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Abstract
A study of Orientalist and Imperialist discourses in nineteenth century America. Mark Twain's 

famous and best-selling travel book, The Innocents Abroad (1869), seen as a cultural product of 

popular Orientalism, is analyzed with respect to some key categories: the Oriental city and its 

inhabitants, the religious life of the Orient and finally, women and sexuality. Chosen theory and 

methods can be seen as belonging to the field of Discourse analysis. Some of the illustrations in the 

book are also analyzed. Theories proposed by Edward Said in Orientalism and Culture and 

Imperialism are applied and critically discussed with regards to Twain's travel book. This 

methodological approach is particularly relevant as Said himself devoted very little effort towards 

the study of American Orientalism. While analyzing the text, inter-texts and anti-texts are presented 

and considered. The study concludes that Twain in some respects can be seen as a contributor to the 

conventional, centripetal direction of the aforementioned discourses. In other respects, Twain's 

depictions of the Orient can be seen as being in clear opposition to conventional Orientalist and 

Imperialist viewpoints. Twain's text is often ambiguous: an example of this is the author's harsh 

condemnation of religiously motivated irrationality and superstition and his simultaneous emphasis 

on the importance of tolerance and moderation when encountering foreign cultures.  
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1 Inledning

“Whatever in creation exists without my knowledge exists without my consent.”1

Det inledande citatet hämtas från Cormac McCarthys bloddrypande moderna amerikanska klassiker 

Blood Meridian. Orden yttras av Judge Holden, en demonisk ledargestalt för en grupp skalpjägare i 

de amerikanska gränsterritorierna i mitten av 1800-talet. Det Holden ger uttryck för är en vilja att 

ordna kunskapen om verkligheten efter ett bestämt schema. Det som inte passar in eller det som 

drar sig undan från gängse metoder att kategorisera och ordna kunskap måste förgöras eller 

disciplineras. Litteraturvetaren Edward Said identifierar i sitt mest kända verk Orientalism ett 

liknande mönster som underligger hur västerlänningar i den moderna tidsåldern har behandlat det 

icke-västerländska eller det orientaliska:

[A]t the outset one can say that so far as the West was concerned during the nineteenth and twentieth centuries an 
assumption had been made that the Orient and everything in it was, if not patently inferior to, then in need of 
corrective study by the West. The Orient was viewed as if framed by the classroom, the criminal court, the prison, 
the illustrated manual.2

Said kopplar samman de europeiska stormakternas ambitioner att utöka sina imperier med den 

process som åsyftas i citatet. Det moderna samhällets institutioner och institutionaliserade 

maktteknologier samlar in och systematiserar kunskap om omvärlden.

“But how does one know ”the things that exist” and to what extent are the ”things that exist” 

constituted by the knower?”3

Saids resonemang innebär en parallell till citatet från Blood Meridian ovan. Kopplingen kommer att 

tydliggöras i denna uppsats där orientalism, imperialism och amerikansk litteratur står i blickfånget.

1 McCarthy 1985/1989, s 198
2 Said 1978/1994, s 40f
3 Said 1978/1994, s 300
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1.1 Problemformulering
Denna uppsats behandlar orientalism i USA under 1800-talet, och syftar till att försöka identifiera 

hur orientalistiska och imperialistiska diskurser yttrade sig i denna miljö. Edward Said studerade 

primärt Frankrike och Storbritannien och tycks ofta ha negligerat att behandla de amerikanska 

formerna av nämnda diskurser. Som utgångspunkt har jag valt att studera en av Mark Twains mest 

framgångsrika böcker. Reseskildringen The Innocents Abroad or the New Pilgrims' Progress4 utkom 

i bokform 1869 och utgör ett exempel på en populärkulturell produkt som möjligen kan ses som 

nära sammanlänkad med orientalistiska och imperialistiska diskurser. Varför just denna bok? Mark 

Twain betraktas i allmänhet som en av de främsta amerikanska författarna, både i kommersiellt och 

konstnärligt avseende. The Innocents Abroad är en bok som när den gavs ut lästes av 

hundratusentals amerikaner.5 Den torde således vara representativ för, eller i varje fall kunna 

indikera tendenser inom de diskurser som har fångat min uppmärksamhet. Said nämner dessutom 

Twain i Orientalism men i ytterst begränsade ordalag6, varför det förefaller vara relevant att studera 

amerikanens författarskap djupare. En av Saids teser är att det föreligger ett tätt förhållande mellan 

kultur (främst litteratur) och imperialism. Jag avser utifrån denna tes försöka klargöra huruvida 

Mark Twain genom sin reseskildring går imperialismens ärenden. Det föreligger naturligtvis en 

uppsjö av tidigare forskning kring den amerikanska ikonen Twain och dennes författarskap. Genom 

denna uppsats hoppas jag dock att kunna bidra med annorlunda infallsvinklar, samtidigt som jag 

också problematiserar Saids teorier.

 Studien blir religionsvetenskapligt relevant därför att många av de företeelser som Twain beskriver 

i sin reseskildring kan betraktas som delar av specifika religiöst färgade diskurser. Jag intresserar 

mig också för tematiska element som tangerar kategorier som berör genus och etnicitet. Min läsning 

av mastodontverket The Innocents Abroad avgränsar sig ungefärligen7 till dess avslutande hälft, 

som skildrar Twains vistelse i området som ofta har benämnts ”Orienten”.
4 Twain, Mark 1869, The Innocents Abroad or the New Pilgrim's Progress New York: Hippocrene Books. 

Faksimilutgåva av 1869 års original som gavs ut på The American Publishing Company i Hartford Connecticut. 

