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Abstract 
 

Gothic literature has a tradition of dealing with dark subjects, themes and motifs, as well as 

depicting fear in different shapes and forms. Dani Cavallaro describes dark fiction in terms of 

the "aesthetic of the unwelcome". The philosopher Edmund Burke separates the beautiful 

from the sublime and writes that everything that is capable of producing a terror of pain and 

death is a source of the sublime. In her essay "On the Supernatural in Poetry", Ann Radcliffe 

draws a clear line between the concepts of terror and horror and distinguished them as 

fundamentally different. In this essay, I define the terms horror and terror by following up the 

research surrounding Radcliffes statement. I begin with the concept of terror that Burke and 

other writers define as an elevated and positive feeling, then move on to account for the 

discussion surrounding Matthew Lewis' novel The Monk. It was considered pornographic, 

lewd and outright dangerous in its obscenity with blatant depictions of violence, gore and sex. 

Since Radcliffe and Lewis were contemporary I reckon that it is profitable to explore this 

tension further in my essay. From Radcliffe and Lewis I find out how the concepts of terror 

and horror have developed with time and how modern theorists conceive this distinction. 

 

Sammanfattning 

 

För att förstå hur man ser på skräck i kulturen idag har jag valt att genomföra en genealogisk 

undersökning och spåra härkomsten av sättet att värdera och framställa det som kan definieras 

som begreppen "terror" och "horror". I den här uppsatsen har jag definierat "terror" och 

"horror" genom att följa upp forskningen kring Ann Radcliffes uttalande i essän "On the 

Supernatural in Poetry". Jag började med att undersöka begreppet "terror" hos Burke och 

andra författare som beskriver det som en positiv och högstämd känsla, för att sedan redogöra 

för diskussionen om döden som en källa till det sublima eller inte. Eftersom Ann Radcliffe 

och Matthew Lewis var samtida och deras verk liknar varandra på många sätt kände jag att 

det har varit fruktbart att undersöka den här spänningen i min uppsats utifrån begreppen 

"terror" och "horror". Jag har analyserat deras romaner The Italian och The Monk och med 

hjälp av forskare som har behandlat dessa romaner har jag försökt identifiera hur "terror" och 

"horror" fungerar i dem. 

 

Nyckelord: Edmund Burke, horror, terror, skräck, det sublima, Ann Radcliffe, 

Matthew Lewis, gotik, excess, det outsagda, avsmak, The Monk, The Italian,
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Inledning 

 

I modern tid är kanske en av de tydligaste skillnaderna mellan olika typer av skräck mest 

framträdande på film. Fortfarande skapas det då och då rubriker i media om filmer som 

chockerar och äcklar biobesökare och denna typ av film lockar människor som finner ett 

underhållningsvärde i att bli just chockerade. Andra människor föredrar en mer psykologisk 

skräck som bygger på stämning och en gradvis uppbyggnad av spänning som till slut blir 

olidlig. Båda typerna av skräckfilm fascinerar på sitt eget sätt och de båda bidrar till 

skräckkulturen som helhet. De är inte helt oförenliga, men tycks ändå bygga på olika grunder. 

Ursprunget finns i litteraturhistorien och därför vill jag gå tillbaka i den för att spåra hur man 

kan förstå härkomsten av dessa olika typer av skräck, hur de uppstod och hur de har 

definierats. 

      Den gotiska litteraturen har en tradition av att beträda områden som associeras med det 

negativa i den mänskliga naturen. I sin bok The Gothic Vision. Three Centuries of Horror, 

Terror and Fear skriver Dani Cavallaro om hur gotiken använder sig av motiv som spelar på 

oordning, det främmande, och fascinationen med kulturella gränser som överskrids och 

konsekvenserna av dessa gränsöverträdelser. Gotiken förkroppsligar mänsklig ångest och 

besatthet. Känslorna och fantasin står i fokus snarare än förnuftet och realismen. 

[...] Gothicity primarily refers to the tales of obsession and haunting which employ images of 

disorder, alienation and monstrosity for the purposes of both entertainment and ideological 

reflection. The fascination with the violation of cultural boundaries combines with anxieties bred 

by the possibly dire repercussions of transgression.
1
 

 

I samklang med Cavallaros resonemang beskriver gotikforskaren Fred Botting hur gotiken 

naturligtvis har förändrats genom tiden, men fortfarande behållit "[...]the fascination with 

transgression and the anxiety over cultural and meanings in their tales of darkness, desire and 

power".
2
 

   Blickar mot det förflutna spelar även en stor roll i gotiken och dessa gestaltas i miljöerna där 

händelserna utspelas. Spöken och annat övernaturligt förekommer ofta som symbol för den 

mänskliga ångesten eller som tillbakablickar.  

                                                 
1
 Dani Cavallaro, The Gothic Vision. Three Centuries of Horror, Terror and Fear, London: Continuum, 2002, s. 8. 

2
 Fred Botting, Gothic. The New Critical Idiom, London: Routledge, 1996, s. 2. 
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Det medeltida slottet var först dominerande i miljön, för att sedan utvidgas till att innefatta 

andra förfallna byggnader och platser, enligt Botting, med syfte att ibland symboliskt, ibland 

bokstavligt gestalta gammeldags värderingar. Botting skriver: 

[T]he castle was linked to other medieval edifices - abbeys, churches and graveyards especially - 

that, in their generally ruinous states, harked back to a feudal past associated with barbarity, 

superstition and fear. Architecture, particularly medieval in form [...], signalled the spatial and 

temporal separation of the past and its values from those of the present.
3
 

 

I kontroversen om Matthew Lewis roman The Monk från 1795 skriver Robert Miles i förordet 

till nyutgåvan från 2004 att den anklagades för att vara obscen ("lewd") och pornografisk.
4
 

Enligt Miles menade även litteraturkritikern, poeten och filosofen Samuel Taylor Coleridge 

att romanen var ett "poison for youth" och avrådde föräldrar från att låta deras söner och 

döttrar läsa den.
5
 

   Edmund Burke skrev redan 1757 om känslan av "terror" som en källa till det sublima, den 

högsta känslan av de alla, men det var inte förrän en ofullbordad essä författad av Ann 

Radcliffe publicerades postumt år 1826 som begreppet ackompanjerades av och särskiljdes 

från begreppet "horror". Matthew Lewis verk ansågs sakna det högstämda som förknippas 

med "terror", hans vulgära beskrivningar föll snarare under beteckningen "horror". Kort 

därefter publicerade Ann Radcliffe romanen The Italian, 1797 som många menade var ett svar 

på The Monk. 

 

Syfte 

 

Hur vi ser på och värderar skräck som genre i olika medier som bland annat litteratur, film 

och spel kan således spåras tillbaka flera hundra år. Mitt syfte med denna uppsats är att 

genomföra en undersökning av begreppen "terror" och "horror" i den gotiska litteraturen 

under slutet på 1700-talet.  

     Distinktionen som Ann Radcliffe gör mellan "terror" och "horror" i "On the Supernatural 

in Poetry" ligger än idag till grund för idén om dessa begrepp som väsenskilda från varandra. 

Med utgångspunkt i Ann Radcliffes essä "On the Supernatural in Poetry" vill jag utforska 

begreppen "terror" och "horror" och deras plats i den gotiska litteraturen. 

                                                 
3
 Botting, 1996, s. 2f. 

4
 Robert Miles, förord till Ann Radcliffe, The Italian, [1797], London: Penguin Books, 2004, s. viiif. 

5
 Ibid., s. viif. 
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Tillvägagångssätt 

 

För att tydliggöra begreppet "terror" redogör jag för filosofen Edmund Burkes idéer om 

skräck och fasa som en källa till det sublima. Med hjälp av ett par andra författares texter om 

Burke, exempelvis David B. Morris, sätter jag Burkes reflektioner i relation till gotiken för att 

bredda perspektivet och synen på "terror". Därefter tittar jag på vad Ann Radcliffe faktiskt 

skrev i sin essä och i vilken kontext, innan jag går över till att diskutera och reflektera kring 

debatten kring Matthew Lewis roman The Monk i relation till Radcliffes The Italian. 

