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stories without the author’s intervention beyond that of acting as an occasional com
mentator». Hans bok är i övrigt vad titeln säger, en introduktion till Tolstoj, lättläst 
och välskriven men inte särskilt originell. Den behandlar —  och det är en av dess för
tjänster —  inte bara hans romaner utan också hans religiösa skrifter och kritiska artiklar.

N ils Å ke  N ilsson

STEVEN MARCUS: T he Other Victorians. A  Study of Sexuality and Pornography in 
M id-N ineteenth-C entury England. W eidenfeld & Nicolson. London 1966.

I sjukhuskapitlet i Joyces Ulysses finns i raden av stilparodier en ganska underbar 
drift med Dickens. Joyce gycklar med hans sentimentala sätt att beskriva en mor med 
sitt barn, »frukten av deras kyska omfamning» (Warburtons övers.). Själv framstår ju 
Joyce som Dickens’ och victorianismens motpol vad det gäller sexualiteten inom littera
turen; för Joyce existerar inte längre några tabun. Steven Marcus, författare till The 
Other Victorians, har tidigare gett ut en bok just om Dickens (Dickens: From Pickwick 
to Dombey) och han gör nu bl. a. gällande att ett studium av den victorianska epokens 
rikt flödande pornografiska litteratur kastar ljus över åtskilligt som står på eller snarare 
mellan raderna hos Dickens och andra av borgerskapets favoritförfattare. En särställning 
i den pornografiska 1800-talslitteraturen intar det anonyma verket »The Secret Life» i 
elva band av en victoriansk gentleman som med en långt driven uppriktighet och 
mycket stor konkretion redogjort för otaliga sexuella episoder. Denna exhibitionistiska 
självbiografi ger oss således »what did not get into the Victorian novel, what was by 
common consent and convention left or suppressed». Ian Watt har i The Rise of the 
Novel (1957) analyserat de engelska 1700-talsförfattarnas och fr. a. Richardsons be
handling av erotiken och sexualiteten. »In the history of mankind», förklarar Watt, 
»strictness in sexual relations tends to coincide with the increasing importance of private 
property.» Steven Marcus går vidare på den linjen, då han noterar hur ända fram till 
slutet av 1800-talet det gängse engelska vardagsordet för ejakulera var »to spend», 
dvs. spendera, ett uttryck från den borgerliga affärsvärlden. »The body is regarded as a 
productive system with only a limited amount of material at its disposal. And the 
model on which the notion of semen is formed is clearly that of money.» Puritanismens 
ekonomiska system rimmade i viss mån med dess sexuella sedekodex.

Steven Marcus redogör i sitt första kapitel för läkaren W illiam Actons arbeten; de 
kan sägas förmedla »the official views of sexuality held by Victorian society». Acton 
ger bl. a. en skräckskildring av en masturberande yngling som upplyser oss om att 
»masturbation was unquestionably at the bottom of all Uriah Heep’s troubles»! Dickens 
utmålar kvinnorna väl så kyska och oskyldiga som de framstår hos doktor Acton: 
»A modest woman seldom desires any sexual gratification for herself. She submits to 
her husband, but only to please him.» Acton anser det f. ö. bäst om de gifta kvinnorna 
blir med barn vartannat år; därmed reduceras alla äktenskapliga excesser »and sensual 
feelings in the man become gradually sobered down»! En motsats till denna förståndiga 
hushållning erbjuder den spendersamme författaren till The Secret Life. Marcus be
tonar den anonyma självbiografins litterära förtjänster. »It is not what one could call a 
representative Victorian style; in fact it resembles certain kinds of modern prose more 
than it does anything from its own period. The reasons for this are not hard to come 
by. Both the author’s interests and a language appropriate to representing them were 
substantially outlawed in the culture of his time. A language, a diction, a vocabulary 
suitabel for describing the actualities of sexual experience did not form part of the 
Victorian sensibility.» Här i Sverige ger ju Strindberg under oscarisk epok d et’främsta 
exemplet på en av vulgärspråket berikad sexuell vokabulär i sitt författarskap —  och 
allra mest i breven!