Tillgänglig i e-boksform: http://books.google.se/books?id=XX-wAAAAIAAJ&dq=the%20innocents

%20abroad&pg=PR1#v=onepage&q&f=false eller som en sökbar html-version: 

http://etext.lib.virginia.edu/toc/modeng/public/TwaInno.html

5 Som Mark Twain 1887 sade om sitt författarskap: “High & fine literature is wine, and mine is only water; but 

everybody likes water.”
6 Exempelvis skriver Said 1978/1994, s 290 föga uttömmande angående Twains erfarenheter av Orienten: "[...] cynics 
like Mark Twain visited and wrote about it; [...]"
7 Om man bortser från vistelsen i Tangier som återfinns i bokens början.
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1.2 Uppsatsens utformning och disposition

Nedan följer en genomgång av uppsatsens metodologiska och teoretiska ståndpunkter. En 

genomgång av Saids teorier följer, varefter jag avser placera Twain och The Innocents Abroad i en 

historisk och kulturell kontext. Därefter följer analysen av texten.
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2 Metod, teori
I uppsatsen avser jag läsa och analysera The Innocents Abroad genom att tillämpa, problematisera 

och kritisera Edward Saids teser om orientalism samt det påstått ömsesidiga beroendeförhållandet 

mellan kultur och imperialism. Jag läser texten, identifierar nyckelord och gör ett urval av lämpliga 

citat och diskuterar hur texten och dess upphovsman förhåller sig till de diskurser jag har intresserat 

mig för.

Denna metodik är närmast att betrakta som diskursanalytisk. Att dra strikta gränser mellan vad som 

utgör ”teori” och vad som utgör ”metod” blir således problematiskt. Läsandet av en text fordrar 

givetvis en metodologisk ansträngning såväl som en förståelse av vad bokstäver i olika 

kombinationer i olika sammanhang representerar. Förståelsen implicerar en förståelse av språket 

som systematiskt regelverk eller åtminstone en kännedom om hur detta regelverk brukas i 

praktiken. Denna kunskap är teoretisk men alltså oskiljaktig från läsningen som metod. Jag avser 

också genomföra en kortare analys av de illustrationer som förekommer i den första upplagan av 

The Innocents Abroad. Att förstå och tolka en text är inte oproblematiskt. Culler argumenterar i 

artikeln ”In defence of overinterpretation” för att den akademiska läsaren inte bör dra sig för att 

göra djärva tolkningar av en text: ”[…] interpretation is interesting only when it is 

extreme.”8Påståendet ter sig onekligen tämligen extremt, men Culler relaterar sin ståndpunkt till 

distinktionen mellan ”understanding” och ”overstanding” av en text. Att bara ”förstå” en text så 

som författaren avsåg att den skulle förstås, är inte lika givande som att försöka förstå den på andra 

sätt och utifrån olika infallsvinklar, för att istället försöka uppnå en s.k. ”overstanding” av texten.

Ytterligare en grundförutsättning för uppsatsen är att klargöra vad som avses med termen ”diskurs”. 

Enligt Bergström och Boréus är en diskurs i foucauldiansk9 mening: ”[...] ett regelsystem som 

legitimerar vissa kunskaper men inte andra och som pekar ut vilka som har rätt att uttala sig med 

auktoritet. Diskurser har också ett dynamiskt innehåll eftersom regelsystemen i dem förändras.”10 

Författarna påpekar att det inte räcker med att utföra en textanalys om man vill utforska en specifik 

diskurs. Forskaren bör även studera sociala praktiker för att kunna åstadkomma en bättre bild av 

den valda diskursen. Att studera sociala praktiker innebär för uppsatsens vidkommande att jag 

studerar historiskt material som skildrar relevanta aspekter av det amerikanska samhället under den 

tidsperiod som jag avser att studera. Det diskursanalytiska arbetssättet blir således arkeologiskt 

snarare än genealogiskt.11 Olsen levererar följande pregnanta beskrivning av vad ordet diskurs i 
8 Culler 1992
9 Det vill säga efter Michel Foucault.
10 Bergström & Boréus 2005, s 309
11 Bergström&Boréus 2005, s 310
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ursprunglig lexikal mening betyder: ”å springe hit og dit”.12 Denna beskrivning ter sig förmodligen 

bisarr och lätt komisk för många svenskar, som vuxit upp under en specifik diskurs i synsättet på 

förhållandet Norge-Sverige. Men, det visar sig att beskrivningens kringflackande natur passar väl in 

på uppsatsens tema: det kommer att visa sig att Mark Twain onekligen sprang hit och dit, växlade 

mellan olika identiteter och ofta bytte subjektspositioner.

Olsen påpekar också att det inom ramarna för diskursanalysen kan vara intressant att försöka 

identifiera centripetala respektive centrifugala krafter. De sistnämnda krafterna riktas bort ifrån 

diskursens tänkta centrum och ger upphov till splittring och flerstämmighet, så kallad polyfoni.13

Mina teoretiska utgångspunkter står primärt att finna i Saids Orientalism samt hans senare verk 

Culture and Imperialism.14 I den sistnämnda titeln tillämpar Said när han analyserar skönlitterära 

texter och reseskildringar en metodik som benämns ”kontrapunktisk15 läsning”. Kontrapunktiken 

innebär att den analytiska läsaren tar hänsyn till de splittringar och den ambivalens som föreligger 

hos flertalet texter. Exempelvis framhåller Said Joseph Conrad som ett exempel på ett författarskap 

som införlivade imperialistiska eller koloniala tendenser men som samtidigt kunde argumentera 

kraftigt mot imperialismens övergrepp.16 Said beskriver sina utgångspunkter som anti-

essentialistiska:17 ett föremål eller en företeelse kan inte reduceras till att sägas representera en enda 

sak eller enskild egenskap. Personer och diskurser införlivar sinsemellan motstridiga tendenser. 

Saids teser kommer oundvikligen att presenteras och diskuteras i den löpande texten, men jag avser 

hursomhelst i detta avsnitt erbjuda en sammanfattning av huvudlinjerna i Saids argumentation, så 

att läsaren redan från början ges möjlighet att följa med i resonemangen. En del av den kritik som 

riktats mot Said presenteras också i nedanstående avsnitt när det är relevant.

