
Samlaren
Tidskrift för

svensk litteraturvetenskaplig forskning 

Årgång 99 1978

Svenska Litteratursällskapet

D istribu tion : Almqvist & Wiksell International, Stockholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta verk har digitaliserats. Bilderna av den tryckta texten har tolkats maskinellt (OCR-tolkats) för att skapa 

en sökbar text som ligger osynlig bakom bilden. Den maskinellt tolkade texten kan innehålla fel. 



REDAKTIONSKOMMITTÉ

Göteborg: Peter Hallberg

Lund: Staffan Björck, Carl Fehrman

Stockholm: Örjan Lindberger, Inge Jonsson

Umeå: Magnus von Platen

Uppsala: Gunnar Branded, Thure Stenström

Redaktör: Docent Ulf Wittrock, Litteraturvetenskapliga institutionen, 

Humanistiskt-Samhällsvetenskapligt Centrum, Box 5 13 , 7 5 1 20 Uppsala

UTGIVEN MED UNDERSTÖD AV

HUMANISTISK-SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FORSKNINGSRÅDET

ISBN  91-22-00198-0 (häftad) 

ISB N  91-22-00167-0 (bunden) 

ISSN  0348-6133

Almqvist & Wiksell, Uppsala 1979



Övriga recensioner 223

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
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andra har börjat ge viktiga bidrag till förståelsen 
av hur en kvinnlig litterär tradition har ut
vecklats genom att inleda »the unearthing and 
reinterpretation of ’lost’ works by women writers, 
and the documentation of their lives and 
careers», förklarar Showalter som avslutar sin 
bok med en selektiv bibliografi men också med ett 
biografiskt Appendix. »The 2 13  women writers 
and activists in this list are the most prominent 
literary women born in England after 1800; but 
there are many more who published novels for 
whom no biographical information is available.» 
Den information som ges gäller fr. a. »pseudo
nym^), birth and death dates, profession(s), place 
of birth, father’s occupation, birth order and num
ber and sex of siblings, religion, education, health, 
marital status, number of children, and title of first 
booklength publication». I boken gör Showalter 
själv bruk av dylika fakta liksom av statistiskt ma
terial av olika slag: »I have needed to ask why 
women began to write for money and how they 
negotiated the activity of writing within their fami
lies. What was their professional self-image? How 
was their work received, and what effects did criti
cism have upon them? What were their expe
riences as women, and how were these refleced in 
their books? What was their understanding of 
womenhood? What were their relationships to 
other women, to men, and to their readers? How 
did changes in women’s status affect their lives and 
careers? And how did the vocation of writing itself 
change the women who committed themselves to 
it?» Showalter jämför med andra »literary subcul
tures, such as black, Jewish, Canadian, Anglo-In
dian, or even American». De har alla genomgått 
tre faser, framhåller hon; en av imitation, en av 
protest och en av »self-discovery, a turning inward 
freed from some of the dependency of opposition, 
a search for identity». För de kvinnliga författarna 
under det behandlade skedet skiljer nu Showalter 
på motsvarande sätt mellan tre stadier: »Feminine, 
Feminist, and Female.» Det är stadier som man inte 
kan dra några fixa tidsgränser emellan, påpekar 
hon, men hon hävdar att »The Feminine phase» 
sträcker sig från det nya bruket av manliga pseu
donymer på 1840-talet fram till George Eliots 
död 1880; »The Feminist phase as 1880 to 1920, 
or the winning of the vote; and The Female phase 
as 1920 to the present, but entering a new stage of 
self-awamness about i960.» Showalter räknar så
ledes i denna traditionsräcka inte med Jane Austen 
och hon menar överhuvud att Austen inte har 
utövat något större inflytande på de engelska för
fattarinnorna från 1840-talet liksom heller inte på 
George Eliot. »Like Eve’s fig leaf, the male pseu
donym signals the loss of innocence. In its radical 
understanding of the role-playing required by 
women’s effort to participate in the mainstream of

literary culture, the pseudonym is a strong marker 
of the historical shift.»

