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Vad är egentligen en lesbisk berättelse? Är lesbiskhet en egenskap hos författaren? Eller hos läsaren? Eller finns den kanske att söka i texten själv? Och om den
finns att söka i texten - var ska man söka i sa fall? Är en text lesbisk bara om dess
huvudperson kan identifieras som lesbisk och om det berättade skeende t har ett
lesbiskt tema? Eller kan man tänka sig att det finns andm egenskaper hos texten
som kvalifi cerar den som lesbisk?
Det är dessa frågor som iir utgångspunkt [ör Ma rilyn R. Farwells bok. Många
teoretike r har ta mpats med dessa fragor tidigare, många ko mmer säken att brottas med dem också i fortsättningen. Det är inte alldeles enkelt att hitta några
defmitiva svar på dem.
Någm lesbiska teoretiker - exempelvis Bonnie Zimmerrnan - har me nat att
med e n lesbisk roman menas e n ro man där huvudpersonen identifierar sig som
lesbisk och där skee nde t inkludemr kärlek mellan kvinnor. En sådan de fin ition
utesluter dock flera romaner av Jeanene Wmlerson, vår tids kanske främsta lesbiska
romanförfattare. Inle helt lyckat, a lltså. Ett annat sätt att identifiera lesbiska texter har varil alt först idemifiera lesbiska förfauare och sedan läsa deras texter som
kodade meddelande n om kärlek mellan kvinnor. Probleme t i så fall är att förståelsen av texte n fö rutsäuer att man känner till fö rfattarens biog rAfi. Texten räcker
så att säga inte till .
FalWclls projekt är i stället att söka det lesbiska i berättelsens narrativa strukturer.
Varke n författarens e ller de fiktiva gestalternas uttalade identiteter är bokens
fokus. Sökarljuset riktas mot de underliggande handlingsskele lt på vilka en ber'dttelse kan byggas.
Den väste rländska kulturens två dominerande grupper av berättelser är, e nligt
Farwell, dels ävenlyrshistorierna, (Hlr hjälten dras in i en serie dramatiska händelser så att han genom sitt beslulsamma och modiga ingripande kan näpsa skurkar
och frälsa de goda från ondo och dels de romantiska berättelserna, d ä.r pojke
möter flicka, hinder uppstå r och öveIVinns så att kärleken slutligen kan IÖIVerkligas i ett äktenskap.
.
Beskrivna på deua sätt kan dessa handlingsstmkturer kanske framstå som ldeo-
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logiskt tomma, som att de skulle kunna fyihlS med vilket irmehåll som helst. Me n
så är det knappast, menar Farweil. De både fö rutsätter och förstärker den könsliga och sexuella o rdning som dominer.lr v,h kultur och som bygger p,i alt m;in
är överordnade kvinno r och att heterosexualitet är den enda accepterade formen för sexuell utlevelse. En ber.ittelse är med detta synsätt en makto rd ning,
där manligt och kvinnligt ko ns(nle ras som e n motsatsförhållande och e tt över/
underordningsförhållande.
Könsmaktordningen kan iakttas på olika nivåer av ber'dttelse n. Aktivitet fö rknippas m ed det manliga medan det kvinnliga konstrueras som passivite t. Den
manlige hjälten är berättelsens subjekt. Det ä r ha ns bravader som strukturera r
historien . Kvinnans uppgift. är att hotas av Sku rken, vänta på Hjälten, räddas av
och utgöra belöningen till Hjälten för hans tapperhet.
Hur fungerar då berättelsens maktardning? Är det de abstrakta handlingsstrukturerna som uppr'dtthålJer den eller är det förs t när dessa strukturer tas i
bruk och blir till en specifi k litterär text, som vi kan börja tala om ide ologi och
maktardning? Om de n finns på den senare nivån , skulle problemet med denna
fönryckande maktordning inte vara så svårt att komma tillrätta me d . Då behövde m an ju bara placera en lesbisk kvinna i rollen som cowboyhjälte e ller
deckare . Men detta stöter på proble m, menar Faf\vell. Ett sådan kö ns- och
sexualitetsbyte !åter sig sällan göras inom ramen för existerande genrer. Handlingsräckan i dessa genrer är inte neutr""J.1.