2.1 Orientalism, kultur, imperialism
Böcker som skildrar förhållandet mellan Väst och Öst, kristendom och islam är en numera tämligen 

omfångsrik bibliografisk kategori. Titlar som The Clash of Civilizations18 och Islam, Christianity  

and the West – A troubled history19 antyder hur dessa interkulturella förhållanden har skildrats. 

Metadiskursen, det vill säga det samtal som förs om eller över en viss diskurs, om dessa 

12 Olsen 2006, s 51
13   Olsen 2006, s 64
14 Said 1994,
15 Said 1994, s 78f Termen hämtas från musikteorin.
16 Said 1994, s xx
17 Said 1978/1994, s 334
18 Huntington 1996
19 Armour Sr. 2002
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förhållanden tycks betona konflikt och dualism. Spänningar, förtryck och våld tycks ha ägnats den 

mesta uppmärksamheten i böckerna. En bok som har bidragit till mycket av de senaste texternas 

idéinnehåll och till en inte sällan hätsk polemik inom detta område är Edward Saids Orientalism 

som först utgavs 1978. Kärnan i Saids teorier handlar om representation: hur representeras icke-

västerlänningar? Vad representerar egentligen Orienten, och vad representeras av Orienten? 

Nyckelordet för att förstå vad som avses är makt. Enligt Hall20 bör makt i detta sammanhang 

betraktas som någonting som innebär att någon har möjlighet att bestämma hur en viss företeelse 

ska representeras. Saids synsätt, som enligt Hall är kraftigt influerat av Foucault innebär att kunskap 

utgör makt. Det bör dock betonas att Said inte betraktar sig själv som vare sig en modern eller 

antihumanistisk postmodern tänkare. Said placerar själv sitt arbete i en klassisk humanistisk 

idétradition. Han säger sig vilja undvika förenklingar och kortfattade, illa utvecklade polemiska 

resonemang.21 Just denna utsaga, som kritiserar många av samtidens tänkare, har mött kritik från 

många håll. En vanlig invändning är att Said själv ägnar sig åt polemik och genomför oärliga eller 

reduktionistiska läsningar av sina analysobjekt.22 Att kritiken kommer från många olika håll kan 

bero på att det är svårt att kategorisera Said ideologiskt och politiskt. Att identifiera en potentiell 

kluvenhet hos Said som berättare är sällan en överväldigande uppgift. Den klassiska humanismen 

med dess betonande av det rationella (västerländska) subjektet kan utan alltför stora svårigheter 

kopplas till exempelvis kolonialismens diskurser.23

John M. MacKenzie24 noterar hur Said när det gäller kultur var tämligen elitistisk. Said analyserade 

primärt vad som beskrivs som ”elittexter”, och tycks personligen ha hyst agg mot många former av 

populärkultur. Denna elitism och förkärlek till de hegemoniska västerländska klassicistiska 

kulturella formerna kan inledningsvis förefalla oförenlig med det postkolonialt anstrukna budskap 

Said argumenterar för. Dessa inledande farhågor behöver inte nödvändigtvis vara riktiga. Man kan 

argumentera för att kluvenheten och ambivalensen hos Said är en genuin aspekt av hans egen 

person: Said betonar ofta sina kristna palestinska rötter, samtidigt som han kontrasterar denna del av 

personligheten mot den person han har blivit i egenskap av professor i litteraturvetenskap i USA. 

Said betraktar sig själv som en slags flykting, som en person i exil. Essäsamlingen med den i detta 

sammanhang passande titeln Från Exilen innehåller en essä med rubriken ”Tankar Om Exil”, där 

Said formulerar sina tankar kring exiltillståndet. Exilen ses som ett i grunden tragiskt men 
20 Hall 1997, s 259
21 Said 1978/1994, s xxii
22 Exempel på sådan kritik återfinns i den balanserade MacKenzie, John M. (1995) Orientalism – History, Theory and 

the Arts Manchester: Manchester University Press och i den mer polemiska Warraq, Ibn (2007) Defending the West  
– A Critique of Edward Said's Orientalism Amherst: Prometheus Books

23 Exempelvis Heidegger (1949/1996) Brev om humanismen erbjuder en elegant kritik av upplysningshumanismen.
24 MacKenzie 1995, s xiv
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potentiellt intellektuellt inspirerande tillstånd: ”Exilen är det liv som levs utanför vanans ordning. 

Det är nomadiskt, decentrerat, kontrapunktiskt; man hinner inte vänja sig vid det förrän dess 

oroande kraft på nytt bryter fram.”25

I inledningen till Orientalism erkänner Said att det var hans personliga erfarenheter som 

exilpalestinier i USA som fick honom att skriva boken överhuvudtaget.26

Vad är det då Said argumenterar för? Till att börja med bör det klargöras vad termen ”orientalism” 

åsyftar. Det visar sig att en universellt godtagbar enhetlig definition är, om inte omöjlig, så i varje 

fall olämplig att utföra. Begreppet införlivar många motsatspar inom sig. Således tycks det vara 

lämpligare att genomföra en slags lägesbestämning: orientalism kan nämligen syfta på en lång rad 

fenomen och kulturella former. Orientalism är exempelvis en konsthistorisk term som syftar till att 

kategorisera en tematisk (snarare än stilistisk) riktning inom det sena 1800-talets europeiska 

konstvärld.27 Orientalism tycks betyda olika saker när det används i olika diskursiva sammanhang, i 

dagens samhälle är beteckningen ”orientalist” närmast ett laddat skällsord, på grund av en allmänt 

utbredd missförståelse (eller kanske snarare en onyanserad förståelse) av Saids texter: Said hävdar 

själv i efterordet till 1994 års utgåva av Orientalism att: ”Nowhere do I argue that Orientalism is 

evil, or sloppy, or uniformly the same in the work of each Orientalist.”28Diskussionen kring dessa 

teman har potential att bli evighetslång. Edward Saids operativa beskrivning av termen är 

hursomhelst:

Anyone who teaches, writes about, or researches the Orient – and this applies whether the person is an 

anthropologist, sociologist, historian or philologist – either in its specific or its general aspects is an Orientalist, and 

what he or she does is Orientalism [...] Orientalism is a style of thought based upon an ontological and 

epistemological distinction made between "the Orient" and (most of the time) "the Occident.29

Orientalism är en ideologi eller en idéuppsättning som av Said härleds till en didaktisk process som 

benämns "orientalisering".30 Det handlar om att ordna, systematisera och kategorisera kunskap om 

"den Andre", det vill säga icke-västerlänningen, muslimen eller orientalen. Det moderna 

västerländska samhällets byråkratiska och disciplinerande institutioner uppfyller enligt Said viktiga 

funktioner i denna process. Att hantera, filtrera och organisera kunskap innebär ett utövande av 

makt, och i förlängningen ett bibehållande av det västerländska matktutövandet gentemot Orienten.
The Orient was viewed as if framed by the classroom, the criminal court, the prison, the illustrated manual. 

25 Said 2006, s 142
26 Said 1978/1994, s 27
27 MacKenzie 1995, s 43ff
28 Said 1978/1994, s 341
29 Said 1978/1994, s 2
30 Said 1978/1994, s 67
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Orientalism then, is knowledge of the Orient that places things Oriental in class, court, prison, or manual for 

scrutiny, study, judgment, discipline, or governing.31

The whole didactic process is neither difficult to understand nor difficult to explain. One ought to remember that all 

cultures impose corrections upon raw reality, changing it from free-floating objects into units of knowledge.32

Den västerländska kulturen är dock unik eftersom den enligt Said besitter en hegemonisk ställning i 

den moderna världen och därigenom har en faktisk möjlighet att genomdriva den didaktiska 

processen gentemot "den andre".

Enligt Said är imperialism och orientalism positivt korrelerade. Makten över territorium innebär 

också att den som befinner sig i den dominerande maktpositionen kan utöva en form av kulturellt 

tolkningsföreträde, och därigenom lyckas etablera en kunskapsmässig och ideologisk hegemoni. 

Exempelvis kontrollerade europeiska imperier åttiofem procent av jordens yta 191433, och 

kolonialmakternas idéer ansågs utgöra normen för vad som utgjorde civiliserat beteende. I boken 

Culture and Imperialism (1994) utvecklar Said sina tankar om förhållandet mellan kulturella 

uttrycksformer och imperiet som institution. Boken utgörs av studier och analyser av romaner, 

reseskildringar såväl som den orientalistiskt färgade operan Aida. Ett citat som tydligt indikerar 

Saids uppfattning i frågan är följande:

 Neither imperialism nor colonialism is a simple act of accumulation and acquisition. Both are supported and 

perhaps even impelled by impressive ideological formations that include notions that certain territories and people 

require and beseech domination, as well as forms of knowledge affiliated with domination: the vocabulary of classic 

nineteenth-century imperial culture is plentiful with such words and concepts as "inferior" or "subject races", 

"subordinate peoples", "dependency", "expansion", and "authority.34

Som tidigare har antytts så brister Said när det gäller att diskutera orientalism så som den yttrade sig 

i USA. I Orientalism förklarar Said att det överväldigande intresset som riktas mot Frankrike och 

Storbritannien i mångt och mycket kan förklaras med hänvisning till avgränsningsproblematik: att 

studera alla nationers variationer av orientalism hade varit en alltför stor uppgift.35 Detta är en 

rimlig anmärkning, inte minst med tanke på att Saids böcker ofta redan är tämligen omfångsrika. 

Att Said säger sig undvika att behandla den amerikanska formen av orientalism på grund av 

utrymmesskäl behöver dock inte nödvändigtvis betyda att påståendet är sant. För Said kommenterar 

trots allt ändå USA, om än i relativt liten utsträckning. I Orientalism hävdas att de amerikanska 

kontakterna med Orienten var relativt fåtaliga under den europeiska kolonialismens guldålder. 

31 Said 1978/1994, s 41
32 Said 1978/1994, s 67
33 Said 1978/1994, s 41
34 Said 1994, s 8
35 Said 1978/1994, s 16
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Barbareskkrigen36 och förekomsten av ett vurmande för "österländsk" religion inom vissa 

transcendentala kretsar, såväl som missionsverksamheten till Orienten nämns i detta sammanhang. 

Enligt Said förelåg inte samma djupa intresse för Orienten som i Europa, inte minst på grund av den 

relativa frånvaron av en stark filologisk tradition.37 Den europeiska, primärt tyska filologin betraktas 

av Said som en källa till mycket av den koloniala orientalismens idétradition. I USA har 

samhällsvetenskapliga metoder haft ett diskursivt övertag över filologin. Said menar att de 

amerikanska samhällsvetare som har studerat Orienten tycks ha velat tillämpa sina redan inärda 

teorier för att finna obestridbara "fakta" om hur det orientaliska samhället är organiserat snarare än 

att lära sig det inhemska språket och studera kulturen på plats. Det svala amerikanska intresset för 

arabisk litteratur härleds till dessa omständigheter.38 Även om den amerikanska orientalismen av 

idag skiljer sig från dess europeiska föregångare, så präglas den enligt Said av samma inneboende 

fientlighet gentemot "den andre" och dennes kultur.39 Den samtida amerikanska orientalismen 

härleds av Said till det tekniska expertvälde som uppstått inom militären såväl som inom 

företagsvärlden i det Kalla krigets svallvågor. Den språkliga inärning som sker inom dessa 

institutionella sammanhang syftar till att uppnå instrumentellt definierade mål (exempelvis: 

avlyssna muslimska terrorister, formulera propaganda) snarare än att tolka och analysera kultur.40 

Said identifierar hursomhelst en tydlig kontinuitet mellan den äldre, koloniala europeiska 

orientalismen och samtidens amerikanska variant, som kommer till uttryck inom den militära 

administrationens kommunikation såväl som inom akademin, där den är djupt sammanflätad med 

ämnesområden med namn som "Near Eastern Studies".41 Gamla europeiska orientalistiska idéer har 

alltså inlemmats i olika samhälleliga diskurser i samtidens USA.