     I förordet till mediehistorikern Friedrich Kittlers essäsamling Maskinskrifter, skriver Otto 

Fischer och Thomas Götselius om hur Kittler strävar efter att upprätta ett mediets genealogi, 

att undersöka förbindelser. De skriver att "[s]killnaden är bara den, att där den estetiska 

analysen traditionellt nöjer sig med att utlägga denna sköna nya värld av tecken, ljud och 

bilder på dess egna villkor, tar Kittler steget vidare och frilägger fenomenens grund i 

mediernas materialitet."
6
 De använder sig av Michel Foucaults resonemang och en hänvisning 

till Gilles Deleuze när de skriver att genealogin inte söker några ursprung utan snarare 

utforskar härkomster och "spårar de dominanta krafter som får tingen att framträda".
7
 För 

Kittlers del som mediehistoriker innebär detta att han är medveten om att skriften dominerade 

förr medan datorn gör det nu och genealogiskt innebär det att söka reda på hur skriften 

möjliggjorde datorn. Således finns det ingen motsättning i hans intresse för Goethes poesi och 

Intels mikroprocessorer, menar Fisher och Götselius. 

   Genealogi betyder ytterst släktskap och i likhet med Kittler vill jag spåra hur den gotiska 

skräcklitteraturen kom att delas upp i en så tydlig dikotomi som "terror" och "horror", samt 

vad dessa begrepp har inneburit. 

   Eftersom den gotiska traditionen föregår psykoanalysen går jag inte in på Sigmund Freuds 

begrepp det kusliga ("uncanny"). George E. Haggerty skriver i förordet till Queer Gothic: "It 

is no accident that Freud relied on gothic writing to help him articulate his notions of uncanny 

and various delusional behaviors."
8
 

För att undvika cirkelargument väljer jag att enbart titta på och utreda "terror"/"horror"-

dikotomin. 

 

                                                 
6
 Otto Fischer & Thomas Götselius, förord till Kittler, Friedrich Maskinskrifter, övers. Tommy Andersson, 

Håkan Forsell & Lars Eberhard Nyman, Gråbo: Anthropos, 2002, s. 11f. 
7
 Ibid., s. 13. 

8
 George E. Haggerty, Queer Gothic, Urbana: University of Illinois Press, 2006, s. 5. 
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Kapitel 1: Det sublima 

 

1.1: "Terror" som en källa till det sublima 

 

Begreppet "terror" är sedan länge omdiskuterat i estetiken, både i samband med 

smakomdömet och den gotiska litteraturen, men år 1757 artikulerades det av den irländsk-

brittiske filosofen Edmund Burke som en källa till det sublima. 

    För att förstå syftet med att göra en distinktion mellan "terror" och "horror" måste en förstå 

det förstnämndas relation till den gotiska litteraturen och hur det kan ge upphov till någonting 

njutbart. I relationen till "terror" får vi således också verktygen att förstå begreppet "horror" 

och dess funktion. 

     Den generella definitionen av begreppet det sublima, som Edmund Burke beskriver det, 

innefattar föremål som övergår sinnets omdömesförmåga. Till skillnad från det som sinnet 

uppfattar som skönt eller vackert är det sublima oöverskådligt för individen och således något 

som utvidgar sinnet. I sin pedagogiska lärobok om den gotiska litteraturen beskriver Fred 

Botting skillnaden mellan det sköna och det sublima enligt Burkes teorier. 

For Burke, beautiful objects were characterised by their smallness, smoothness, delicacy and 

gradual variation. They evoked love and tenderness in contrast to the sublime which produced awe 

and terror. Objects which evoked sublime emotions were vast, magnificent and obscure.
9
 

Vidare menar han att det sublima karaktäriseras av exempelvis kontrasterna mellan ljust och 

mörkt som spelar på byggnader vilket ger ett intryck av förlängning eller utvidgning samt 

känslan av oändlighet. Detta sammanfaller med den oöverskådliga egenskapen hos det 

sublima, samt dess koppling till starka känslor som leder oss in på det skrämmande och 

"terror": 

While beauty could be contained within the individual's gaze or comprehension, sublimity 

presented and excess, which confronted the individual subject with the thought of its own 

extinction, derived from emotions which, Burke argued, pertained to self-preservation and 

produced a frisson of delight and horror, tranquility and terror.
10

 

 

I avsnittet tillägnat "terror" i Edmund Burkes omfattande verk om det sköna och det sublima, 

”On the Sublime and Beautiful”, beskriver han att allt som är farligt och kan orsaka smärta 

och död är en källa till det sublima. Skräcken ("the terror") inför fara och smärta är det 

                                                 
9
 Botting, 1996, s. 39. 

10
 Ibid. 
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starkaste en människa kan känna, starkare än exempelvis "pleasure" och således kan det 

sublima uppstå i de känslorna. 

Whatever is fitted in any sort to excite the ideas of pain and danger, that is to say, whatever is in 

any sort terrible, or is conversant about terrible objects, or operates in a manner analogous to 

terror, is a source of the sublime; that is, it is productive of the strongest emotion which the mind is 

capable of feeling.
11 

Det är också på detta sätt som det sublima skiljer sig från det sköna, en kan inte värja sig från 

så starka känslor, ej heller kan de kontrolleras eller förträngas. På så sätt kan det sublima inte 

ignoreras eller trivialiseras, medan det sköna "enbart" behagar sinnet. Ingen kan ignorera eller 

bortse från någonting som är potentiellt farligt när man konfronteras med det: 

No passion so effectually robs the mind of all its powers of acting and reasoning as fear. For fear 

being an apprehension of pain or death, it operates in a manner that resembles actual pain. 

Whatever therefore is terrible, with regard to sight, is sublime too, whether the cause of terror be 

imbued with greatness of dimensions or not; for it is impossible to look on anything as trifling, or 

contemptible, that may be dangerous.
12

 

 

Gotikforskaren David Punter beskriver Edmund Burkes bidrag till den gotiska litteraturen på 

det här viset: "Many of the details of Burke's analysis have relevance to the Gothic writers - in 

particular his emphasis on obscurity, vastness, magnificence as constitutive elements of the 

sublime - but his most important contribution was to confer on terror a major and worthwhile 

literary role."
13

 Det sublimas koppling till starka känslor och till det som är farligt enligt 

Burke, har, som Punter här påpekar, haft en betydelse för att ge ”terror” en avgörande roll. 

Detta kan kopplas till Bottings förklaring till hur det sublima implementeras i den gotiska 

litteraturen och genomsyrar dess traditionella teman och motiv.  

 

1.2: Ann Radcliffe 

 

Den engelska författarinnan Ann Radcliffe (1764-1823) gav ut sex romaner under sin livstid. 

Hon debuterade 1789 med The Castles of Athlin and Dunbayne, men fick sitt genombrott med 

The Mysteries of Udolpho år 1794, en roman som placerade Radcliffe i historien som en av de 

mest inflytelserika gotiska författarna. Hennes verk kom att starkt prägla de gotiska och 

romantiska litterära traditionerna samt influera ett stort antal framgångsrika författare. Den 

                                                 
11

 Edmund Burke, "On the Sublime and Beautiful", [1757], i, On the Sublime French Revolution, etc., New 

York: Cosimo, Inc. 2009, s. 36. 
12

 Ibid., s. 51. 
13

 David Punter, The Literature of Terror, vol. 1. The Gothic Tradition, [1980], London: Longman Group 

Limited, 1996, s. 40. 
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sista romanen som publicerades under hennes livstid var The Italian, 1797, som många 

gissade var författad som ett direkt svar till Matthew Lewis The Monk som utgavs tidigare 

1796. The Italian blev en stor finansiell framgång och mottogs till största delen positivt, även 

om en del ställde sig kritiska. De resterande tjugosex åren av hennes liv förflöt i litterär 

tystnad. 

     Radcliffes romaner vilar starkt på att förmedla en atmosfär av "terror", som bygger upp en 

dyster och kuslig stämning där man ständigt känner ett ängsligt behov av att se sig över axeln 

och skynda på sina steg. Den stämningen har blivit ikonisk och gjort henne till en av de 

främsta företrädarna för den gotiska traditionen. Professor Devendra P. Varma målar upp en 

bild av just denna atmosfär: "Bleak winds howl mournfully with the falling shades of night; a 

ray of light darts through the gloom of the damp vapours of a dungeon; the hushed silence of 

death prevails in subterranean labyrinths."
14

 Omgivningen och dess atmosfär inverkar både på 

romanernas figurer såväl som på läsaren, skriver Varma ("Her characters are made sensitive 

to the influence of scenery[.]") och ger ett flertal exempel på situationer som upplevs som 

skrämmande, i det här fallet utan att tyckas vara övernaturliga; mörker och ensamhet eller 

rädslan inför döden.
15

 