Ett avsnitt av Marcus’ bok handlar om mr Ashbee, som i tre volymer gav ut en 
väldig pornografisk bibliografi. Överhuvudtaget var pornografiintresset kolossalt i 1800- 
talets England och anmärkningsvärt utbredd var inte minst i den sadistiska markis de
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Sades efterföljd litteraturen om flagellation. Steven Marcus anlägger många intressanta 
synpunkter på sitt ämne och den livfullt skrivna boken är väl värd den uppmärksamhet 
som kommit den till del både i Amerika och i England. Det må tilläggas att Marcus 
är Associate Professor vid Columbia University och att han vid det av framlidne Alfred 
C. Kinsey grundlagda Institute for Sex Research i Indiana fått tillgång till dettas tidigare 
ej utnyttjade samlingar av pornografisk litteratur.

U lf W ittrock

A r t h u r  C l a y b o ROUGH: T he Grotesque in English Literature. Clarendon Press. Ox
ford 1965.

W olfgang Kaysers berömda bok Das Groteske; sein Gestaltung in Malerei und Dich- 
tung som f. ö. finns översatt till engelska (Oxford Books), har fått en efterföljare i 
Arthur Clayboroughs The Grotesque in English Literature. Det senare arbetet inleds av 
en semantisk studie över de betydelseskiftningar ordet »grotesk» har undergått som 
substantiv och adjektiv samt av en genomgång av de försök som gjorts att definiera 
begreppet alltifrån Vitruvius över bland andra Hegel, Scott, Hugo och Pusjkin fram till 
W olfgang Kayser. Clayborough förklarar något oroväckande at t han finner följande defi
nition värdefullast av dem som Kayser ger i sin bok: »The grotesque is the creation 
of the ’Es’», förutsatt att med »id» avses »the unconscious mind». D et är således genom  
»an approach through psychology» —  så lyder kapitelrubrik nr 5 —  som Clayborough 
tror sig kunna kasta nytt ljus över en grotesk litteratur. C. G. Jung utgör en auktoritet 
som han ofta åberopar. När han skiljer mellan »four kinds of art»: »regressive—posi
tive», »regressive—negative», »progressive—negative» och »progressive—positive» blir man 
betänksam över en sådan exercis i systematik. Clayborough hävdar att »the influence 
of the unconscious (regressive aspects) leads us to regard the phenomenal world as 
superficial and transitory and to seek a reality of a transcendental or mystical kind». 
Groteska konstverk, heter det vidare, uppstår genom »the interaction of the contrasting 
sides of human nature: the practical, rational side, and the sense of the eternal». Man 
blir knappast klokare av dessa definitioner och uppspaltningar.

Bokens tre slutkapitel behandlar Swift (»The Fantasy of Extreme Logic»), Coleridge 
(»The Organization of a Dream») samt Dickens (»A Circle of Stage Fire»). Här ligger 
verkets tyngdpunkt. I Swiftavsnittet finns en inträngande analys av Gullivers resa till 
hästarnas land. I Coleridgekapitlet polemiserar Clayborough i förbigående emot Maud 
Bodkin som i sin strävan att identifiera »arketypiska» bilder i Coleridges dikt »The 
Ancient Mariner» inte håller fast vid att vi här liksom i »Kubla Khan» har att göra med 
»a composition, not an exampel of ’free association’». I Dickenskapitlet betecknar Clay
borough i anslutning till W olfgang Kayser den värld Dickens skildrar som »an alienated 
world». »W hilst Swift employs the grotesque in the form of the absurd for purposes 
of ridicule, and Coleridge uses it to arouse a sense of wonder, to suggest the unfathom
able and mysterious, in the grotesque world of Dickens and especially in his portrayal 
of human eccentricities, there is something of both these aims and achievements.» I 
denna sammanfattning utmynnar boken.

U lf W ittrock

M a r t in  N a g : Ibsen i russisk åndsliv. Gyldendal, Norsk Forlag 1967.

I innledningen til sin bok, Ibsen i russisk åndsliv, skriver Martin Nag: »Jeg har 
komponert avhandlingen 1 tre hoveddeler, konsentrert omkring den betydning Ibsen har 
hatt for henholdsvis russisk teater, russisk kritikk o g russisk diktning. Prinsippet jeg har 
fulgt i avhandlingen veksler etter selve emnets skiftende art: Snart forspker vi å gå i 
dybden, gjennom en nitid detaljanalyse; snart foretrekker vi å risse opp de store linjene, 
for å skape sammenheng og gi perspektiv.»