Showalter talar alltså genomgående om »the 
female tradition», och hon avvisar beteckningen 
movement; likaledes finner hon det olämpligt att 
som Patricia Meyer Sparks och andra göra bruk av 
ett begrepp som »the female imagination». »In 
this investigation of the English novel, I am inten
tionally looking, not at an innate sexual attitude, 
but at the ways in which the self-awareness of the 
women writer has translated itself into a literary 
form in a specific place and time-span, how this 
self-awareness has changed and developed, and 
where it might lead.» Showalter räknar med tre 
generationer av »feminine novelists» på 1800-ta- 
let. Den första generationen omfattar kvinnor 
födda mellan 1800 och 1820. Hit hör »all the 
women who are identified with the Golden Age of 
the Victorian authoress: The Brontes, Mrs. Gas- 
kell, Elizabeth Barrett Browning, Harriet Marti- 
neau and George Eliot». Redan på 1840-talet fann 
de kvinnliga författarna deras »proper sphere», 
konstaterar Showalter och citerar Inga-Stina Ewe- 
banks avhandling Their Proper Sphere: A Study of 
the Bronte Sisters as Early-Victorian Female Novelists 
(1966). Denna samstämmighet om vad som var 
»women’s proper sphere» kunde föra med sig att 
författarinnorna såg ner på sin egen yrkesverk
samhet. »The novelists publicly proclaimed, and 
sincerely believed, their antifeminism. By working 
in the home, by preaching submission and selfsac
rifice, and by denouncing female self-assertive- 
ness, they worked to atone for their own will to 
write.»

Som representativ för den andra generationen 
av »feminine novelists» framstår Dinah Mulock 
Craik som Showalter tidigare ägnat uppsatsen A 
Case Study in Victorian Female Authorship. Ellen 
Key var nog den läsare här i Sverige som var allra 
mest förtrogen med Dinah Mulock Craiks förfat
tarskap. I en förteckning över sin boksamling, som 
hon gjorde upp 1896, upptar hon av denna inte 
mindre än 24 romaner! Hon har vid sekelskiftet 
berättat om sin läsning i tonåren av Charlotte 
Brontés och »miss Mulocks» »ypperliga» böcker, 
och i en av de tidiga »tankeböckerna» heter det: 
»Jag åtminstone har (genom mina engelska böc
ker) ’lärt mig älska’ på ett helt olika sätt mot vad 
jag skulle gjort, utan desamma.» Ellen Key läste 
alltså tidigt Charlotte Bronté och det framgår av 
Elaine Showalters framställning att Emily Bronté i 
England länge kom att stå helt i skymundan för 
henne. »JeneEyre anticipates and indeed formulates 
the deadly combat between the Angel in the House 
and the devil in the flesh that is evident in the 
fiction of Virginia Woolf, Doris Lessing, Muriel 
Spark, and other twentieth-century British women 
novelists.» Showalter noterar att de manliga
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1800-talskritikerna försökte så att säga desarmera 
Charlotte Brontés roman och hon menar att bo
ken också har blivit »misread and underrated by 
male-oriented twentieth-century criticism». Jane 
Eyre är ett vida mer betydande och originellt verk 
än George Eliots M ill on the Floss, hävdar hon. 
»The formal differences in the two novels, be
tween Brontes freewheeling, almost surrealistic ex
pression of her heroine’s inner life, and Eliot’s 
much more conventional, naturalistic, and self- 
conscious narrative’ suggest in themselves the dif
ferences in the novelists’ approaches to feminine 
fictions of release and control.» Överhuvud anser 
Showalter att det inflytande som George Eliot har 
utövat genom sina böcker och romanhjältinnor 
ingalunda har befrämjat den kvinnliga emancipa
tionen: »The problems of Eliot’s passive, self-de
structive heroine seem much more persistent in 
women’s literature than those of Bronte’s rebel.» 
På nytt vill jag anknyta till Ellen Key som under 
ett längre skede fördjupade sig i George Eliots 
författarskap. På 1870-talet hyllade hon till en 
början mer konventionellt den engelska författa
rinnan för hennes »sedliga medvetande». Men ef
terhand kom hon att uppfatta George Eliot som 
»en gyllene brygga» i frigörelsens tecken »mellan 
den gamla och den nya etiken». I Livslinjens tred
je band (1906) heter det med hänvisning till G e
orge Eliots altruistiska krav: »Samvetet blev yt
terst ömtåligt under den känsla av osäkerhet, som 
uppstod, när kristendomen ej längre gav den 
ovillkorliga etiska ledningen.» Elaine Showalter 
gör knappast rättvisa åt komplikationerna i Geor
ge Eliots diktning och det är f. ö. bara en enda av 
hennes böcker hon tar upp.

En uppsats i Tidskrift för hemmet 1876 inledde 
Ellen Key med att kontrastera George Eliot och 
Ouida. Ouidas i England synnerligen populära 
romaner hade också i Sverige vunnit stor sprid
ning. Ellen Key attackerade dem i en längre upp
sats 1875, sporrad härtill av Sophie Adlersparre. 
Ouida hävdade friheten att följa lidelsens maning, 
utan att låta sig hejdas av plikten, konstaterade 
Ellen Key som med indignerad pekfingermoral 
gjorde gällande att Ouida framhöll »med nästan 
orubblig följdriktighet lasten som ädelhetens hög
skola». (Ouida, den fransk-engelska populärförfat
tarinnan, har Per Wästberg kommit att ägna en 
artikel, omtryckt i hans bok Berättarens ögonblick.) 
Showalter betecknar henne som »sensation nov
elist». With the coming of sensation fiction and 
the spectacular best sellers of the 1860s, the Gold
en Age of the Brontes, Mrs Gaskell and George 
Eliot seemed to pass abruptly into the Age of 
Brass.» (1977 har utkommit A Reference Guide till 
såväl Elizabeth Gaskell som till George Eliot; det 
rör sig om två omfångsrika volymer. Förlag: G. K. 
Hall.) Showalter påpekar emellertid att denna