      Samtidigt menar David Durant i sin text "Ann Radcliffe and the Conservative Gothic" att 

det inte är den bokstavliga stämningen som bidrar till det som är det verkligt skrämmande i 

hennes romaner: "For Mrs. Radcliffe, the true gothic terrors were not the black veils and 

spooky passages for which she is famous, but the winds of change, dissolution and chaos 

which they represented."
16

 Snarare är det det som de representerar, vilket sammanfaller med 

resonemanget han för senare i sin text om hur familjen fungerar i Radcliffes romaner. Hennes 

hjältinnor är oskyldiga unga kvinnor vars familjer plötsligt rycks undan från henne, ofta 

genom att visa sig vara bedragare, inte hennes riktiga familj. Hjältinnan själv är alltid helt 

oskyldig i scenariot, det är snarare världen som har förändrats runt henne. Durant beskriver 

det som att ingen åt av äpplet utan det var snarare gud som fick trädgården att försvinna. I 

slutet belönas hon med att få tillbaka den familj som tagits ifrån henne, antingen i form av ett 

nytt, kärleksfullt hem, eller att hennes riktiga familj återfinns: 

                                                 
14

 Devendra P. Varma, The Gothic Flame, London: Arthur Barker LTD, 1957, s. 88. 
15

 Ibid. 
16

 David Durant, "Ann Radcliffe and the Conservative Gothic", [1982], i Fred Botting och Dale Townshend 

(red.), Gothic. Critical Concepts in Literary and Cultural Studies, London: Routledge, 2004, s. 105f. 
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The starting point is conventional: life begins for the heroine in the happy time when she and her 

parents were identical in aims and character. But just when she reaches the age when it would be 

natural for her to emerge from the confines of family life, her childhood parents 'die'. Suddenly 

they seem new people, who treat her as an adult by putting their own interests on par with hers. 

Where before they had been authority figures, [...] they now seem to be individuals, masking their 

selfish interests. They no longer protect her from the adult world. With the advent of suitors, the 

mother becomes jealous and the father a competitor [...].
17

 

 

Förvisso är detta exempel något svårapplicerbart på The Italian, och protagonisten Ellenas 

situation eftersom själva handlingen går ut på att hon hålls isär från sin älskade Vivaldi. Det är 

tydligt att Durant i sitt exempel har utgått från Radcliffes mest kända verk, The Mysteries of 

Udolpho. Fortfarande i The Italian finns det dock krafter som vill kontrollera det unga paret 

och hålla isär dem med våld. 

   Med detta sagt och med Durants exempel som bakgrund vill jag komma in på hur Radcliffe 

kan tolkas beskriva en patriarkal värld där flickor blir kvinnor på ett ögonblick och i och med 

det förändras plötsligt omvärldens syn på flickan, från barn till ett åtråvärt objekt. Ett objekt 

som omvärlden antingen vill få tag i eller som våldsamt ska hållas borta från de som vill få 

tag i henne. 

     Durant fortsätter: "For there is nothing, according to Mrs. Radcliffes novels, to be learned 

in the gothic underworld. It is a place where the good always suffer under oppression of the 

vicious and the disdain of the weak.'"
18

 

     Dani Cavallaro skriver om familjen i skräckkulturen och argumenterar för att den aldrig är 

en stabil konstruktion. Hotet mot denna konstruktion kan komma ifrån olika håll men oftast 

från barnen, eftersom rädslan inför deras oäkthet ständigt är närvarande. "It is noteworthy, 

however, that the Gothic family's favourite victims are not always actual children. Often they 

are young women who, although they are no longer children in a literal sense, are treated as 

such by patriarchal power structures"
19

 Således menar Cavallaro att familjen i gotiken är 

oskiljbar från utforskandet av könspolitiken ("gender politics"). Vidare beskriver han hur 

feminiseringen av det privata rummet leder till en infantilisering av kvinnor som i denna 

kontext kan förstås som den begränsning de unga huvudrollsinnehaverskorna försöker fly 

ifrån hos Radcliffe.  

     Den famösa distinktionen mellan "terror" och "horror" gör Radcliffe i sin essä "On the 

Supernatural in Poetry" som gavs ut postumt 1826. Där diskuterar hon genom en dialog 

skillnaderna mellan läsupplevelsen av William Shakespeares Macbeth (1606) och Hamlet 

                                                 
17

 Durant, 2004, s. 113. 
18

 Ibid., s. 111. 
19

 Cavallaro, 2002, s. 142. 
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(1603). Hon menar att Hamlet kan förknippas med Burkes reflektioner om "terror" och det 

sublima. "The union of grandeur and obscurity, which Mr. Burke describes as a sort of 

tranquillity tinged with terror, and which causes the sublime, is to be found only in 

Hamlet[.]"
20

 Mycket av pjäsens koppling till "terror" ligger i spökmotivet, som är en direkt 

bidragande orsak till den täta sammanslutningen mellan storhet och det outsagda. 

    Bankettscenen i Macbeth används som exempel av Radcliffe på någonting som förvisso har 

en större kraft och träffar läsaren hårdare än Hamlet men är snabbt övergående. 

 

 [T]he effect, though sudden and strong, is also transient; it is the thrill of horror and surprise, 

which they then communicate, rather than the deep and solemn feelings excited under more 

accordant circumstances, and left long upon the mind.
21

 

 

Överraskningeffekten går snart över utan att lämna något varaktigt intryck. Radcliffe menar 

att Hamlets spöke arbetar sig in på djupet under en längre tid, vilket lämnar ett intryck hos 

läsaren, medan Macbeths bankett endast snuddar vid ytan. Det är här vi kan se den 

fundamentala skillnaden mellan det utsagda, det övernaturliga, den krypande stämningen och 

det plötsliga, det kontrastiva, det kraftfulla men flyktiga. Direkt efter Radcliffes resonemang 

kring Shakespeares pjäser gör hon den dikotoma distinktionen mellan "terror" och "horror" 

och definierar dessa som totala motpoler: 

 

Terror and horror are so far opposite, that the first expands the soul, and awakens faculties to a 

high degree of life; the other contracts, freezes, and nearly annihilates them. I apprehend, that 

neither Shakespeare nor Milton by their fictions, nor Mr. Burke by his reasoning, anywhere looked 

to positive horror as a source of the sublime, though they all agree that terror is a very high one; 

and where lies the great difference between horror and terror, but in the uncertainty and obscurity, 

that accompany the first, respecting the dreaded evil?
22

 

 

Medan "terror" är en källa till det sublima och utvidgar sinnet och de mänskliga förmågorna, 

drar "horror" ihop dem, fryser och nästan utplånar dem.  

     Vidare förklarar hon att det är en stor skillnad mellan det outsagda och det oklara 

("confusion"), där det förstnämnda enligt henne är starkt sammanbundet med "terror". och 

spelar en stor roll i uppbyggnaden av den. "Obscurity leaves something for the imagination to 

exaggerate; confusion, by blurring one image into another, leaves only a chaos in which the 

mind can find nothing to be magnificent, nothing to nourish its fears and doubts, or to act 

                                                 
20

 Ann Radcliffe, "On the Supernatural in Poetry" [1826], i E. J. Clery och Robert Miles (red.), Gothic 

Documents. A Sourcebook 1700-1820, Manchester: Manchester University Press, 2000, s. 168. 
21

 Ibid. 
22

 Ibid. 
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upon in any way[.]"
23

 Medan det oklara enbart förvirrar, förväxlar och rör till det är det 

outsagda ett medel som ger upphov till en osäkerhet som sporrar och ger näring fantasin. 

      Att låta läsaren bygga upp egna, fasansfulla situationer i fantasin kan få en roman att lyfta 

från boksidorna. Radcliffes djupa förståelse för mekanismerna bakom en skenande fantasi 

samt dess effekter är ett kraftigt verktyg som hon skickligt använder för att bygga upp 

stämningen i sina verk. 

 

1.3: Döden och det sublima 

 

     I sin text "Gothic Sublimity" skriver David B. Morris, professor emeritus i 

litteraturvetenskap om det sublima i gotiken. Han framför bland annat en kritik av Burkes 

brist på förståelse för den gotiska romankonsten, eftersom han anser att hans tolkning av 

"terror" är alldeles för snäv. Han menar att Burke grovt förenklar komplexiteten hos skräck 

och smärta samt att den gotiska romanen i sig är en form av kritik mot Burke: "The Gothic 

novel stands as an implicit critique of Burke - a testament to how much he and his age were 

unable to explain about the sublime."
24

 

    Vidare skriver Morris att Burke enbart vidrörde döden som en källa till det sublima i On the 

Sublime and Beautiful, men utan att gå närmare in på dess relation till den gotiska traditionen 

eller det sublima. Uppenbarligen finns det, enligt Morris, mer att hämta om relationen mellan 

det sublima och gotikens porträttering av döden.  Han skriver: "For Burke, death is simply the 

ultimate degree of personal injury, which we fear because we fear whatever will cause us 

physical pain or will excite the idea of physical pain."
25

 

    I sin analys av dödens funktion i gotiken utgår han från Horace Walpoles roman The Castle 

of Otranto (1764) som anses av många vara den första gotiska romanen, men Morris 

reflektioner kan även appliceras i andra sammanhang. 

