tom på arbetar- 
romaner som Pauls avgränsningar ger sken av -  John 
Övertons insats hör ju till denna period -  är det obestridli
gen så att 1880-talet innebär en renässans för den brittiska 
arbetarrörelsen och den socialt orienterade romanen, arbe- 
tarförfattares såväl som borgerliga författares. Paul gör här 
den intressanta iakttagelsen att romanmiljöema nu skiftar 
från de industrialiserade norra delarna av England till Lon
don, företrädesvis slumkvarteren, och främst East End.

Den ungdomsskildring Paul väljer, Arthur Morrisons A 
Child o f the Jago (1896), skildrar trasproletariat snarare 
än arbetarklass. Analysen mynnar ut i en värdering av 
Morrisons insats som ifrågasätter hans sociologiska tro
värdighet, ogillar betoningen av våldet, hopplösheten och 
kriminaliteten och avsaknaden av positiva motbilder. En 
sådan värdering kräver, för att inte bli blott åthävor, en 
distinkt realismteori och borde långt utförligare än vad 
som gjorts undersöka den »verklighet» som romanen rela
terar till. Här kunde t. ex. Gareth Stedman Jones Outcast 
London (1971) åtminstone vara värd en hänvisning och 
fungera som underlag för en förnuftig diskussion om de 
demoraliseringstendenser som ju faktiskt förelåg, men 
som Paul ogillar att Morrison lyfter fram.

Nästa höjdpunkt i den brittiska arbetarlitteraturens hi
storia finner Paul under 1930-talet, då »this climate of 
economic and social upheaval should narrow the gap 
between literature and society» (s. 28). De två romaner 
som väljs är periodens klassiker, Walter Greenwoods 
Love on the Dole (1933) om tröstlöst och arbetslöst arbe
tarklassliv samt Lewis Grassic Gibbons Grey Granite 
(1934), avslutande del i trilogin A Scots Quair om föränd

ringen av ett skotskt agrart medvetande till ett industriellt. 
Helt klart representerar dessa två romaner olika hållning
ar inför kapitalismens kriser: uppgivenhet och pessimism i 
Love on the Dole, kommunistisk kamp i Grey Granite. De 
är dessutom bland de ytterligt få arbetarromaner som 
överlevt och givits ut på nytt, men när Pauls mål nu också 
är att lyfta fram en obeaktad tradition frågar man sig varför 
inte andra, verkligt bortglömda romaner, t. ex. James 
Hanleys expressionistiska ungdomsskildring i Boy (1931) 
och The Drift (1931) eller Jim Pheelans Ten-a-Penny-Peo- 
ple (1938) åtminstone omnämnts.

Även om Paul har rätt i att Gibbons roman formulerar 
optimism i synen på arbetarklassens historiska mission, 
där Greenwood ändar i mollackord, måste det ändå fram
hållas att analysen av Greenwoods roman är otillräcklig. 
Romanens unge arbetarintellektuelle, Larry Meath, avfär
das som en svikare av den egna klassens kamp, hans 
»burning zeal turns out to be an empty gesture» (s. 35). 
För det första måste romanfiguren Larry Meath ses i sitt 
litterära traditionssammanhang. Alldeles uppenbart är han 
en av den brittiska arbetarromanens många utläggare av 
socialismens teori, vilka leder sitt ursprung från Frank 
Owen, huvudpersonen i Tressells The Ragged Trousered 
Philanthropist och i romanerna fungerar som klasskämpar 
att identifiera sig med. Då blir det för det andra betydel
sebärande i romanen att Larry Meath dör, en markering 
att tiden faktiskt är mycket svår för arbetarklassen. Pauls 
litteratursyn, teoretiskt omotiverad som den är, accepte
rar bara de optimistiska rapporterna som värdefulla arbe
tarromaner.

För det tredje: att ifrågasätta Larry Meaths socialistiska 
övertygelse för att han kritiserar arbetarna för politisk 
slöhet och förespråkar en lugnare, måhända reformatorisk, 
väg förefaller meningslöst. Han riktar sin kritik inifrån 
arbetarklassen och arbetarrörelsen, han ställer sig ju inte 
utanför.