En kvinna i rolle n som aktionhj1Hte innebär antingen att hon blir som en av
grabbarna, dvs. att ho n stöder den rådande ordningen. Eller också a tt genrens
grundläggande ka ra ktärisktika utmanas. Del går inte att hur som helst låta Jud y
Foster spela de hjälterolle r somjohn \'(fayne bmkade spela, alt låta henne dricka
wisky och rida som han, skjuta s ku rka r, dunka ko mpisar i ryggen och romantisera med fil mens vackraste kvinna, som han bmkade göra. Resultatet skulle inte
bli e n traditionell western uta n något helt annal. (Nagot mycke t skojigare, tror
jag.)
Inte heller den romantiska kä rlekshistolien passar i sin traditionella utformning
särskilt bra för le sbiska, menar Farwe ll. Den ste reotypa maktfördelning mellan
kontrahenterna , som denna typ av bedittelse förutsätter, existerar helt enkelt
inte mellan kvinnor enligt henne.
De linjära berättelsestrukturer som konstruerar ävent}Tsberättelserna eller de
romantiska berättelserna tvingar sin logik på det berättade stoffet. En romanhjältinna kan i historiens början mycket väl arbeta med viktiga saker och ha st,1.rka
band till kvinno m a omkring sig. Me n alldeles oavsett vad hon sysslade med
innan Hjälten gjorde entre, så blir hennes liv efter det att ho n har mött Honom
ingc t annat än en utdmge n väntan på deras förening. Banden mellan kvinnorna
visar sig vid ber-'Attelsens slut alltid vara svagare än banden ti.ll mannen .
Så vitt jag förstår tänker sig Fa I\Vell att de t inte föriindmr den bestående könsoch sexualitetsordningen om ma n bara sto ppar in en och annan lesbisk gestalt i
berätte lserna. För att en verklig förändring ska komma tillstånd måste också
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följa nde villkor uppfyllas. 1) Banden mellan kvinnor far visa sig vara slarkare än
de band mellan män, som den nuvarJ.nde m aktordningen bygger på. 2) Den
assymmetriska aktiv/ passivrebtionen me llan kontrahenterna btyts upp. 3) Dessa
förändringar får btyta upp andra struktu rer i den narrativa logike n. Med mindre
än alt detta tredje sker kommer den tmditio nella, linjäm ~riitle lsen att så att
säga segra ö ve r de n lesbiska hjältinnan.
En invändning här är att det faktiskt ä r e n vanlig me tod i de n lite länare lesbiska
underhållningslitteratu ren att stoppa in lesb iska hjältinnor där d e trad itionella
genrekraven föru tsätter män och detta rycks vara mycket populärt bland lesbiska
läsare. Det skrivs fa ktiskt mängder av lesbiska deckare och lesbiskt pusspuss.
Vad betyder detta? Skulle de traditionella aktJon- och romansgenrerna verkligen
vara sig alldeles lika om bokmarknaden plötsligt började överskö ljas av av böcker
med lesbiska hjältinno r? Det tror inte jag.
Många feminister har tidigare teoretiserat och kritisemt litteraturens underliggande maktstrukturer - det ingår ju som ett centralt mo me nt i det postmodernistiska projektet. Inte minst franska teoretiker som julia Kristeva, Helene
Cixous och Luce lrigaray har försökt hitta vägar bort från denna patriarkala logik
Men när de har sökt efter e n textue llt rum fö r kvinnors b and till kvinnor har de
som rege l lyft fram fö rhållandet me llan mo r och do uer, s narare ä n att fokusera
kvinnors lesbiska relatione r. Farwell skriver att lesbiskhe t sällan har passat in
särskilt väl i deras teoretiserande.
Ett kapitel av boken ägnas åt en översikt över de myte r o m lesbiska som har
domine rat inom den västerl änd~ka kulturen de senaste hundra åren . Den första
av dem är de myter som ska pades mnt förra sekelskiftet av sexologer som
Richard von Krafft- Ebing och Have10ck Ellis. De är konstmerade utifrån en manlig, hete rosexuell synvinke l och de n lesbiska kvinnan beskrivs som en mellanting me llan könen eller som e n kvinna som försöker vara som e n man: ho n ären
slags ofullkomlig man . Det litterära paradexemplet är Radclyffe Halls Stephen i

Ensamhetens bnmn.
