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av fragment utan »en verkstad». Så vitt jag kan se är 
dock detta den enda gång Melberg frångår sin lovvärda 
attityd att se tolkningar som »uppslag».

Melberg frågar sig om inte Hölderlin närmar sig »en 
typ av modernism med början hos Mallarmé, där det 
rena tomrummets tystnad sammanfaller med den högsta 
meningen» (s. 83). Lyckligtvis svarar han inte på frå
gan, utan visar fram Hölderlin både som ett individuellt 
exempel på »det allmänna» och som en isolerad röst i 
en nödställd tid.

Roland Lysell

Lyn Pykett: Engendering Fictions: The Engish Novel in 
the Early Twentieth Century. Edward Arnold. London 
1995.

Lyn Pyketts bok ingår i serien »Writing in History», 
som syftar till att lyfta fram de ömsesidiga sambanden 
mellan »literature acting as history and history acting in 
literature». Serien, som i första hand är avsedd för 
studerande men som bör vara av intresse för en vidare 
läsekrets, inklusive studenternas lärare, vill bidra till att 
aktualisera den senaste utvecklingen inom historia och 
litteraturhistoria, däribland betydelsen av nya områden 
som genushistoria. Varje volym i serien avslutas med 
ett appendix med utdrag ur relevanta texter.

Engendering Fictions vill utplåna gränserna mellan 
konventionellt litterära texter och texter av andra typer, 
och i stort sett lyckas författaren med den uppgiften. 
Den kunniga och uppslagsrika aktualiseringen av rele
vanta litterära texter gör de inledande kapitlen till något 
mycket mer än bakgrundskapitel, och analyskapitlen 
om Dorothy Richardson, Virginia Woolf, Wyndham 
Lewis, E.M. Forster, D.H. Lawrence och andra genom
korsas av ett omfattande urval texter som förankrar 
diskussionerna i ett långt mycket bredare sammanhang 
än det traditionellt litterära.

Lyn Pykett inleder med att ta avstånd från den etable
rade modernistiska traditionen representerad av förfat
tare som Henry James, Joseph Conrad och James Joyce. 
Hon är intresserad av alternativen till denna tradition, 
och framför allt av förhållandena mellan dessa alterna
tiv och en rad diskurser med rötter i 1800-talet, inklusi
ve diskurser om kvinnor, om genus och vissa andra 
diskurser som enligt hennes mening är organiserade på 
genusbasis. Hon ställer sig alltså kritisk till uppfatt
ningen att modernismen betecknar ett totalt brott med 
den närmast föregående litteraturen. Hon vill också 
poängtera de kvinnliga författarnas roll i den litterära 
modernismens framväxt. Det är en aspekt som tidigare 
har lyfts fram av Sandra M. Gilbert och Susan Gubar i 
de tre volymerna av No Man ’s Land, men Lyn Pykett 
anser att tesen om »sex wars» blir begränsande och 
mekanistisk. Hon ogillar också försöken att se moder
nismen som ett slags écriture feminine, och påpekar att 
former som betecknar brytningar med konventionerna 
inte för den skull behöver vara omstörtande eller revo
lutionära. Lyn Pykett stöder sig på Elaine Showalter, 
som har lokaliserat modernismens ursprung i den 
»sexuella anarki» som rådde kring seklets början. Mo
dernismen, understryker Pykett, är konstruerad »on the

terrain of gender», och där har den också sedan repro
ducerats.

Det stora andra kapitlet, om genus, degeneration och 
förnyelse kring sekelskiftet, är också bokens bästa. 
Pykett visar på betydelsen av de omfattande debatterna 
om kvinnan och kvinnligheten, debatter som också 
drog in och ifrågasatte begreppet manlighet. Som mar
kanta uttryck för denna kris beträffande definitionerna 
av genus avtecknar sig i litteraturen i England i slutet 
på 1800-talet intresset för »den nya kvinnan», »the 
New Woman», och för homosexualitet. Pykett påmin
ner om en rad exempel på »the New Woman» i engelsk 
litteratur under detta århundrade, i texter från Elizabeth 
Robins’ The Convert (1907) och H.G. Wells’ Anne 
Veronica (1909) till romaner av D.H. Lawrence och 
Virginia Woolf. Det stora tidiga exemplet på denna 
epokgörande kvinnogestalt dök emellertid upp redan 
1894, i Sydney Grundys pjäs The New Woman; samma 
år publicerades för övrigt flera romaner där gestalten 
också förekommer. Som Pykett framhåller var »den nya 
kvinnan» en karakteristiskt motsägelsefull skapelse: sitt 
manligt inspirerade yttre kombinerade hon med vad 
som ansågs vara en överdriven kvinnlighet, där ett 
känsloliv som inte fick sitt »naturliga» utlopp i rollerna 
som hustru och moder i stället blev jagcentrerat och 
degenerativt; och hon betraktades än som orsak till eller 
ett symptom på kulturellt förfall och social nedgång, än 
som botemedel för aktuella samhälleliga problem. 
Oscar Wilde och rättegången emot honom blir Pyketts 
exempel framför andra på homosexualitet som ett 
ifrågasättande av de konventionella genusmönstren; 
och hon visar övertygande hur såväl »den nya kvinnan» 
som det homosexuella eller dekadenta produceras i 
relation till varandra och utifrån samma nätverk av 
diskurser om manlighet och kvinnlighet.