I det material som Paul hänvisar till i det alltför korta 
och summariska avsnittet om arbetares självbiografier, 
publicerade och opublicerade, ligger en guldgruva för ana
lysen av den brittiska arbetarklassens självsyn. John Bur- 
netts antologi Useful Toil (1974) omfattar arbetarme- 
moarer från 1820-talet och framåt. Paul betraktar dessa 
arbetarmemoarer som en mellanstation på vägen från en 
proletärt muntlig litterär kultur till en skriftlig publicerad 
arbetarlitteratur, som ju ofta själv också är självbiogra
fisk, en intressant tes som man gärna sett diskuterad. De 
teoretiska överväganden Wolfgang Emmerich gör i föror
det till Proletarische Lebensläufe (1974-1975) och de ana
lyser av genren han hänvisar till bör i en sådan diskussion 
vara centrala.

I avsnittet om »Working-Class Heroes» vill Paul visa 
att några arbetarförfattare under 1950- och 60-talen givit 
sina huvudpersoner hjältestatus och porträtterat dem som 
»cocky, self-centred and highly masculine» (s. 51). Dessa 
författare -  Barstow, Naughton, Storey, Braine, Water- 
house och Chaplin -  har då fjärmat sig från arbetarklas
sens värden. Den utförliga behandlingen av dessa (22 
sidor) formar sig till en moraliserande dom över deras 
insatser. Den självfallna invändningen att människor fak
tiskt också är sådana blir för Paul omöjlig att bemöta utan 
en realismteori.

De författare och självbiografiskt färgade texter som 
finner nåd inför Ronald Pauls ögon och som analyseras i de
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resterande fyra kapitlen är Jack Commons Kiddar’s Luck 
(1951) och The Ampersand (1954), Brendan Behans Bor
stal Boy (1958), Alan Sillitoes Key to the Door (1961) och 
Barry Hines’ A Kestrel for a Knave (1968). Dessa sägs ha 
åstadkommit »profoundly meaningful and committed art» 
(s. 71), eftersom de behållit arbetarklassynpunkten utanför 
att försköna sina ungdomsporträtt.

Analysen vill visa att dessa verk förmått skildra arbe- 
tarklassungdom »with a fundamental sense of identifica
tion with the setting and class which they chose to depict» 
(s. 71). För att visa detta använder Paul andra källor, 
dokumentära, vetenskapliga och litterära, för att ge ro
manerna sanningsvärde. Ett exempel. När Billy Casper i 
A Kestrel for a Knave blir retad till tårar för modems 
förmenta omoral kommenterar Paul: »Michael Young and 
Peter Willmot in their sociological investigation Family 
and Kinship in East London (1957), have pointed to the 
central role of the mother in working-class family relation
ships» (s. 168, andra ex. se s. 83, 184). Metoden är disku
tabel.

I den deskriptiva analysen av Kiddar’s Luck och The 
Ampersand har man svårt att följa Pauls tes att huvudper
sonen förvandlas till klassmedveten insikt om det kollek
tiva arbetets och solidaritetens betydelse. En sådan ut
veckling är helt främmande för romanens perspektiv där 
den kollektiva dimensionen helt saknas. Det textställe 
Paul använder sig av för att stödja tesen har knappast det 
avgörande bevisvärde Paul tillmäter det utan visar snarare 
att huvudpersonen, vars ekonomiska oegentligheter just 
avslöjats, uppskattar fadem som en bild av normfast he
derlighet. När författaren klokt påpekar att det i The 
Ampersand finns en strävan att visa hur desorienterad och 
rotlös huvudpersonen är i förhållande till proletära värde
ringar och livsvillkor vill man däremot gärna instämma. 
Det förefaller rimligt att se detta som en återspegling av 
Commons eget utanförskap som partilös arbetarintellek- 
tuell. Här finns det skäl att vara tacksam för att Paul lyfter 
fram ett undanskymt författarskap.