Nästa Slora mytskapa rperiod är kvinnorörelsens 1970-tal. Adrienne Rich, Judy
Grahn och Audre Lorde är här några av de mest framstående författarna. Här
återförs den lesbiska gestalten till kvinno m as läger. Ja, mer ä n så. Hon blir ibland
liksom mera kvinna än andra kvinnor just geno m att ho n älskar kvinnor och
lever siu liv bland kvin nor. Ho n blir kvinna i kubik. Ho n blir Kvinnan.
Det tredje sättet att teoretisera lesbiskhet är det postmodem a med frontfigurer
som Teresa de Lauretis, Monique Wittig och Jud ith Butler. Hiir handlar det inte
o m att placera in lesbisk'l på den manliga e ller kvinnliga sidan av könsbarriären
utan om att överskrida de fallocentrisk:t könskatego rierna sFih'a. Camp, ironi,
periormativitet, iscensäue lser är o lika ~i tl a tt undenninc r:J de n rådande kö nsoch sexualitetserdningen. Farwell rycks var:l ganska skeptisk inför tanken au
den postmoderna positionen skulle var:l alla problems lösare. Också denna p0sition har sina problem:
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Bodies maner, fo r il i~ not :ubitrnry tha t social and even physical conSlNdiun
po.qitS bodily females in one positionaiity and bodily males in an other.
While many of the charactcristlcs of our bodies a re thc result of the soci:tl
ma pping that proscribes and inseribes bodily rules, and while il is difTicult
to tell where that mapping begins and ends, il is in my mind a redlI ctio ad
absurdum to candude tha t nothing re mains as the grou nd o n which
society oonstructs ilS sexual, gender, racial, and dass ru les. / ..1 When I
speak of lesbiafls, (hen, I speak of \Vomen. (5 67)
Ett par invändningar som jag har till Farwells översikt över myterna om lesbiska
under de senaste hundra åren är dels att dessa tre mytgru pper var och en tir så
bro kig att det är svårt att se vad det är som e gentligen hå ller dem samma n och
dels att det finns å tminstone e n grup p av m yte r, som över huvud taget inte
behandlas, nämligen den kvantitativt sen förmodligen i särklass mest o mfa ttande, den pornografiska. Det mesta - och del värsta - so m har skrivti[s om
lesbiskhet är pornografi riktad till manliga heterosexue lla ko nsumenter. J denna
mytologi exploateras kvinnors kroppar och inbördes relatio ner av den manlige
\)ecmktaren inom ramen för en pha llocemrisk fiktiv värld. Detta är förmodligen
en tradition som ä r lika gamma l som pornografin själv. På vilket sätt ha r detta
påverkat myterna om lesb iska?
Bokens a ndra hä lft ägnas åt analyser av skönlitte rära texter av bLa. Adrie nne
Rich, Gloria Naylor och Jeanette Winte rson. De frågor som ställs till texterna
handlar o m på vilket sätt de är specifikt lesbiska och sökarljuset är riktat mot de
abstrakta textstrukturerna . Men resultatet tycks mig ganska magert. Jag är inte
riktigt säker på att den teoretiska hälften av boken ens är nödvändig för att först;\
analyserna eller att analyserna verkligen exemplifierar teorins användbarhet.
När de teoretiska verktygen prövas på det konkrc la male rialet framstår de
som allt för grovt tillyxade. Jag inser alt jag inte riktigl fö rSlår vad Farwe ll menar
med vare sig den romamiska eller d en aktioninriktade berättelserypen. Det rycks
handla om så ö vergripande kategorier att de kan beteckna både romaner och
poesi. Men i så fall har nog teo rin hamnat på en me tanivå där vägen till den
praktiska tillämpningen är allt för lång.
Den här boke n bjuder på mycket intressant läsning. De n sammanfa tta r på e u
utmärkt sät! tjugo års diskussion o m lesbiska perspektiv på. litteratur och kan på
så sätt fungera som e n introduktion för den som vill sätta sig in i detta forskningsfålt. Men diskussio nen fortsätter.

Eva Borgström
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