Death in the Gothic novel is not conceived in linear relation to life, as the terminus of a long or short 

journey. It interrupts the hero on his wedding day; it intrudes upon the timeless chapels of religion; it 

mixes corpses with marriage beds and scenes of rape. Life in Gothic fiction never frees itself from the 

presence and threat of death. The sublime is always waiting beyond the next turn of the staircase.
26 
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Vidare beskriver han hur döden är ett mysterium som både fascinerar och stöter bort, i den 

gotiska romanen är den sammanlänkad till motsägelsefulla känslor som åtrå och avsky 

("desire" och "loathing"). Han menar att döden är sammanlänkad med sexualiteten och 

resonerar kring detta utifrån ett exempel från Walpole. Morris slutsats är att döden är sublim 

eftersom den är ett mysterium som inte bara är omöjlig att ha kännedom om, den är också 

förknippad med en mänsklig åtrå som vi önskar hålla dold och ovetandes om: "[Death] is 

sublime because it remains a terrifying mystery, not simply unknowable but linked with 

human desires that we wish to keep unknown."
27

 

    Fred Botting å andra sidan tillskriver inte döden en sådan komplex roll i gotiken. Snarare 

beskriver han hur konfrontationen med fysisk död inverkar på människan mycket likt 

"horror": "It freezes human faculties, rendering the mind passive and immobilising the 

body."
28

 Exempelvis synen eller vidrörandet av ett lik ska ha denna inverkan på sinnet.  

Death is presented as the absolute limit, a finitude which denies any possibility of imaginative 

transcendence into an awesome and infinite space. It is the moment of negative sublime, a moment 

of freezing, contraction, and horror which signals a temporality that cannot be recuperated by the 

mortal subject.
29

 

 

Skräcken inför döden är sublim och genomsyrar hela den gotiska traditionen, menar Morris. 

Döden markerar slutet, stoppet som fryser och drar ihop, motsatsen till det sublimas 

sinnesutvidgande egenskaper, enligt Botting. 

 

Kapitel 2: "Terror" och "Horror" 

 

2.1: Könspolitik och det sublima 

 

Filosofin är den intellektuella disciplin som är ämnad till att söka förstå de mest 

grundläggande frågorna kring människans existens. De filosofiska frågorna övergår livet och 

strävar mot evigheten och oändligheten. I motsats till detta står estetiken, läran om det 

sinnliga, det förnimbara. Således studerar estetiken även det flyktiga och temporära. Dessa 

praktiker har konnoterats manligt, respektive kvinnligt genom historien, av många olika skäl, 

och associationerna till dessa begrepp är också många. Mannen har genom historien 

förknippats med det mentala och intellektuella, medan kvinnan förknippats med det fysiska 
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och kroppsliga. Synen på det eviga som överlägset det flyktiga har bland annat lett till allmän 

uppfattning av filosofin som överstående estetiken som praktik. Detta kan i sin tur kopplas till 

det sköna och det sublima. Kristina Fjelkestam skriver i Det sublimas politik: "Men om 

estetiken var en kvinna var dess centrala analysbegrepp, det sublima, en man."
30

 

     Den fundamentala skillnaden mellan det sköna och det sublima som Edmund Burke 

beskriver kan liknas vid skillnaden mellan "horror" och "terror". Dani Cavallaro ser också 

denna koppling.
31

 Som jag beskrev tidigare menar Burke att medan det sköna behagar sinnet 

med sin överskådliga storlek och form, övergår det sublima sinnets omdömesförmåga och 

utvidgar det. Det sköna karaktäriseras med en spädhet eller finkänslighet ("delicacy") enligt 

Fred Botting, samt sin förmåga att inge ömma känslor. Fjelkestam skriver om hur det sköna 

och det sublima konnoteras kvinnligt och manligt. Det späda och det finkänsliga som Botting 

beskriver hos Burke associeras med det feminina, medan det fruktansvärda och stora 

förknippas med det maskulina. 

    Det Ann Radcliffe gör i sin dikotoma uppdelning enligt Fjelkestam är att kasta om 

associationerna och konnotera "terror" kvinnligt och sublimt, och "horror" maskulint: "Ann 

Radcliffe kom [...] undan med värdigheten i behåll [...], då hon teoretiserade det sublima i vad 

som kom att bli en mycket inflytelserik uppdelning mellan kvinnlig 'terror' och manlig 

'horror'."
32

 Det är tydligt att Radcliffe identifierade det råa och framskrivna i "horror" med en 

maskulinitet medan det subtila och dunkla kopplas till femininitet och "terror". Således kan 

man förstå hur det sublima i Radcliffes värld var starkt förknippat med det kvinnliga. Hennes 

omkullkastande av den rådande diskursen som höjde upp det manliga sublima öppnade upp 

för och möjliggjorde en kvinnlig sublimitet. Det kvinnligt sublima är i sig ett helt eget ämne 

som Fjelkestam behandlar mer ingående i Det sublimas politik. 

   Associationerna som kan sammankopplas med "terror" och "horror" är många, allt från 

relationerna mellan maskulinitet och femininitet, det sköna och det sublima, det outsagda och 

det framskrivna till fantasin och verkligheten. Redan i det vardagliga engelska språkbruket 

kan man se hur "terror" och "horror" fungerar på olika sätt och lingvistiskt värderas olika 

menar Dani Cavallaro:  
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The tendency to associate terror with relatively positive sensations and thus elevate it above horror 

is also borne out by everyday language, where words such as terribly or terrific, for example, often 

carry complementary connotations. [...] Of course, language is open to manipulation. Yet, it is 

likely that most people would take the statement 'you look terrific in your new outfit' as more 

obviously appreciative than the uncommon alternative 'you look horrific in your new outfit'.
33

 

 

Det blir tydligt att den dikotoma uppdelningen och åtskiljandet av "terror" och "horror" är 

djupt inbäddat i språket i och med de värdeladdade sammankopplingarna av dessa adverb och 

adjektiv. Redan här blir "terror" någonting positivt, medan "horror" åtföljs av negativa 

associationer. 

   John G. Cawelti, professor i engelska vid Kentuckys universitet skriver om tämjandet ("the 

domestication") av "terror" av "horror". "There is something basically comfortable about 

horror, while terror shakes our whole view of the world."
34

 Han menar, likt Radcliffe, att 

osäkerheten och det outsagda är en väsentlig del av egenskaperna hos "terror", medan 

"horror" å andra sidan är en domesticering, ett tämjande av "terror". 

   Som exempel använder han sig av Edgar Allan Poes "The Fall of the House of Usher" 

(1839) och The Turn of the Screw av Henry James (1898). Cawelti visar på hur "terror" 

fungerar via det oklara och det som aldrig sägs rakt ut. Som läsare förstår man att någonting 

fruktansvärt sker, men ingenting skrivs ut. Det fruktansvärda spelas istället hela tiden ut 

enbart i läsarens fantasi. "Horror domesticates terror by objectifying it in the form of some 

clearly defined alien being or state"
35

 

     Devendra P. Varma är inne på samma spår när han poängterar att "terror" skapar en 

atmosfär av spirituell och psykologisk skräck som sneglar mot det övernaturliga och 

vidskepliga.
36

 "Horror" å andra sidan, menar han, manifesterar sig fysiskt mot en bakgrund av 

"terror", man skulle kunna säga att "horror" är den fysiska gestaltningen av "terror": "Horror 

resorts to a cruder presentation of the macabre: by an exact portrayal of the physically horrible 

and revolting, against a far more terrible background of spiritual gloom and despair."
37

 

    Radcliffe gjorde sig känd för att ständigt hysa en förkärlek till det outsagda, för det är där 

som fantasin skapar sin egen skräck. När man inte exakt vet vad det är som hotar springer 

fantasin iväg och målar upp egna fasansfulla scenarion, medan en skräck som man 

konfronteras med blir fysisk, verklig. Det fysiska versus det mentala i "terror"/"horror"-

distinktionen tydliggörs genom detta exempel hos Varma: "The difference between Terror 
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and Horror is the difference between awful apprehension and sickening realization: between 

the smell of death and the stumbling against a corpse."
38

 När "terror" blir till "horror" blir 

fantasin verklig, och i förbindelsen till verkligheten dör fantasin. 

    Således motsvarar begreppen "terror" och "horror" och speglar Burkes definition av det 

sublima och det sköna till en viss del. Medan "terror" som redan är en källa till det sublima 

skakar om ens hela världsbild reduceras "horror" till ett fysiskt, överskådligt objekt vars syfte 

är att skrämma, i likhet med det skönas syfte att behaga utan att lämna något djupare intryck. 