I analysen av Borstal Boy vill Paul visa på romanper
sonen Behans utveckling från isolering til grupptillhörig
het och så långt instämmer man gärna. Men man kan 
diskutera påståendet att Behan lämnar fängelset, »taking 
with him a deeper understanding of what class conscious
ness means in reality» (s. 120). Tesen är rimlig om man 
accepterar vad som förefaller vara Pauls sociologiska 
grundkonception av begreppet arbetarklass, där denna 
definieras som en grupp med en viss uppsättning gemen
samma drag och värderingar. Klassmedvetande borde då 
betyda att man är medveten om likheten med andra. 
Definierar man däremot arbetarklassen som en politisk 
kategori blir klassmedvetande medvetenheten om nöd
vändigheten av gemensam politisk kamp och det blir me
ningslöst att inkorporera ungdomsbrottslingarna i denna 
kategori. Dessas mål är ju inte politisk kamp. Dessa är då 
trasproletariat och Behan har i romanen blott utvecklat ett 
gruppmedvetande. Det är denna omedvetenhet om grund
läggande begreppsbestämningar som gör att Paul kan av
färda den i politisk mening klassmedvetne Tom Meadows 
avståndstagande från de andra intagna -  vilka han ser just 
som trasproletariat -  som »insular» (s. 120).

I Key to the Door kan man direkt avläsa en förändrad 
insikt hos huvudpersonen och ett återvändande till arbe
tarklassens kamp. Ett oförståeligt inslag i den Paulska

argumenteringen är den mycket vanliga modellen där en 
värdering »verifieras» genom att en annan kommentator 
citeras. Så t. ex. när Paul fastslår: »In Key to the Door he 
has woven the primary elements of class experience and 
concomitant ideology into what can only be considered as 
one of the boldest and most comprehensive attempts at 
writing an overtly revolutionary novel of this period» (s. 
151). Därefter följer ett längre citat ur Jack Mitchells bok 
om Robert Tressell som diskuterar socialistisk realism 
och slutar: »This rich grasp of working-class life in toto 
has seldom been achieved since Tressell. Alan Sillitoe has 
perhaps got the nearest so far in Key to the Door. Något 
bevisvärde har ju inte detta.

Analysen av Barry Hines’ A Kestrel for a Knave myn
nar ut i slutsatsen att tornfalken hjälpt Billy Casper »to 
deal with his own sense of inferiority and alienation» (s. 
185), en slutledning som man inte har några svårigheter att 
instämma i. Det är också värdefullt att vi nu har en samlad 
presentation av detta vitala och samtida författarskap.

Författaren visar att dessa fyra författares texter har 
betydande inslag av självbiografiska erfarenheter, men 
när han argumenterar för att de skapat »exceptionally fine 
anti-heroic character portraits» (s. 187) räcker det inte 
med vaga och värderande kategorier som hämtade ur en 
essä i en anglosachsisk criticism-tradition. Utan en ge
nomför estetik låter det sig knappast göras.

Exemplet Sillitoe illustrerar problemet: Paul accepterar 
Key to the Door men avvisar Saturday Night and Sunday 
Morning. Den förra är »meaningful and committed art» (s. 
71) medan den senare är »marred by an exaggerated over
emphasis on the individualist, careerist or sexist charac
teristics of working-class heroes» (s. 187). Utan en estetik 
-  här en realismteori -  kan det inte förklaras varför den 
förra har värde medan senare saknar värde.

I den viktiga diskussion om den brittiska arbetarlittera- 
turens ideologi som Pauls avhandling sluter sig till, hade 
ett resolut åberopande av Lukåcs gjort avhandlingen till ett 
betydligt tyngre inlägg än vad den måste anses vara. Av
handlingen, som f. ö. saknar personförteckning, rymmer 
emellertid många värdefulla iakttagelser och fäster upp
märksamheten på ungdomsskildringarnas dominans i brit
tisk arbetarlitteratur.

Stig-Lennart Godin

Kacke Gotrick: Apidan Theatre and Modern Drama: A 
Study in a Traditional Yoruba Theatre and Its Influence 
on Modern Drama by Yoruba Playwrights. Almqvist & 
Wiksell International, Sthlm 1984.

What happens to traditions under the impact of moderni
ty? How do people accustomed to living strongly pat
terned lives adjust to profound changes in their world? 
How much continuity with the past is retained during the 
transition to a markedly different present and an unpre
dictable future? What is gained and what lost when famil
iar indigenous practices are displaced or modified by 
strange foreign ones?

Such questions have preoccupied anthropologists, so
ciologists, political scientists, economists and historians 
concerned with analyzing the consequences of rapid west
ernization in nonwestem parts of the world. Africa has