Ett viktigt avsnitt i detta kapitel utvecklar det sena 
1800-talets intresse för degeneration och dekadens och 
dess samband med darwinismen; redan Darwin själv, 
framhåller Pykett, var inte helt övertygad om att de 
karakteristika som gjorde en individ mest lämpad att 
överleva nödvändigtvis var de högsta eller de mest 
civiliserade. Darwin konstruerade utförliga hierarkiska 
system -  i The Descent of Man står ju människan högre 
än djuren, mannen högre än kvinnan, och den vite 
mannen högre än den färgade -  men som Pykett visar 
rymmer dessa system motsägelser och alltså dessutom 
implicita alternativ, möjligheten till någonting Annat. 
Särskilt oroväckande ur ett brittiskt imperialistiskt 
perspektiv tedde sig i detta sammanhang Afrika, ofta 
betraktat som »a feminine space» och »på en gång en 
utmaning och ett hot, en plats där det primitiva kunde 
bli civiliserat eller där det civiliserade kunde gå tillbaka 
och degenerera». Rider Haggards She och Joseph Con
rads Heart of Darkness är klassiska exempel på roma
ner som bearbetar denna problematik.

Intresset för degeneration och dekadens kring sekel
skiftet kompletteras med Lyn Pyketts läsning av en 
tilltro till förnyelsen, och också här blir feminismen och 
»den nya kvinnan» centrala. Gestalter som Havelock 
Ellis och Edward Carpenter, vars långsiktiga roll för 
den engelska prosan under detta århundrade betonas av 
Pykett, ansåg båda att vägen till samhällelig förnyelse
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gick via ett nytänkande beträffande genus- och könsre- 
lationer.

I kapitel tre, som inleder den närmare granskningen 
av skrift och genus kring sekelskiftet, belyser Pykett 
hur texter av och om »den nya kvinnan» problematise- 
rar och dekonstruerar konventionella föreställningar om 
kvinnlig identitet, om romanens handling, och om 
narrativ form. Med exempel ur verk av författare som 
Mona Caird och George Egerton visar Pykett hur alter
nativen mångfaldigas; och redan i mitten av 1890-talet, 
framhåller hon, varnade kritiker för det »förkvinn- 
ligande» som de såg som ett hot mot konsten. I själva 
verket kan redan den manliga äventyrsberättelsen från 
1880-talet (Rider Haggard, Robert Louis Stevenson, 
Rudyard Kipling) betraktas som en reaktion emot 
»feminiseringen» av litteraturen och ett försök att 
återerövra en populär romangenre från de kvinnliga 
författarna och läsarna.

Lyn Pyketts analyser av enskilda författarskap i 
bokens andra hälft går knappast in i detalj men är före
dömligt tydliga och koncentrerade i sin klarläggning av 
övergripande mönster relaterade till de problemställ
ningar som tidigare har preciserats. Illustrationerna och 
citaten är genomgående påfallande välvalda. Här av
tecknar sig de tretton volymerna i Dorothy Richardsons 
Pilgrimage i en kontext som är betydligt mera utförlig 
och ter sig betydligt mera övertygande än den som 
specialstudiema av hennes verk brukar tillhandahålla; 
och Pykett visar hur Richardsons djärva behandling av 
genre, handling och språk blir hörnstenar i projektet att 
utforska »another way of thinking the feminine». Vir
ginia Woolfs insatser diskuteras inte bara utifrån roma
nerna utan också med hänvisningar till essäer som »Mr 
Bennett and Mrs Brown» och »Modem Fiction»; och 
Pykett demonstrerar hur brytningen med konventioner
na hos Woolf, till exempel ifråga om gestalter och 
handling, faktiskt samsas med en påfallande kontinui
tet. Woolf utnyttjade de etablerade kategorierna men 
arbetade om dem för sina egna syften, och det är skälet 
till att till och med den viktorianska familjekrönikan 
återfinns hos henne, då i provokativt nya former. Den 
relativisering av verkligheten som Woolf sökte gestalta, 
frågorna om inre och yttre verklighet, om mäns verkl- 
lighet och kvinnors, har enligt Pykett sina rötter i 1800- 
talets feministiska debatter -  debatter som Woolf 
»replays in her own terms in her novels and essays».