De ytliga och flyktiga egenskaperna hos det sköna och "horror" står i stark kontrast till de 

världsomvälvande intrycken en lämnas med av "terror" eller det sublima. Däremot finns det 

en mycket intressant motsättning här i och med Ann Radcliffes normbrytande syn på kön och 

det sublima. Hennes uppfattning om "terror", "horror" och det sublima stämmer överens med 

Burkes ända fram tills han tillskriver dem egenskaper utifrån kön. Eftersom Radcliffe 

tvärtemot Burke kodar "terror" kvinnligt och sublimt medan "horror" förknippas med det 

maskulina, går hon direkt emot den rådande diskursen som tillskriver det sublima typiskt 

maskulina egenskaper.  

 

Kapitel 3: The Monk och The Italian 

 

I slutet på Radcliffes författarkarriär steg en ny inriktning i den gotiska litteraturen i 

popularitet hos det engelska folket, nämligen Schauer-romantiken, som Varma beskriver på 

det här viset: "The chords of terror which had tremulously shuddered beneath Mrs. Radcliffe's 

gentle fingers were now smitten with a new vehemence. The intense school of Schauer-

Romantiks improvised furious and violent themes in the orchestra of horror."
39

 I förordet till 

en ny utgåva av The Italian skriver Robert Miles: "The German Gothic novel, or 

Schauerroman, was more lurid and sensational (in the public imagination at least) than 

anything associated with Radcliffe."
40

 Både Varma och Miles menar att en av dessa författare 

som var djupt präglad av denna gotiska subgenre var Matthew Lewis, som förvisso inte var 

den första, men definitivt en av de mest extravaganta och en av dem som hade störst 

inflytande, åtminstone i England. 

     Den engelske författaren Matthew Gregory Lewis föddes på Jamaica år 1775. År 1796, 

innan Lewis fyllt tjugo år publicerades hans första roman The Monk, ett verk som gav honom 
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öknamnet "Monk" Lewis. Trots att han senare blev en riksdagsledamot i England lyckades 

han aldrig bli av med "Monk"-stämpeln. Med tiden har romanen erkänts ett stort avtryck i 

historien och som en föregångare till många moderna verk. Men när den publicerades möttes 

den av inte bara blandad kritik, den ansågs av många vara skandalös, fullkomligt omoralisk 

och rent av skadlig. Skildringarna av våld, incest och ondska hade tydliga drag av "horror", de 

ansågs vulgära och gå över gränsen för vad som var acceptabelt. 

     Lewis färdigställde inga fler romaner utöver den under sitt liv men fortsatte sin litterära 

karriär med att skriva pjäser, poesi och översättningar av en del verk med gotiska drag. Som 

pjäsförfattare var han relativt framgångsrik och hans melodramatiska stil lyckades 

tillfredsställa publiken. När han ärvde familjens sockerplantager övergav han teatern helt och 

hållet. 

    Året efter utgivningen av The Monk, 1797, publicerades Ann Radcliffes sista roman, The 

Italian, som av många såg som ett direkt svar till Lewis The Monk. Således är det intressant 

att jämföra de bådas romaner som exempel på "terror" och "horror" och hur begreppen i sig 

genomsyrar texterna. En jämförelse av dessa författares verk kan nästintill liknas med en 

jämförelse av "terror"/"horror"-distinktionen menar Varma: "The contrast between the work 

and personalities of Mrs. Radcliffe and 'Monk' Lewis serves to illustrate the two distinct 

streams of the Gothic novel: the former representing the Craft of Terror, the latter and his 

followers comprising the Chambers of Horror."
41

 

      Vid första anblicken kan dessa romaner tyckas vara lika. Handlingarna påminner om 

varandra och atmosfären i båda är spöklik med till synes övernaturliga inslag. Båda involverar 

människor som utför fruktansvärda handlingar mot oskyldiga ungdomar och bryter upp 

kärleksrelationer. Vid en närläsning och analys framträder dock en väsentlig skillnad i hur 

bland annat hot skildras och upplöses, samt hur antagonisternas syften och mål presenteras. 

Vidare blir det tydligt hur de övernaturliga inslagen behandlas på olika sätt hos Lewis och 

Radcliffe. Med denna presentation av analyser och forskning kring romanerna, framförallt hur 

skräcken fungerar, ämnar jag reda ut vad Varma menar med att dessa författare representerar 

olika inriktningar, "Craft of Terror" respektive "Chambers of Horror". 
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3.1: Excess och avsmak 

 

I The Monk får läsaren ta del av två separata berättelser som ibland överlappar i och med 

protagonisternas samexistens och deras sporadiska, till synes slumpmässiga möten genom 

romanen. Jag har valt att lägga fokus på den handling som är mest välkänd och omskriven, det 

vill säga den om munken Ambrosios förfall. 

     Den djupt religiöse och nästan helgonlika munken har aldrig satt sin fot utanför klostret. 

Ambrosio har ett högt anseende och är mycket omtyckt, med andra ord har han den perfekta 

utgångspunkten för att bli berättelsens hjälte, tills han blir förförd av en kvinna vid namn 

Matilda som förklätt sig till man inuti klostret. I sin sexuella relation till Matilda förvandlas 

han till en slav under sina lustar och kräver mer och mer för att stilla sina begär. Hjälten blir 

en antihjälte som sedan förvandlas till en hycklande skurk, driven av sina sin girighet. 

     Snart får han upp ögonen för den unga oskuldsfulla Antonia och fantiserar om att erövra 

henne med våld. I samma tur visar sig Matilda ha kopplingar till djävulen och besitter 

magiska krafter. I sin kärlek till Ambrosio erbjuder hon sig att hjälpa honom att uppfylla hans 

begär när han har helt tappat sin moraliska kompass. När Ambrosio förstår att Antonias mor 

Elvira misstänker munkens närmanden mot hennes dotter mördar han henne för att få ha 

Antonia ifred. 

    När hon vaknar upp i Ambrosios våld förgriper han sig på henne men äcklas sedan av 

henne. När hon försöker fly mördar han också henne. Han arresteras tillsammans med Matilda 

och erkänner inte sina synder förrän efter tortyr då han säljer sin själ till Lucifer för att räddas. 

Romanens chockerande vändning i slutet innebär att djävulen avslöjar för Ambrosio den 

fruktansvärda sanningen att Antonia var hans egen syster. 

      Det fysiska och den skräckinjagande verkligheten förknippas med "horror", beskriver 

Devendra P. Varma när han skildrar hur skräcken fungerar hos Matthew Lewis i The Monk: 

"This author of remarkable talent makes horrors come crowding thick upon us, and often 

crudely resorts to the physically horrible, through images and descriptions of loathsome 

corruption, mouldering cerements, and festering relics of death and the grave."
42

 

    Fred Botting är inne på samma spår som Varma: "[The Monk] goes in the other direction 

[från Radcliffe] and, turning terror into horror, describes in lurid detail the spectres that 

Gothic fiction had previously left to the superstitious imagination or explained away."
43

 

Fokuset i Lewis text ligger på detaljer och bokstavliga bilder eller beskrivningar snarare än 
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det outsagda som är så centralt för Ann Radcliffes författarskap. Detta illustreras exempelvis 

av munken Ambrosios intentioner att våldta Antonia. Det är tydligt att han själv är medveten 

om sin önskan att använda våld mot henne, men att han drivs av sin okontrollerbara lust: 

"[B]ut he resolved that should she prove obstinate, no consideration whatever should prevent 

him from enjoying her."
44

 Det uttalade, bokstavliga hotet mot det goda och oskyldiga är ofta 

uttalat hos Lewis. Vetskapen om existensen av krafter som uttryckligen vill förgöra och 

skända det som är rent, gott och oskyldigt är en skrämmande vetskap i sig, och dess dragning 

till det rena är enbart i syfte att besudla det. Det blir tydligt att Ambrosios åtrå till det rena och 

oskyldiga i exempelvis Antonia bara kan stillas genom att tillfredsställa sin sexuella lust till 

henne. Förgörandet och besudlandet av det oskyldiga och rena diskuterar Peter Brooks i sin 

text "Virtue and Terror". Dialektiken i åtrå ("desire") och tillfredsställelse ("satisfaction") 

hjälper till att beskriva hur åtrån leder till förgörelse ("destruction") enligt Brooks: 

 

Desire, that is, follows a logic which discovers the inevitable destruction of everything it depends 

upon, its own inherent destructiveness and self-destructiveness. [...] Antonia raped images the 

impossibility of the existence of purity, incorruption, immutability. Her dishonor sums up the 

inevitable pollution and destruction of the world, and fixes the desirer, Ambrosio himself, in the 

damned identity of pollutor [sic].
45

 

 

Ambrosios extremt uppdämda känslor blir okontrollerbara för honom och utloppen blir ett 

excess av rasande våld och sexualitet. Fred Botting skriver om excess i den gotiska 

litteraturtraditionen och tar upp Ambrosios karaktär som en nyckelsymbol för just denna 

excess.
46

 Romanen bygger till stor del på skildringar av just excess, som i överflöd. 