Men, trots att Said alltså i mångt och mycket underlåter att studera eller ens problematisera 

förekomsten av en historisk amerikansk orientalism tar han sig stora friheter att kommentera 

amerikanska förhållanden. I Culture and Imperialism ägnas exempelvis ett kapitel åt USA. 

Dessvärre fokuserar Said även i denna bok på 1900-talet, och då primärt på tiden efter det andra 

världskriget. Tiden dessförinnan tycks inte betraktas som särskilt intressant, utan nämns endast i 

36 Där ju även Sverige i viss utsträckning deltog på USA:s sida.
37 Said 1978/1994, s 290
38 Den kraftigt polemiske saidkritikern Ibn Warraq poängterar att detta argument är oärligt, eller i varje fall 

problematiskt: extremt litet utländsk skönlitteratur översätts till arabiska (som ändå utgör ett av världens mest lästa 
språk), så att hävda att amerikaner skulle vara särskilt ointresserade av att ta del av andra kulturers litteratur är långt 
ifrån en självklar slutsats. Se Warraq 2007 ,s 62f

39 Said 1978/1994, s 290f
40 Said 1978/1994, s 291f
41 Said 1978/1994, s 295
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kortfattade ordalag.42 Förvisso refererar Said43 till van Alstynes klassiska historik över den 

imperialistiska traditionen i USA, men resonemangen utvecklas inte nämnvärt. Saids huvudsakliga 

tes i detta sammanhang är att USA som den enda kvarvarande supermakten har axlat de europeiska 

kolonialherrarnas mantel. Imperialismens tidevarv är inte över.44 Här kan det vara värt att notera vad 

Said menar med termen "imperialism": "Imperialism is after all an act of geographical violence 

through which virtually every space in the world is explored, charted and finally brought under 

control".45Det väsentliga i definitionen är alltså hur den omkringliggande världen placeras under 

statens institutionaliserade redskap för hantering av kunskap (minns att kunskap kan översättas till 

makt). Imperialismen strävar mot total kunskap och således också total kontroll över omvärlden 

eller "den andre".

 Said använder USA:s agerande under 1990-talets irakkrig (som ju när Said författade boken var 

högaktuellt) som stöd för sin argumentationslinje. En grundläggande uppfattning hos Said är att 

kulturella analyser bör vara politiskt medvetna och dessutom medvetna om imperiet som institution. 

Ursäkter eller förklaringsmodeller av typen "men det är ju bara en roman, ren fiktion" kritiseras av 

Said som menar att en kulturell produkt inte kan ses som frikopplad från sin sociala och politiska 

kontext. Jane Austens Mansfield Park läses exempelvis av Said som en skildring av slaveriets 

betydelse för den brittiska överklassen och dess livsstil. En författare skriver inte sina verk i ett 

tomrum, utan är alltid tillhörig den omkringliggande kontext vari han eller hon verkar. I 

Orientalism skriver Said:
 For if it is true that no production of knowledge in the human sciences can ever ignore or disclaim its author's 

involvement as a human subject in his own circumstances, then it must also be true that for a European or American 

studying the Orient there can be no disclaiming the main circumstances of his actuality: that he comes up against the 

Orient as a European or American first, as an individual second.46

 Det förefaller som att Said i sitt amerikanska kapitel föredrog att utöva politisk kritik mot sin 

samtid (till vilken exempelvis Vietnamkriget kan räknas) snarare än att försöka utreda hur den 

amerikanska imperialismen och orientalismen har yttrat sig historiskt. Analysen av samtida 

amerikanska kulturella (läs: konstnärliga) produkter lyser dock med sin frånvaro. Eftersom många 

moderna amerikanska romaner och kulturyttringar inte kan betraktas som "elittexter" (som alltså 

tycks utgöra Saids estetiska ideal) blir Saids förhållningssätt till USA problematiskt. Genom sin 

42 Även Covering Islam: How the Media and the Experts Determine how we see the Rest of the World (Said 1997) 
fokuserar på samtidens USA och dess massmedier snarare än den amerikanska orientalismens historiska (och 
populärkulturella) yttringar.

43 Said 1994, s 7, 357
44 Said 1994, s 341
45 Said 1994, s 271
46 Said 1978/1994, s 11
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vägran att förkovra sig i icke-elitkulturen och samtidiga vilja att utöva samhällsskritik framstår Said 

än en gång som tämligen splittrad. Hur kan man förstå det samtida moderna amerikanska samhället 

om man är ovillig att ta del av dess kulturella produkter? Och detta samtidigt som man anser att 

kulturella produkter är nödvändiga för upprätthållandet av imperiet?

Om imperiets kultur är den dominerande hegemoniska formen av mänskliga uttryckssätt innebär det 

sannolikt också att den utgör en slags masskultur, i varje fall i ett modernt eller ett postmodernt 

imperium. Vill man på allvar studera imperiets verkningar i samtiden torde man således intressera 

sig även för masskulturen. Said förefaller dock vara omedveten om detta. Actionfilmskaraktären 

Rambo refereras till som en person som bekämpar araber och muslimer, vilket inte är ett korrekt 

påstående.47 Rambos fiender är den amerikanska staten, vietnamesiska kommunister, 

narkotikaproducenter samt den sovjetiska imperialistiska närvaron i Afghanistan. Om något så kan 

Rambo tvärtom betraktas som djupt involverad med islamistiska extremistgrupper: i Rambo III 

lierar han sig med afghanska mujahedin mot sovjetstyrkorna. Rambos sympatier tycks stundtals 

gränsa till ren "anti-amerikanism": en ovilja att underordna sig den typiska protestantiska 

arbetsmoralen och en världsfrånvänd andlig sida som tar sig uttryck i olika former av icke-

västerländsk klädsel och deltagande i olika asiatiska ceremonier. Enligt Magnus Berg kan Rambo 

betraktas som en produkt av ett svek, en man som uteslutits och tappat sin tro på det amerikanska 

militära systemet.48 Det är värt att notera att den amerikanska roman Said49 huvudsakligen refererar 

till är Moby Dick, som utgavs för etthundrasextio år sedan. Boken är förvisso estetiskt och 

idémässigt tilltalande, (samt tämligen elitkulturell) men är det rimligt att använda Melvilles 

mästerverk i den samtida amerikanska debatten? Tematiken i boken är klassiskt, närmast bibliskt. 