tredje generation av »feminine writers» gjorde ett 
allvarligt försök att bryta ner det manliga monopo
let inom förlag och press. »The business skills and 
unflagging energy of this generation made them 
formidable competitors, and their popularity, as 
well as their aggressiveness, antagonized many of 
their male contemporaries.» Också i andra avse
enden är denna kvinnliga författargeneration värd 
att uppmärksamma. Det var sannerligen fråga om 
en ny våg i och med det drastiska övergivandet 
från dessa författarinnors sida av en vedertagen 
»proper sphere». »The sensationalists made crime 
and violence domestic, modern, and suburban; but 
their secrets were not simply solutions to myste
ries and crimes; they were the secrets of women’s 
dislike of their roles as daughters, wifes, and 
mothers.» Mary Braddon, Rhodra Broughton och 
Margaret Oliphant är tre författare av denna typ. 
Showalter konstaterar att det i »the sensation nov
el» fanns element som kunde stimulera en nöd
vändig kvinnlig frigörelse från patriarkaliska 
mönster; »readers recognized themselves in the 
outspoken heroines». »It was inevitable and nec
essary that women novelists confront male so
ciety and culture, and that they rebel against the 
feminine tradition. But it was unfortunate that the 
rebellion took place just as the literature of the 
sensationalists was opening genuinely radical and 
experimental possibilities in feminine domestic 
realism. The high spirits and comic exuberance of 
the sensationalists were soon submerged in the 
portentous anthems of the feminists.» Det är 
överhuvud ett fängslande och färgstarkt avsnitt i 
boken, detta om »the sensationalists».

Också flera av »the feminist novelists» fick en 
stor läsekrets. De skrev inte längre romaner i tre 
delar som »the sensationalists» hade gjort utan 
de experimenterade i stället med short fiction: 
»dreams», »allegories», »fantasias» och »key
notes». Författare av denna typ blev en stilistisk 
förebild för Elin Wägner i början av hennes för- 
fattarbana. Ellen Key kunde strax ställa upp på sin 
bokhylla såväl George Egertons debutbok K lo t e t  
(1893) som Discords (1894); Flies in Amber (1905) 
fick hon f.ö . av George Egerton själv »with admi
ration and regard». Keynotes vittnade om att 
George Egerton kände väl till den nordiska genom- 
brottslitteraturen. Hon utpekade sålunda Strind
berg, Ibsen och Nietzsche som författare vilka 
hade avslöjat kvinnans rätta egenart. I en av novel
lerna i debutboken heter det: »It seems congeni
tal with some women to have deeply rooted in 
their innermost nature, a smolderling enmity, ay, 
sometimes a physical disgust to men, it is a kind of 
kin-feeling to the race-dislike of white men to 
black.» Feministerna tog upp tabubelagda ämnen 
som prostitution, könssjukdomar och frigiditet. 
»Sarah Grand’s powerful studies of female psycho-
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logy, George Egerton’s bitter stories, and Olive 
Schreiner’s existential socialism were all best sel
lers in their own day and still hold attention.» Men 
Showalter tycker ändå att dessa författare körde in 
på fel spår. »In its extreme form, feminist litera
ture advocated the sexual separatism of Amazon 
utopias and suffragette sisterhoods.» Hon hävdar 
att nevroser och psykosomatiska sjukdomar är ett 
frappant inslag inom denna författargeneration -  
liksom självmorden. »The private rooms that 
symbolize their professionalism and autonomy are 
fantastic sanctuaries, closely linked to their own 
defensive womanhood.»