     Brooks nämner också överflödet i The Monk i samband med avsmakens ("disgust") 

funktion i romanen. Han skriver angående folkhopens mord på "the Domina", att i den 

detaljerade skildringen av mordet blir det tydligt hur Lewis överflöd av skräckmotiv staplas 

och lagras på varandra. Det är en scen som beskrivs väldigt detaljerat och jag väljer att återge 

större delen av den trots citatets längd för att tydligt illustrera hur Lewis verkligen lägger 

fokus på ingående beskrivningar av utförandet av fruktansvärda handlingar:  
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They refused to listen to her: they showed her every insult, loaded her with mud and filth, and 

called her by the most opprobrious appellations. They tore her from one another, and each new 

tormentor was more savage than the former. They stifled with howls and execrations her shrill 

cries for mercy; and dragged her through the streets, spurning her, trampling her, and treating her 

with ever species of cruelty which hate or vindictive fury could event. At length a flint, aimed by 

some well-directing hand, struck her full upon the temple. She sank upon the ground bathed in 

blood, and in a few minutes terminated her miserable existence. Yet though she no longer felt their 

insults, the rioters still exercised their impotent rage upon her lifeless body. They beat it, trod upon 

it, and ill-used it, till it became no more than a mass of flesh, unsightly, shapeless, and 

disgusting."
47

 

 

I detta fall är det folkhopens aggressioner som kulmineras i ett våldsamt utbrott. Denna scen 

visar på hur Lewis staplar "horror" på varandra och således bildar ett överflöd. Brooks 

skriver: "One notes here Lewis's typical laying-on of horrors. Excess in horror, leading to 

revulsion and disgust, does not, however, seem gratuitous."
48

 Ett annat exempel på det Brooks 

beskriver som "laying-on of horrors" är våldtäkten av Antonia. Miljön dit Antonia förts sedan 

hon fått en dryck som gjort henne skendöd är en underjordisk gravkammare. Allt är planerat 

så att Ambrosio till slut ska få stilla sin lust och han hittar Antonia i en avskild cell, allt enligt 

planen: "By the side of three putrid half-corrupted bodies lay the sleeping beauty."
49

 Här, 

bland ruttnande kroppar, i en gravkammare fullbordar han våldtäkten på den liksvepta flickan. 

Ingående beskrivningar av döda kroppar upptar en hel del fokus. När det uppstår en 

konfrontation mellan de olika protagonisterna och människans förruttnelse drar Lewis ut på 

den och ytterligare spär på den initiala chocken hos läsaren. En av dessa situationer utspelar 

sig i romanens bihandling när Agnes de Medina, en ung novis, är inlåst i fängelsehålorna 

under klostret, avskild från dagsljuset och från det mänskliga samhället där hon bland annat 

finner hon en död nunnas huvud, halvätet av insekter: 

 

[M]y hand rested on something soft: I grasped it, and advanced towards the light. Almighty God! 

what was my disgust, my consternation! In spite of its putridity, and the worms which preyed upon 

it, I perceived a corrupted human head, and recognised the features of a nun who had died some 

months before!
50

 

 

Detta är långt ifrån det enda exemplet på groteska, detaljerade beskrivningar av döden 

ämnade att ingjuta känslor av fasa och avsmak hos läsaren. 

                                                 
47

 Botting, 1996, s. 261. 
48

 Brooks, 2004, s. 200. 
49

 Lewis, [1796], s. 277. 
50

 Ibid., s. 295. 



21 
 

    Känslan av avsmak har en väldigt stor roll i romanen och tillåts ta plats, enligt Peter 

Brooks.
51

 Objektet för avsmaken är oftast kvinnorna Ambrosio har utnyttjat och använt sig 

av; efter sin sexuella förbindelse med Matilda tycks hon vara direkt äcklig och motbjudande i 

kontrast till Antonia. Efter mordet på Elvira beskrivs hennes kropp som "cold, senseless and 

disgusting". Även Antonia själv blir för Ambrosio på samma sida ett "object of disgust" 

eftersom hans lust till henne är drivkraften bakom mordet på hennes mor och hon råkar 

befinna sig i samma rum när dådet begås.
52

 

      Efter våldtäkten på Antonia beskrivs Ambrosios känslor återigen inför henne. Han 

beskriver hur hon "[...] raised no other sentiment in his heart than aversion and rage."
53

 

Brooks nämner även mordet på "the Domina" och hur stycket avlutas med citatet som jag 

tidigare nämnt: "They beat it, trod upon it, and ill-used it, till it became no more than a mass 

of flesh, unsightly, shapeless, and disgusting." Gemensamt för dessa situationer som har 

exemplifierats här är att kvinnorna beskrivs alla efteråt som "disgusting", enligt Brooks. 

 

The word 'disgust' demands immediate attention, for it has recurred with remarkable frequency 

throughout the novel every time an imperious desire has been satisfied. Typically, desire blocked 

and frustrated becomes 'phrensy,' out of which desire is satisfied in a moment of violence, which 

then leads to disgust.
54

 

 

I och med detta menar Brooks att man kan se hur tillfredsställelsen av lustar omedelbart 

efterföljs av känslan av avsmak. Avsmaken kan bland annat ses bottna i avskyn och skammen 

inför Ambrosios egna gärningar men som han projicerar på kvinnorna och de förvandlas till 

objekt som han bara känner avsmak för. 

    David Punter analyserar The Monk ur ett utifrån-perspektiv. Han skriver om hur dess 

uppbyggnad fokuserar på läsaren och hur Lewis medvetet använder sig av avsmaken för att 

påverka sin målgrupp: 

 

It is not merely the content of The Monk which makes it a disturbing book, and which has caused it 

to be censored almost continuously since the time it was written: it is also the unnerving mixture of 

inadequacy and revulsion in the reader which Lewis deliberately sets out to produce, and the sense 

the reader gets that he is himself the main object of the author's savage animosity.
55

 

 

Punter menar inte att det enbart är det makabra innehållet i romanen som bidrar till 

läseffekten. Bottings resonemang om The Monk är inne på samma spår: "Considered 
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dangerous in its obscenity, the text itself embodies a kind of horror."
56

 Hela verket är 

genomsyrat av fraser och ordval som gör att texten själv speglar det skräckinjagande 

innehållet. Lewis reproducerar ständigt "horror" i texten genom att använda termer som ger 

ett fysiskt och verkligt intryck. 

     Det går naturligtvis inte att bortse från romanens innehåll i ett resonemang om "horror". 

Lewis verkar inte i det fördolda, hoten förverkligas gång på gång. Det mesta som hotar i 

romanen visar sig vara precis som det såg ut att vara. För att knyta an till Varmas illustration: 

hos Lewis förvandlas "awful apprehension" till "sickening realization"; skräcken och hoten 

blir fysiska, verkliga och således slår "terror" över till "horror". Hotet mot Antonias oskuld 

löper igenom den större delen av romanen, och bygger upp till den kulm som till slut får 

henne att längta efter döden. 

     Punter skriver att medan Ann Radcliffes gränser mellan fantasi och verklighet i The 

Mysteries of Udolpho ständigt är flytande, bygger Lewis snarare upp en antirealistisk, fiktiv 

verklighet: "Lewis, taking the antirealist process a step further, begins the essentially Gothic 

construction of a world of mutually self-validating fictions which are texturally more 'real' 

than reality itself."
57

 I min tolkning bidrar händelserna i den konstruerade verkligheten till att 

ytterligare legitimera sin existens. Helt separerade från verkligheten skapar händelserna sin 

egen kontext, och i denna är deras existens berättigad, den är verklig. 

     I den parallella handlingen som handlar om bland annat paret Agnes och Raymond får man 

höra talas om legenden om den blödande nunnan ("the bleeding nun"). Med jämna mellanrum 

hemsöker hon klostret där novisen Agnes ska tvingas till att bli nunna. För att Agnes ska få 

vara tillsammans med sin älskade Raymond ämnar paret dra nytta av legenden och 

vidskepelsen hos människorna i klostret för att smuggla ut Agnes innan hon avgett sina löften. 