Att likna det amerikanska etablissemanget och massmedias fabricerade eller i varje fall 

obalanserade utsagor om det säkerhetspolitiska läget i Irak under 1990-talet (Saddam Hussein är 

Hitler!) vid Ahabs maniska jakt på den sluga vita valen är möjligen relevant, men man undrar 

onekligen om Said kanske anser att det inte har publicerats någon bra, politiskt slagkraftig 

amerikansk roman sedan mitten av 1800-talet. Ett gott exempel på en erkänt god amerikansk roman 

som problematiserar den amerikanska nationella identiteten är Cormac McCarthys Blood Meridian 

(1985), som jag citerade i inledningen av denna uppsats. Blood Meridian anses dessutom ofta stå i 

ett intertextuellt förhållande till just Moby Dick. Det bör här dessutom påpekas att Moby Dick, 

liksom judge Holden i Blood Meridian inte är ett fabricerat fantasifoster, utan ett riktigt monster, 

om än ett monster som av betraktaren och författaren har tillskrivits mer eller mindre sannolika 

47 Said 1994, s 356
48 Berg 1998, s 157
49 Said 1994,s 357
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egenskaper.

 Said erkänner förvisso att det har funnits en tradition av samhällskritisk så kallad "dissenting 

literature" i USA men att dessa verk inte har förmått påverka det amerikanska förhållningssättet 

gentemot omvärlden i någon nämnvärd utsträckning. Jag ställer mig tveksam till litteraturens 

påstådda oförmåga att påverka landets politik. Om man som Said anammar en kultursyn som mer 

eller mindre ogiltigförklarar populärkulturella produkter tycks påståendet vara rimligt med avseende 

på 1900-talets politiska och kulturella skeenden. Men, om man tvärtom accepterar populärkulturella 

produkter under samma villkor och analysmetoder som elitkulturella alster, förefaller det vara 

rimligt att i varje fall överväga att populärkulturella lyriker som exempelvis Bob Dylan i något 

avseende faktiskt visst kan ha påverkat de diskurser som präglade det amerikanska samhällslivet 

under det sena 1960-talet. Said tycks dock inte ha reflekterat över denna synpunkt.

När det gäller "dissenting literature" nämner Said Mark Twain, William James och Randolph 

Bourne, samtliga avlidna sedan en lång tid.50 Som visas i den del av uppsatsen som utgör en 

biografisk skiss av Twain, var författaren under sina sista år politiskt aktiv i den anti-imperialistiska 

rörelsen i USA. Ett problem med Saids argumentationslinje är att nämnda rörelse var som mest 

aktiv kring det förra sekelskiftet, medan den amerikanska imperialismen (enligt Said) inte 

blommade ut förrän efter det andra världskriget.51 Faktum är att Said menar att den amerikanska 

utrikespolitiken strax före och under det andra världskriget var "openly anti-imperialist".52Att 

nationalistiska befrielserörelser runt om i tredje världen vid tidpunkten sökte USA:s stöd ses som 

stöd för denna tes. Huruvida Twain kan betraktas som en anti-imperialistisk författare av 

"dissenting literature" beror sannolikt på vilket av hans verk man studerar. Om man tillämpar Saids 

egen teknik "kontrapunktisk" läsning inser man att ett verk eller ett författarskap samtidigt kan bestå 

av ett flertal till synes motsatta ståndpunkter. Den diskursanalytiska termen för detta tillstånd är 

"polyfoni".53Hursomhelst ges man intrycket av att Edward Said har missat någonting relevant i 

sammanhanget givet den bristfälliga hanteringen av amerikansk orientalism och imperialism. 

Förhoppningsvis kan föreliggande uppsats bidra till att problematisera denna uppenbara lucka i 

Saids intellektuella gärning.

50 Said 1994, s 347
51 Och Mark Twain blev en engagerad anti-imperialist först i slutet av sitt liv, när han hade de stora konstnärliga och 

kommersiella succéerna bakom sig.
52 Said 1994, s 291
53 Olsen 2006
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2.2 Kultur och imperialism, ett konkret exempel
Vad är det egentligen Said menar när han hävdar att det föreligger ett samband mellan kulturella 

produkter och statens imperialistiska projekt? Idén är inte ett banbrytande teoretiskt bidrag från 

Saids sida, utan istället citeras William Blake angående det täta förhållandet mellan konst och 

imperium. Utan konst, inget imperium.54 I Culture and Imperialism framhålls Joseph Conrad (som 

Said för övrigt skrev sin doktorsavhandling om) som det främsta exemplet på en författare som i sin 

litterära produktion ofta behandlar koloniala teman och problematiserar västerlänningens 

förhållningsätt gentemot de koloniala undersåtarna. Conrad är närmast att betrakta som en skarp 

kritiker av kolonialismen och de grymheter som företogs i dess spår. Said identifierar dock en 

kluvenhet hos Conrad, som samtidigt som han kritiserade kolonialismens praktiker tycks ha ansett 

att de koloniserade länderna ändå aldrig skulle kunna bli verkligt självständiga. För Conrad utgör 

Västerlandets kultur i vid mening en garant för civilisation och behärskning. Kolonialismen är 

enligt detta synsätt ett nödvändigt ont, som möjligen stundtals tar sig uttryck i excesser som girighet 

och våld. Saids slutsats blir:

 It is no paradox therefore, that Conrad was both anti-imperialist and imperialist, progressive when it came to 

rendering fearlessly and pessimistically the self-confirming, self-deluding corruption of overseas domination, deeply 

reactionary when it came to conceding that Africa or South America could ever have had an independent history or 

culture, which the imperialists violently disturbed but by which they were ultimately defeated.55

Vilken politisk inriktning ett författarskap har kan alltså vara svårare att reda ut än vad man 

inledningsvis kan förledas att tro.56 Det politiska läget inom en visst stat tycks påverka vad som 

skrivs, såväl som hur det skrivs. Ett exempel från den svenska imperialistiska eran återfinns i Åsa 

Karlssons forskning om svenskar i Turkiet på 1700-talet, där prästen Sven Agrells 

dagboksanteckningar om turkar jämförs med dem om danskar. Sveriges politiska och diplomatiska 

förhållanden till det Osmanska väldet respektive Danmark skilde sig kraftigt åt. Danmark var 

Sveriges arvsfiende, vilket märks i sättet på vilket Agrell beskriver danskar. Beskrivningarna av 

turkar, är trots att den nutida läsaren kanske skulle förfasas över deras stereotypa natur ändå mer 

sakliga och verklighetsnära än skildringarna av den "otrogne" dansken.57 Diskurser om etnicitet och 

ras tycks alltså underordnas diskurser om nation och imperium. Maxime Rodinson illustrerar 

liknande tendenser: intresset för Orienten och hur detta intresse sedan kommer till uttryck avgörs 

ofta av det politiska eller diplomatiska läget stormakter emellan. I medeltidens Spanien motiverades 

54 Said 1994, s 12f
55 Said 1994, s xx
56 Som noterats ovan gäller detta även för Said, som hos exilpolacken och världsmedborgaren Conrad fann ett 

släktskap.
57 Karlsson 1998
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omfattande vetenskapliga studier av arabiska med hänvisning till den viktiga kristna 

missionsverksamheten. När reqonquistan slutfördes genom Granadas fall avtog också intresset för 

studier av arabiska och islam.58MacKenzie visar att intresset för västvärlden i den orientaliska 

världen också påverkades av de relativa maktpositionerna vid varje givet tillfälle i historien. Enligt 

denna mer ekonomiskt präglade förklaringsmodell föreligger en ömsesidig påverkan: Japan tas upp 

som ett gott exempel på detta. I slutet av 1800-talet samverkade den västerländska efterfrågan på 

asiatiska varor med det inhemska näringslivets vilja att utöka produktionen eller att locka 

investerare. Marknadskrafternas interaktion skapade således en "lämplig", ömsesidigt godtagbar 

representation av Japan. Myten om vad Japan innebär omhuldades sedermera av japaner såväl som 

av västerlänningar.59

Said presenterar ytterligare ett exempel på en berömd liberal humanist och förespråkare av 

individuella fri- och rättigheter: den franske politiska teoretikern Alexis de Tocqueville. De 

Tocqueville var en högljudd debattör och kritiker av de grymheter som företogs mot indianer i USA 

men som märkligt nog var tyst när den franska koloniala administrationen begick liknande 

övergrepp i Nordafrika. Said argumenterar för att debattörer och kulturpersonligheter som de 

Tocqueville tenderar att fördöma koloniala övergrepp som äger rum på platser som de inte 

personligen bryr sig särskilt mycket om, medan de är tysta angående eller stödjer övergrepp som 

sker på platser som de har en närmare personlig relation till.60De Tocqueville avslöjas som en falsk 

universalist: människans rättigheter är inte statiska, utan kan uppenbarligen tänjas och villkoras av 

den som besitter makten. I uppsatsens analytiska del som snart följer, avser jag att utreda huruvida 

det (utifrån det enskilda verket The Innocents Abroad) är rimligt att betrakta Mark Twain på ett 

likartat sätt.

2.3 Orientalism och populärkultur
Etnologen Magnus Berg har undersökt hur orientalistiska diskurser kommer till uttryck i 

poulärkulturella alster. Berg erbjuder: "ett resonemang om populärorientalismens bruksvärde och 

världsbild". Berg noterar att Said knappt har ägnat populärorientalismen någon uppmärksamhet.61 

De kulturella produkter Berg analyserar är sådana som är poulära och allmänt tillgängliga, det vill 

säga kulturella produkter som inte bör kategoriseras som "elitkultur". Exempel på sådana 

58 Rodinson 1980/1991, s 40
59 MacKenzie 1995, s 132
60 Said 1994, s 221, 250 Argumentet kan dock sannolikt tillämpas mot många mer eller mindre berömda tyckare och 

tänkare.
61 Berg 1998, s 16
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analysobjekt är den bästsäljande boken Inte utan min dotter av Betty Mahmoody, actionfilmen True 

Lies samt en lång rad andra filmer, detektivromaner och krigsskildringar. Som redan har noterats 

kan Mark Twain betraktas som en författare vars alster utgjorde konstnärligt intressanta och 

kvalitativa texter, men också som en skribent för massorna, en av de första i en lång rad av moderna 

amerikanska bästsäljarförfattare. Således kan Bergs analyser vara intressanta att relatera till min 

läsning av The Innocents Abroad.

Berg påpekar att populärorientalismen fick sitt verkliga genombrott i samband med att 

fotograferingskonsten möjliggjorde att resor i Mellanöstern kunde förevigas och dokumenteras. 

Vykort och album med orientaliska motiv fick nu en plats på marknaden. Vykorten kan kopplas till 

den moderna turismen, som vid den aktuella tidpunkten höll på att få sitt verkliga genombrott62. 

Berg noterar vidare att denna turism oftast hade karaktären av pilgrimståg, ett påstående som Mark 

Twain utan tvekan hade instämt i (notera undertiteln till The Innocents Abroad63.)

Enligt Berg präglas populärorientalismen av en oförmåga att förklara komplexa företeelser som 

islamism.64 Populärorientalismen genomsyras istället av "[...] en grundläggande strävan att 

överbevisa sina konsumenter om att Orienten är underlägsen Väst och väsensskild från Väst."

