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huvudpersonerna bli hans egen mediakttagare och 
medbedömare av händelseförloppet och sålunda 
normgivande för synen på skeendet och männi
skans situation.

Undersökningen präglas av stor förtrogenhet 
med romantekniska frågeställningar och av klar, 
jargongfri framställning. En och annan gang kan 
man tycka att Hartveit är väl benägen att urskilja 
mönster och att överdriva romanernas mörksyn, 
men analysen är inträngande, nagon gang väl detal
jerad men dock inte så att de perspektiv som 
författaren anlagt förloras ur sikte.

Erik Erykman

222 Övriga recensioner

The Modern English Novel: the reader, the writer and 
the work. Edited by Gabriel Josipovici. Open 
Books. London 1976.

Vad en modern roman är, kan som bekant be
stämmas på mer än ett sätt. Många forskare ser 
den moderna romanens uppkomst i Cervantes 
Don Quijote och menar, att den moderna romanen 
har 370 år på nacken. Andra har pekat på den 
engelska 1700-talsromanen som den moderna 
romanens ursprung. Det finns fog för båda dessa 
synpunkter och åtskilliga andra, men vanligast är 
väl att i detta sammanhang betrakta »modern» 
som ekvivalent med »tillhörande 1900-talet». I så 
fall reduceras den moderna romanens ålder till 80 
år, vilket i och för sig är vördnadsvärt nog. Man 
kan fortsätta reduktionen och anse, att den mo
derna romanen blir till genom Joyce, som föränd
rar och förnyar romantekniken; detta gör genast 
festföremålet 20 år yngre. Man kan t. o. m. i de 
sista årtiondenas utveckling mot antiroman och 
dokumentarism se karakteristika som blir avgö
rande för bestämning av den moderna romanen.

Utgivaren av The Modern English Novel och hans 
medarbetare diskuterar inte några definitioner el
ler perioder av ovanstående slag. Det närmaste de 
kommer dessa frågor, är att konstatera, att man 
genom att inkludera essayer om den viktorianska 
romanen undgått »the fruitless aridity of debates 
on the relative merits of ‘traditional’ and ‘mod
ern’» (s, 11) . Men även om det i sammanhanget 
är prisvärt att undvika värderingar, är det ju inget 
skäl att undvika definitioner.

The modern english novel börjar i denna tapp
ning i mitten av 1800-talet och representeras av 
verk under en tidsrymd, som sträcker sig från 
Dickens och George Eliot till Samuel Beckett och 
Muriel Spark.

The Modern English Novel består av en introduk
tion och tolv uppsatser av lika många författare. 
Det är ingen tillfällighet att underrubriken nämner 
läsaren först. Den gemensamma nämnaren för bo
kens bidrag är att de »focus /.../ on the process of

reading», som Gabriel Josipovici säger i sin intro
duktion (s. 11) .

I denna introduktion presenterar Josipovici 
med lätt hand de olika bidragen. Han fastslår med 
uppenbar tillfredsställelse, att »many critical 
terms, used unthinkingly by generations of critics 
and reviewers, are seen to be a hindrance to un
derstanding, rather than a help. To begin with, 
once it is recognised that narrative is verbal and 
sequential before it is anything else, a whole spa
tial vocabulary can be got rid of: ‘point of view’, 
‘round’ and ‘flat’ characters, even the ‘house of 
fiction’ itself, with its implication of windows giv
ing on to ‘reality’— these terms do not merely 
not advance understanding, they positively block 
it» (s. 10). Detta är nu en tes, som är minst sagt 
diskutabel; vedertagen vetenskaplig terminologi 
brukar vanligtvis underlätta förståelsen av pro
blem och texter och det finns ingen anledning utgå 
från att den som regel användes tanklöst. Det är 
naturligtvis också en fråga om vilken publik denna 
bok vänder sig till. Framför allt i den första uppsat
sen, George Craigs »Reading: who is doing what 
to whom?», som är ett abstrakt och ganska oklart 
stycke, längtar man ivrigt efter den så förkättrade 
berättartekniska terminologien.

Två av uppsatserna behandlar Dickens. Gabriel 
Pearson studerar Dombey and Son och drar vissa 
paralleller mellan Dombey och Dickens. I Rachel 
Tricketts »Vitality of language in nineteenth-cen
tury fiction» jämföres Dickens med George Eliot 
och Thackeray. Det är en mycket konkret och 
klok studie, som avgjort utgör bokens tyngd
punkt. En fin analys av ett stycke ur Bleak House 
bör särskilt framhållas.

En annan stimulerande uppsats är John Mep- 
hams »Figures of desire: narration and fiction in 
To the Lighthouse». Det är ett närstudium av Vir
ginia Woolfs roman. Mepham börjar med en dis
tinktion mellan »fiction» och »narration», varvid 
»fiction» är »the totality of all implicitly and expli
citly narrated events and processes taking place 
within the imaginary spatiotemporal continuum 
of the novel» (s. 15 1) . Denna terminologi förut- 
sättes alltså inte blockera läsarens förmåga tillägna 
sig framställningen. Vad »narration» beträffar, sä- 
ges att detta begrepp »may not actually give an 
explanation of the fictional events but it will impli
citly refer us to the kinds of causes operating in 
the fictional space as explanations of fictional 
events» (s. 15 1) . Så småningom fastställes, att »the 
order of narration» icke behöver vara densamma 
som »the order of fiction», dvs. Mepham fastslår 
med glad upptäckariver den bekanta skillnaden 
mellan ett verks intrig och dess fabel. Också i 
denna uppsats stöter vi alltså på en ovilja mot 
etablerad terminologi, som gör framställningen 
onödigt komplicerad och mångordig, trots att syf
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tet naturligtvis är det motsatta. Men så snart Mep- 
ham kommer in på konkreta texter och problem, 
blir resultatet givande. Jag tänker särskilt på hans 
undersökning av allitterationerna, »the phonetic 
pattern», och metaforerna i To the Lighthouse.