Hon klär ut sig till den blödande nunnan och försvinner med Raymond, men i en vändning 

visar det sig plötsligt att kvinnan han fått med sig är den riktiga blödande nunnan, medan 

Agnes lämnas att fängslas under klostret. Hemsökelsen av nunnan går plötsligt från att vara en 

kittlande spökhistoria i romanen som fungerar i det fördolda, den var tillräckligt verklig för att 

vara skrämmande, men samtidigt tillräckligt fantastisk för att betvivlas. När spöket visar sig i 

verkligheten, fysiskt och påtagligt slås både Raymond och läsaren av "sickening realization", 

"terror" blir "horror". 
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3.2: Det outsagda och stimuleringen av fantasin 

 

Ann Radcliffes sista roman The Italian följer inte bara upp The Mysteries of Udolphos 

framgång, utan förhåller sig också hela tiden till The Monk. De flesta gotikforskare och 

skribenter tycks vara överens om att The Italian antingen är ett direkt svar till Lewis, eller 

åtminstone ett försiktigt gensvar, riktad till honom och hela skandalen hans roman gav 

upphov till.
5859

 Förvisso anser många, däribland Devendra P. Varma, att Radcliffes sista 

roman saknar en del av den mörka, romantiska atmosfären som var så central i Udolpho, men 

att dess handling och rollfigurer är starkare och mer komplexa. På det stora hela är The Italian 

ett skarpt och mer intellektuellt verk, skickligt konstruerat och mer utarbetat, enligt honom.
60

 

Jag har valt att hellre jämföra The Italian den med The Monk, än The Mysteries of Udolpho 

eftersom en här kan se hur Radcliffe ändrar sin stil något från sina tidigare verk och på ett 

medvetet sätt förhåller sig till Matthew Lewis i en sorts kontrasterande uppvisning av hennes 

förmåga att författa i enighet med "terror"-begreppet. 

      Ann Radcliffes The Italian berättar kärlekshistorien om den unge adelsmannen Vincentio 

di Vivaldi som förälskar sig i Ellena Rosalba och ämnar uppvakta henne. Hans mor, Marchesa 

di Vivaldi motsätter sig däremot våldsamt sin sons intentioner eftersom Ellena är föräldralös 

och därmed inte fin nog att giftas in i deras familj. För att förhindra parets umgänge och 

försöka bryta deras begynnande relation och förhindra ett giftermål tar hon hjälp av Fader 

Schedoni, en före detta ledande figur för inkvisitionen som inte skyr några som helst medel 

för att uppnå sitt mål. 

    När Vivaldi besöker Ellena hos sin moster, Signora Bianchi, möts han utanför av en munk 

som varnar honom för att besöka sin blivande fästmö. Vivaldi försöker jaga ifatt honom varje 

gång han dyker upp men utan resultat. Till slut ber han om Ellenas hand och blir hennes 

förmyndare precis innan hennes moster mystiskt dör. När Ellena blir kidnappad misstänker 

Vivaldi att det är hans mor och Fader Schedoni som ligger bakom. I hemlighet beger han sig 

ut med en vän för att leta reda på Ellena, och finner henne i ett kloster, i händerna på 

abbedissan. I klostret blir Ellena vän med syster Olivia som hjälper henne att fly till Vivaldi. 

Han ber att få gifta sig med henne genast och hon säger ja, men just då blir Vivaldi och hans 

vän arresterade för att ha kidnappat en nunna från ett kloster och fängslas i väntan på 

rättegång. Ellena förs till ett hus vid havet där Fader Schedoni personligen har för avsikt 
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mörda henne, men istället tycker han sig finna bevis för att hon är hans dotter. Han ändrar sig 

helt och lovar att återföra henne till Vivaldi genom att övertyga hans mor om att Ellena 

kommer ifrån en adelssläkt. Han ser till att hon hamnar i klostret igen. 

      I inkvisitionen träffar Vivaldi den mystiske munken, Nicola di Zanpari, som berättar om 

alla hemska saker Fader Schedoni har utfört innan han blev en munk vilket leder till att 

Schedoni blir dömd för mordet på sin bror och hans fru i sitt förra liv som Greve di Marinella. 

Han döms till döden och innan han förs till sin cell berättar han för Vivaldi var Ellena 

befinner sig och hur de är besläktade. På sin dödsbädd berättar Schedoni att han har förgiftat 

sig själv och sin förrädare Nicola, samt att han har kontaktat Marchesa, som är på väg dit för 

att möta sin son. Utanför klostret återförenas Ellena med syster Olivia. Deras samtal avbryts 

av Ellenas tjänarinna Beatrice som kommer med nyheten att Marchesa di Vivaldi har avlidit i 

en sjukdom. Beatrice och Olivia känner igen varandra och det visar sig att Olivia är 

Grevinnan di Bruno, broderns fru som den svartsjuke Schedoni lämnade att dö. Således 

förstår Ellena också att Schedoni inte alls är hennes far, utan hennes farbror. Fortfarande 

innebär det att hon gott kan gifta sig med Vivaldi, med tanke på hennes ädla börd. Berättelsen 

slutar med att hon återförenas med sin mor, gifter sig med Vivaldi och alla onda personer har 

dött. 

     Enligt Fred Botting anammar Radcliffe i The Italian en mer realistisk stil till skillnad från 

sina tidigare romaner: "Indeed, the whole novel moves away from the imagined terrors of 

Radcliffe's earlier works and towards a more credible and realistic narrative in direct contrast 

to The Monk."
61

 I min tolkning syftar Radcliffes realism på en verklighet där de övernaturliga 

och overkliga inslagen fungerar subtilt. Narrativt förhåller hon sig restriktiv med stora, 

ofattbara händelser till skillnad från Lewis som har en mer avslappnad inställning till det 

fantastiska och övernaturliga. 

     Man kan se hur Radcliffe medvetet lägger fokus på det hon kan bäst, att verka genom det 

fördolda genom att låta saker förbli osagda, bland annat i dialogerna mellan Fader Schedoni 

och Marchesa. På detta sätt beskriver David Punter deras uppbyggnad: "[...]the conversations 

between them are masterpieces of mutual guilt and hypocrisy, cast in veiled utterance and 

half-confidences."
62

 Han fortsätter på samma sida att förklara hur hon på ett sätt använder sig 

av en miljö som tycks präglad av Lewis, med snarare fungerar på ett sätt som inger den känsla 

som är så typisk för Radcliffe och helt i enighet med egenskaperna hos "terror" som jag har 

utgått ifrån: 
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The scenes in the Inquisition, partly derived from Lewis but described largely in terms of dialogue, 

are almost impressionistic in their manner: mysterious voices in the gloom, flitting figures and 

unknown instruments of torture create a picture of fear which reduces Udolpho to a toy castle. 

Radcliffe responds to the blatancy of Lewis and the earlier Gothic writers with a virtuoso 

demonstration of the imaginative power of the half-seen and half-explained, as if to show that 

there are kinds of vividness which depend less on concrete authoral depiction than on releasing the 

springs of the reader's fantasy. 

 

I Punters illustration av Radcliffes sätt att skildra skräck kan man återigen identifiera hennes 

typiska sätt att hålla gränserna mellan verklighet och fiktion flytande. Genom att endast halvt 

förklara och halvt visa, tillåts läsarens fantasi spinna iväg och måla upp egna hemska 

scenarion som håller en hela tiden i ett tillstånd av det Varma kallar "awful apprehension". I 

The Italian befinner sig Ellena med Fader Schedoni på en strand på väg till ett litet hus. 

Plötsligt sjunker hon ihop, medvetslös. Schedoni som har blivit instruerad att göra sig av med 

Ellena börjar vela fram och tillbaka huruvida han verkligen ska genomföra gärningen eller 

inte. 

  

He had a dagger concealed beneath his Monk's habit; as he also had an assassin's heart shrouded 

by his garments. He had a dagger - but he hesitated to use it [...]. It would be safer, he considered, 

to lay Ellena, senseless as she was, in the waves; their coldness would recall her to life, only at the 

moment before they would suffocate her.
63

 

 

Här kan man se hur Radcliffe använder sig av tekniker typiska för henne. Hon skriver sällan 

eller aldrig ut direkt exakt vad Schedoni avser att använda dolken till, läsaren förstår ändå vad 

som åsyftas. Sedan beskriver hon hur munken överväger att helt enkelt lägga Ellena i havet 

och låta vattnet göra jobbet åt honom. Det skulle i detta scenario bli ett andrahandsmord och 

således behöver inte ens antagonisten själv få en av protagonisternas blod på sina händer. 

     Samma princip med hot som inte infrias kan man peka på i ett stycke från David Durant 

där han skriver om scenen när Fader Schedoni ska till att mörda den unga Ellena: 

 

The climax of the novel comes when [Schedoni] discovers that this plaything is his daughter. 