Analyserna av manliga författarskap -  Ford Madox 
Ford, E.M. Förster, D.H. Lawrence och andra -  har inte 
riktigt samma tyngd som de föregående analyserna av 
Dorothy Richardson och Virginia Woolf, men också 
här kan Pykett lyfta fram nya mönster och samband. 
Särskilt belysande ter sig parallellerna mellan E.M. 
Förster och D.H. Lawrence, två författare som vanligt
vis brukar diskuteras med avseende på olikheter snarare 
än likheter; och Pykett visar hur den samhällskritik som 
är så väsentlig i flera av dessa författarskap kan spåras 
tillbaka inte minst till den feministiska prosan och 
texterna om »the New Woman» från 1800-talets slut.

I sitt pedagogiska nit kan Lyn Pykett någon gång bli 
en smula övertydlig, men det är en obetydlig invänd
ning emot en så innehållsrik och användbar bok. Efter 
Gilbert och Gubars pionjärinsats har det inte kunnat
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råda någon tvekan om genusrelationemas roll för den 
litterära modernismen. Pykett lyckas visa att dessa 
relationer är ännu mycket mera genomgripande och 
komplicerade än de tedde sig vid första anblicken. Här 
väntar nya utmaningar, och Pyketts bok kommer till allt 
annat att erbjuda en ovärderllig utgångspunkt för detta 
fortsatta arbete.

Helena Forsås-Scott

Karin Johannisson: Den mörka kontinenten. Kvinnan, 
medicinen och fin-de siècle. Norstedts 1994.

Karin Johannisson har betitlat sin bok Den mörka 
kontinenten med ett uttryck hämtat från Sigmund 
Freud. »När Freud kallade kvinnan en mörk kontinent, 
ett gåtfullt landskap där själ och kropp möttes i osedda 
inre spår, bekräftade han sekelskiftets spruckna kvin
nobild.» Jag tar del av hennes lärda och fängslande 
undersökning som litteraturhistoriker och redogör inte 
närmare för hennes många medicinhistoriska översik
ter. Men må det med en gång vara sagt att Karin Jo
hannissons idéhistoriska verk vidgar ramarna för vår 
kunskap om fm-de-siècle-kulturen och därmed för »en 
period präglad av starka inre spänningar och en intensiv 
medikalisering av kvinnokroppen».

»I Sverige utgjorde Anton Nyström ett märkligt un
dantag», påpekar Karin Johnnisson; »auktoritativt och 
passionerat utvecklade han kvinnans rätt till njutning.» 
Att han influerat Ellen Keys kvinnosyn skulle lätt 
kunna påvisas. »Ellen Key skapade bilder av kvinnlig 
sexualitet och erotisk gemenskap med stark genom- 
slagskraft bland många kvinnor», konstaterar Karin 
Johannisson. Hon inriktar sig helt och fullt på kvinnans 
sjuklighet och sjukdomar och framhåller hur »en be
satthet vid kvinnans underliv» präglade det sena 1800- 
talet. Den gynekologiska kvinnobehandlingen ställs i 
fokus i ett av bokens fyra kapitel. Följsamt till den 
medicinska verkligheten lär Turgenev sin hjälte Baza- 
rov fantisera om den sköna kvinnan på dissektionsbor- 
det. »Det råder ingen tvekan», resonerar Karin Johan
nisson, »om att den gynekologiska kirurgin, framförallt 
under 1880- och 90-talen, är sällsynt användbar för att 
diskutera sammanväxningen mellan vetenskap och 
kulturell kontext.»

Från kvinnoläkarens yrkesroll och erövring av nya 
arbetsfält går Karin Johannisson i slutkapitlet över till 
den kvinnliga sjukrollen. Åt »bilder av kvinnans sjuk
lighet» och åt kvinnans sjukdomar ägnas de båda första 
kapitlen, åt kvinnomedicin det tredje; nu i slutkapitlet 
kompletteras, som Karin Johannisson säger, utifrånbil- 
den med inifrånbilden. En fråga som hon ur det per
spektivet ställer blir hur kvinnans självbild kom att 
styra sjukdomsupplevelse och sjukroll. Hon noterar att 
Bror Gadelius, Sveriges främste psykiatriker i seklets 
begynnelse, var uppmärksam just på kvinnans självbild. 
En synpunkt som hon själv anlägger är den att sjukrol
len kan tolkas som en aktiv reaktion, en strategi för 
synliggörande och protest. Det sena 1800-talets kvin- 
nolitteratur var emancitorisk, påminner Karin Johannis
son, och beskrev gärna starka kvinnor som fann initia
tiv. Men för de allra flesta kvinnor i levande livet blev