Showalter ägnar ett kapitel åt »women writers 
and the Suffrage Movement». »On both sides of 
the issue, women produced an enormous quantity 
of writing, from political pamphlets to novels. 
Relatively little of the work is distinguished as fic
tion, but it is of immense interest historically; it 
provided the link between the ambivalent altruism 
of the feminists and the selfcontained theories of 
the postwar female aesthetic.» The Female Aesthe
tic—Elaine Showalter betecknar denna »estetik» 
som den företräddes av Katherine Mansfield, Do
rothy Richardson, Rebecca West och Virginia 
Woolf som »retreat from the ego, retreat from the 
physical experience of women, retreat from the 
material world, retreat into separate rooms and 
separate cities». Showalter menar sig ju kunna 
belägga en kontinuitet i form av »a female tradi
tion» inom engelsk roman på 1800- och 1900-ta- 
len: »when we look at women writers collectively 
we can see an imaginative continuum, the recur
rence of certain patterns, themes, problems, and 
images from generation to generation». Den 
kvinnliga författaren har ofta inte ens haft ett eget 
rum, konstaterar Virginia Woolf; Jane Austen satt 
i förmaket, ett allmänt genomgångsrum, och skrev 
sina romaner. Showalter ägnar Woolf kapitlet 
»Virginia Woolf and the Flight into Androgyny». 
Den androgyna livshållning som man har velat 
tillskriva inte enbart Virginia Woolf utan hela 
Bloomsbury-gruppen stämplar Elaine Showalter 
närmast som en livslögn. »I think it is important to 
demystify the legend of Virginia Woolf. To bor
row her own murderous imagery, a women writer 
must kill the Angel in the House [ ...]  For Charlot
te Bronte and George Eliot, the Angel was Jane 
Austen. For the feminist novelists, it was George 
Eliot. For mid-twentieth-century novelists, the 
Angel is Woolf herself.» Showalter förklarar att 
ingen författarinna har varit mer »besatt» av tradi
tionen än Virginia Woolf; »by the end of her life 
she had gone back to the melancholy, guilt-ridden, 
suicidal women — Lady Winckelsea and the Duch
ess of Newcastle -  whom she had studied and 
pitied. And beyond the tragedy of her personal 
life is the betrayal of her literary genius, her adop
tion of a female aesthetic that ultimately proved

inadequate to her purposes and stifling to her 
development.» Woolfs »flykt» till en androgyn 
livsattityd innebar att hon undvek en konfronta
tion med sin egen plågsamma kvinnlighet. Showal
ter anlägger i sitt Woolf-kapitel djuppsykologiska 
resonemang och diskuterar konsekvenserna av 
den terapi i form av s. k. »rest cure» vissa läkare 
gjorde bruk av och som Virginia Woolf i likhet 
med andra nevrotiska överklasskvinnor utsattes 
för — »a drastic treatment that reduced them ’to 
condition of infatile dependence of their physi
cians’». Woolf trädde egentligen aldrig ut ur sitt 
»slutna rum», menar Showalter som överhuvud 
ser rummet som en viktig och ofta återkommande 
metafor inom den kvinnliga traditionens »fördol
da språk». Hon talar sålunda om »the secret 
chamber» som »a claustrophobic image» och hon 
drabbar som synes Virginia Woolf med sin kritik 
just för att hon alltför mycket begränsade sin ut
blick mot den omgivande verkligheten. »Her wish 
for experience was really a wish to forget expe
rience. In the 1 920s, as her fiction moved away 
from realism, her criticism and her theoretical 
prose moved away from a troubled feminism to
ward a concept of serene androgyny.»

I ett stramt och koncentrerat hållet slutkapitel 
(»Beyond the Female Aesthetic, Contemporary 
Women Novelists») betecknar Showalter utveck
lingen i nuläget som löftesrik; Doris Lessing, Mar
garet Drabble och andra verkar med sina romaner 
för en »medvetandehöjning» bland sina kvinnliga 
läsare, menar hon tydligen. Hon finner visserligen 
inte hos de moderna engelska författarinnorna 
samma »openness, zeal, and intellectual vigor» 
som hos en rad amerikanska författarinnor, som på 
olika sätt har trätt i bräschen för Women’s Libera
tion Movement. Men hon förklarar att de engelska 
författarinnorna inte gärna kan undgå att känna sig 
utmanade av »the new climate of feminist solidari
ty and by the discussions in art, as well as in 
literary criticism, of female iconography and fema
le vision». Elaine Showalter vill -  liksom Cheri 
Register på sitt hörn -  vara med om att utstaka 
vägen mot en litteratur som i allt högre grad speg
lar kvinnors hela livserfarenhet. (I England har inte 
funnits en Maria Sandel, en Moa Martinson, över
huvud inga som helst författarinnor ur arbetarklas
sens led, synes det.) I ett avsnitt går Showalter 
tillrätta med den dubbla bokhållning manliga kri
tiker företrädde på 1800-talet; »we tend to forget 
how insistently Victorian reviewers made women 
the targets of adfeminam criticism». Det är ju en 
snedvridning av perspektivet som »feministisk lit
teraturkritik» med all rätt har skjutit in sig på 
också i den aktuella litteraturdebatten.

Till slut skall konstateras att Elaine Showalter 
formulerar sig väl och pregnant; det torde ha 
framgått av mina citat.

UlfWittrock