There is more than a hint of incest in this formula[.]", but the main focus lies on the definition of 

an adult world in which the normal, loving relationships of father and children are replaced by 

unnatural and provoked enmity by the father.
64

 

 

I det här exemplet tydliggörs förekomsten av ett dubbelt hot, dels hotet mot Ellena att den här 

fruktansvärde mannen skulle vara hennes far, samt det som Durant formulerar som mer än en 
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antydan till incest. Det sistnämnda är lätt att knyta an till Lewis, där Ambrosio infriar hotet 

och gör sig skyldig till incestuösa handlingar. Radcliffe å andra sidan låter både det faktum att 

Schedoni skulle vara Ellenas far samt antydan om incest förbli just ett skrämmande hot. 

      Angående Radcliffes sätt att väcka läsarens fantasi skriver Varma: "Mrs. Radcliffe, a 

mistress of hints, associations, silence and emptiness only half-revealing her picture leaves the 

rest to the imagination. She knows, as Burke has asserted, that obscurity is a strong ingredient 

in the sublime; but she knew the sharp distinction between Terror and Horror, which was 

unknown to Burke."
65

 Radcliffe är hela tiden medveten om gränsen mellan "terror" och 

"horror" och således använder hon sig av det hon vet framkallar det förstnämnda känslan. Hon 

värdesätter det outsagda och implementerar tekniken att endast halvt säga och att hela tiden 

bara antyda, för hon vet vad det bidrar till och vilka konsekvenser det annars får. Varma 

beskriver just dessa konsekvenser: "To describe is to limit and circumscribe the operations of 

the reader's imagination, but to suggest is to stimulate it by the intimation of a grandeur or a 

terror beyond the compass of words."
66

 Som jag tidigare beskrivit så öppnar det sublima upp 

sinnet, och genom att antyda det stora och skrämmande, stimuleras sinnet och fantasin till att 

själv fylla i det som aldrig förklaras. Varma skriver vidare på samma sida angående detta att 

föremål och incidenter som utspelas i skuggan av ett gotiskt murverk, halvt upplysta av 

opålitliga, blinkande lampor "[...] acquire a monstrous hue". 

       Detta för mig in på någonting som blir tydligt i det tidigare exemplet från Punter, det vill 

säga hoten som hos Lewis ständigt realiseras och infrias förblir hos Radcliffe ett permanent 

hot. När Vivaldi befinner sig i fängelsehålorna grips han av en återkommande rädsla för att bli 

torterad. När han vid midnatt först hör röster utanför sin cell innan han blir hämtad av två 

svartklädda män är han säker på att tortyr väntar honom. Under flera sidor framåt förs han 

genom trånga korridorer där allt han kan göra är att observera vad som händer omkring 

honom och vänta. Här utnyttjar Radcliffe den utdragna transportsträckan och Vivaldis fruktan 

och låter läsaren fylla ut tystnaden och tomrummen med sina egna fantasier. "The uncertain 

sounds that Vivaldi had fancied he heard, were now more audible, and he distinguished, with 

inexpressible horror, that they were uttered by persons suffering."
67

 Han överlämnas till ett 

par nya personer som för honom vidare och dessa tror sig Vivaldi veta är de som utför själva 

tortyren av fångarna. Till slut förs han in i ett rum där han ska förhöras ännu en gång och där 

konfronteras han med det han fruktat under flera sidor: "Shadowy countenances and uncertain 
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forms seemed to flit through the dusk, and many instruments, the application of which he did 

not comprehend struck him with horrible suspicion. Still he heard, at intervals, half-

suppressed groans, and was looking round to discover the wretched people, from whom they 

were extorted".
68

 Dessa okända tortyrredskap framkallar en bild av skräck som inte används i 

läsarens direkta närhet, deras syfte är att utgöra ett bakgrundshot, att vara en symbol för det 

hemska som skulle kunna hända, men som aldrig händer. Varma beskriver hur just de 

episoderna som utspelar sig i Inkvisitionens fängelsehålor "[...] are fraught with fear of bodily 

torture almost eclipsed by an apprehension of the supernatural, and Mrs. Radcliffe deepens 

the horror of this gloom by a whisper of things yet more terrible and evokes fear of the 

unseen".
69

 Poängen som jag vill göra här är att Radcliffe antyder förekomsten av tortyr, utan 

att faktiskt skildra en tortyrscen. Måhända bidrar antydningarna snarare till att väcka en 

osäkerhet hos läsaren som håller fast en i ett tillstånd av skräckfylld oro under en längre tid. 

Den eventuella konfrontationen med exempelvis tortyren skulle då efter den initiala chocken 

släppa taget om läsaren. 

     De skrämmande hoten som aldrig infrias hör delvis ihop med Radcliffes sätt att ständigt 

låta sina övernaturliga inslag ha en logisk förklaring som läggs fram i slutet. Något som hon 

har fått återkommande kritik för, och som Lewis istället har berömts för att inte göra. Varma 

instämmer i att hennes verk skulle tjäna på att låta saker förbli oförklarade: "She would have 

gained artistically had she left its existence a possibility; the simplicity of her explanations 

destroys the mystery. The supernatural continually fascinates, but in the end is proved to be a 

cheat."
70

 Således kan man argumentera för att Radcliffe i och med de logiska förklaringarna 

förlorar delar av den magiska atmosfären av flytande verklighet som var så unik för hennes 

verk. Det skrämmande och hotande bortförklaras i sista sekund och slutet kan tyckas bli ett 

antiklimax vilket lämnar en del läsare med en känsla av att känna sig lurade. Trots att hon 

troligtvis hade vunnit på att låta en del händelser förbli oförklarade för att behålla läsaren i det 

ambivalenta tillståndet av att veta och inte veta tappar inte hennes romaner den djupt rotade 

romantiska stämning och de poetiska drag som var, och idag fortsätter att vara, mycket 

omtyckt av läsare. 
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Slutsats 

 

Både Ann Radcliffe och Matthew Lewis anses vara några av de mest inflytelserika gotiska 

författarna. I min undersökning av begreppen "terror" och "horror" har jag lagt märke till hur 

de båda flitigt jämförs i den forskning som är mitt underlag för den här uppsatsen. Ofta 

beskrivs den vedertagna skillnaden mellan deras författarskap med att Radcliffe förklarar det 

övernaturliga medan Lewis inte gör det. Detta är förstås en grov förenkling, och alla författare 

vars material jag har utgått ifrån är rörande överens om att det är mer komplicerat än så. På 

samma sätt vore det en förenkling att säga att Lewis enbart skriver "horror" och Radcliffe 

"terror". Trots att de båda är starkt präglade av sina respektive begrepp som de har kommit att 

tilldelas och få representera, vore det orättvist mot exempelvis Lewis att förneka förekomsten 

av "terror" även hos honom, åtminstone innan dessa inslag tillåts mynna ut i "horror". 

     Jag tycker att det är intressant att se hur "terror" och "horror" som koncept fortfarande är 

aktuella idag trots att diskussionen om dem är begränsad till forskning främst om gotik, 

litteratur- och filmvetenskap. Samtidigt som det är ganska tyst om begreppen på ett vidare 

plan så genomsyrar de trots allt det engelska språket, som Dani Cavallaro skriver. Framförallt 

i form av adjektiv och adverb blir det tydligt att "terrific" och "horrific" har olika innebörd 

och medan det ena ger ett positivt intryck, ger det andra en i sin tur ett negativt. 

    Genom en redogörelse för elementen av "terror" respektive "horror" i Ann Radcliffe och 

Matthew Lewis romaner har jag exemplifierat och djupare analyserat skillnaden i uttryckssätt 

för de båda begreppen. Att de fysiska, konfronterande och explicita egenskaperna hos 

"horror" motsvaras av de mentala, outsagda och implicita dragen hos "terror", är tydligt, men 

huruvida dessa kan knytas till egenskaper traditionellt kopplat till kön råder det delade 

meningar om. Samtidigt finns det en motsättning i huruvida döden kan anses vara en källa till 

det sublima eller inte. Dessa motsättningar skapar en spänning som jag tycker för 

diskussionen framåt. I just dessa fall har jag ingen tydlig uppfattning utan snarare finner alla 

olika teorier och argument för begreppens värde och funkton intressanta och att de besitter 

egna meriter som absolut tåls att spinna vidare på. 

     Hela diskussionen om "terror" och "horror" anser jag är ett tillräckligt brett och komplext 

ämne för att det skulle kunna rymma ytterligare fördjupning och analys utöver vad den här 

uppsatsen omfattar. 
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