Stephen Medcalf skriver om Wodehouses hu
mor och Bernhard Harrison jämför Muriel Spark 
och Jane Austen. Båda uppsatserna är uppslagsri
ka; Harrisons tenderar dock till en något omständ
lig språksamhet.

I »Reading late James» undersöker Tony Inglis 
»structure» och »mode» i Henry James senare 
romaner och gör bl. a. noggranna analyser av par
tier ur In the Cage och The Golden Bowl. Till skill
nad från många andra forskare är Inglis ingen vän 
av James berömda Prefaces, vilka han karakterise
rar som »downright misleading» (s. 77).

Gämini Salgädo analyserar D. H. Lawrences 
Women in Love, Roger Moss undersöker Joyces 
syntax i Ulysses och Robin Lee granskar Samuel 
Becketts »fictional topography».

Jeremy Lanes genomgång av »His master’s 
voice? The questioning of authority in literature» 
sveper fram över världslitteraturen från antiken 
fram till Kafka, men ger förvånansvärt litet utbyte.

Och boken slutar med ännu ett bidrag av Gab
riel Josip ovi ci, »‘But time will not relent’ : modern 
literature and the experience of time,», där förfat
taren skiljer mellan olika typer av tidsframställ- 
ning: lineär (från renässansen till 1800-talet), 
fragmentarisk (modern) och spiral (modern och 
medeltida) struktur. Tyvärr säger Josipovici i sin 
framställning föga om den moderna litteraturen 
och ännu mindre om den moderna engelska ro
manen.

Bertil Romberg

Elaine Showalter: A Literature of Their Own. Brit
ish Women Novelists from Bronte to Lessing. Prince
ton University Press 1977.

Cheri Register talar i sin bok Kvinnokamp och litte
ratur i USA och Sverige (1977) om hur »feministis- 
ka kritiker har framkastat en spännande fråga som 
ställer i utsikt att historisk sammanhangsanalys och 
undersökande textanalys kan förenas på ett frukt
bart sätt: Finns det en kvinnlig litterär tradition?» 
Redan Virginia Woolf var inne på den frågan, 
påminner Cheri Register som betecknar Virginia 
Woolfs A Room of One’s Oivn (1929) som ett »troli
gen väl tummat favoritverk i feministiska kritikers 
personliga bibliotek». Cheri Register är amerikan
ska och har alltsedan 1968 varit aktiv i kvinnorö
relsen. Hon bekänner sin tacksamhetsskuld till 
Karin Westman Berg som hon säger på alla sätt 
befrämjat hennes forskningar. Karin Westman 
Berg har ju varit den som här i Sverige mest och

bäst orienterat oss om den nya feministiskt inrik
tade litteraturkritik och undervisningsmetodik 
som har växt fram i Amerika. Hon har bl. a. berät
tat härom i antologin Knnsroller i litteraturen 
(Khvn 1975), där också Elaine Showalter redogör 
för hur särskilt utformade undervisningsprogram 
och litteraturkurser har utarbetats för kvinnliga 
studenter i USA. (Jfr Birgit Antonssons recension 
i Samlaren 1976.) Elaine Showalter har i och med 
sin senaste bok, A Literature of Their Own, med en 
gång kommit att inta en framskjuten position 
inom kvinnoforskningen i USA; därom vittnar 
bokens mottagande. Hon är Associate Professor 
of English och Director of Women’s Studies at 
Douglas College, Rutgers University. Den nya 
boken har föregåtts av en rad tidskriftsartiklar. 
Cheri Register åberopar en av dem: »Killing the 
Angel in the House.» Virginia Woolf skrev välta
ligt om sin ständiga kamp med »husets ängel», 
»that phantom of female perfection who stands in 
the way of freedom».

Elaine Showalter ger med en gång klart besked 
om sina intentioner. »In the atlas of the English 
novel, women’s territory is usually depicted as 
desert bounded by mountains on four sides: the 
Austen peaks, the Bronte cliffs, the Eliot range, 
and the Woolf hills. This book is an attempt to fill 
in the terrain between these literary landmarks 
and to construct a more reliable map from which 
to explore the achievements of English women 
novelists.» Ett arbete av den karaktär som Cheri 
Register efterlyst föreligger alltså nu: en brett upp
lagd studie över »the Female Tradition» inom 
engelsk roman från Bronté till Lessing. I sin bok
titel -  A Literature of Their Own — åberopar 
Showalter ett uttalande av John Stuart Mill i The 
Subjection of Women (1869): »if women lived in a 
different country from men, and had never read 
any of their writings, they would have had a litera
ture of their own». Halvtannat decennium tidigare 
hade G. H. Lewes i sin essä The Lady Novelists 
deklarerat: »To write as men write is the aim and 
besetting sin of women; to write as women is the 
real task they have to perform.» Elaine Showalter 
gör nu gällande att i själva verket, »contrary to 
Mill’s theory, women have had a literature of their 
own all along» — de har nämligen just levat »in a 
different country from men»!. Men forskningen 
får inte enbart uppehålla sig vid Jane Austen, sys
trarna Bronté, George Eliot och Virginia Woolf. 
»Having lost sight of the minor novelists, who 
were the links in the chain that bound one genera
tion to the next, we have not had a very clear 
understanding of the continuities in women’s 
writing, nor any reliable information about the 
relationships between the writers’ lives and the 
changes in the legal, economic, and social status 
of women.» Sociologer, socialhistoriker och