Berg beskriver skildringar och representationer av Orienten som "en lång historia om det vi inte 

är".65 Bergs studie utmynnar i slutsatsen att populärorientalismen syftar till att "säkra identiteter" 

och att upprätta gränser för vad som är acceptabelt beteende. Boken avslutas med den provokativa 

frågan huruvida det verkligen föreligger någon skillnad mellan det islamistiska värnandet om hudud 

(d.v.s. de påstått heliga gränserna mellan halal och haram) och den västerländska populärkulturens 

ambitioner att upprätta och bibehålla normativa kulturella gränser.66 En viktig byggsten när det 

kommer till att förstå vad "Orienten" och "orientalism" innebär är att man inser att termerna inte 

åsyftar en distinkt geografisk plats eller en tydligt demarkerad kultursfär.67Liknande invändningar 

kan som Berg noterar riktas mot termer som "Mellanöstern", som genom sin diffusa natur möjligen 

kan betraktas som en mer politiskt korrekt och uppdaterad version av "Orienten".68 Tangier och 

Jerusalem är belägna vid motsatta ändar av Medelhavet men ingår ändå i samma "Orient".69 Berg 
62 Berg 1998, s 41
63 A New Pilgrim's Progress refererar också till John Bunyans klassiker The Pilgrim's Progress.
64 Berg 1998, s 204
65 Berg 1998, s 24
66 Berg 1998,s 205
67 Berg 1998, s 19
68 Se även Holmén, Hans "Vem behöver Mellanöstern?" i Tidskrift för mellanösternstudier nummer 1 1994. Holmén 

presenterar olika försök till definitioner av regionens gränser, som har förskjutits och modifierats åtskilliga gånger 
genom historien, Termens orimlighet belyses således på ett effektivt sätt.

69 Ett än mer spektakulärt exempel vore att poängtera avståndet mellan Tangier och Pakistan! Eller kanske till och med 
Casablanca och Tokyo?
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erbjuder också ett kraftfullt argument för uppsatsens relevans:

 Populärkulturen är kommersiell, och kommersiella produkters uppgift är att sälja så mycket som möjligt. Man 

måste därför räkna med att populärkulturens kommersiella förvaltare har goda kunskaper – alltifrån intuitiva till 

kvantifieringar i marknadsundersökningar – om de kulturella behoven hos de potentiella konsumenterna och om hur 

dessa bäst bemöts och exploateras.70

70 Berg 1998, s 22
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3 Kontext

I följande del av uppsatsen avser jag placera The Innocents Abroad i en historisk och social kontext. 

Härigenom visas att Saids utsagor om den amerikanska orientalismens obetydlighet före 1900-talet 

är felaktiga, eller i varje fall tveksamma ur historisk synvinkel. Eftersom ingen författare eller 

upphovsman kan anses vara skild ifrån den kontext vari han eller hon verkar, så följer i detta avsnitt 

också en kort sammanfattande biografisk skiss av Mark Twain.

3.1 USA som imperium

Richard W. Van Alstyne behandlar i sitt klassiska verk The Rising American Empire71 USA:s 

tillblivelse och dess efterföljande territoriella, ekonomiska och kulturella expansion. Termen 

"imperialism" började användas i USA först på 1870-talet och sågs tidigt som en företeelse med 

negativa konnotationer. Imperialism betraktades som inkompatibelt med de naturrättsligt 

libertarianska idéer à la John Locke som underligger den amerikanska konstitutionen. Ordet 

”imperialism” sågs närmast som en heresi i den nationella kulturella 

vokabulären.72Associationsbanan var uppenbar: USA som genom en framgångsrik, folkligt 

förankrad revolt tillkämpat sig frihet från det brittiska imperiet skulle inte försöka efterlikna 

imperiemaktens ideal och styrelseformer. Detta är den allmänt hållna bilden av USA och dess 

traditionella förhållande till imperialismen. Van Alstyne visar dock i sin bok hur den amerikanska 

politiken och maktutövandet tidigt präglades av ideal som i praktiken låg nära de imperialistiska. 

George Washington beskrev exempelvis 1783 den nyligen självständiga federationen USA som ett 

”rising empire”.73

Edward Said hävdar i Culture and Imperialism att USA efter det andra världskriget har tagit över 

den roll som de brittiska och franska imperiemakterna dessförinnan spelade på den globala arenan.74 

I Orientalism hävdas att arabvärlden utgör en intellektuell, politisk och kulturell satellit till USA, 

som ses som en direkt efterträdare till regionens tidigare kolonialmakter.75 Tesen som ofta 

underligger Saids argument är alltså att USA blev en verklig imperiemakt först under det sena 1900-

talet. Det verkar dock som att Saids utsagor inte är helt i överensstämmelse med de historiska fakta 

som van Alstyne framlägger. En förklaring till denna diskrepans kan ligga i vilken betydelse 

71 Van Alstyne 1960
72 Van Alstyne 1960, s 6
73 Van Alstyne 1960, s 1
74 Said 1994, 341ff
75 Said 1994, s 322f
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författaren tillmäter ordet ”imperium”. Van Alstyne påpekar att ordet kommit att beteckna en stat 

med territoriella besittningar separerade från de ursprungliga nationsgränserna. Det typiska imperiet 

består således av en central region som har makten över fjärran öar eller separata territorier. Att 

tänka sig det geografiskt sammanhängande kontinentala USA som ett imperium blir således svårare 

än att genomföra samma tankeoperation för exempelvis Storbritannien eller Frankrike.

 Den generella historieskrivningen betonar ofta det så kallade "frontier"-idealet som en drivande 

kraft bakom USA:s territoriella expansion. Richard W. Etulain erbjuder i Re-Imagining the Modern 

American West en genomgång av klassiska amerikanska romaner och andra kulturyttringar som på 

olika sätt har bidragit till att skapa och upprätthålla bilden av ”the frontier” och ”the West”. I slutet 

av 1800-talet ansåg de flesta amerikaner att dessa företeelser var viktiga i den nationella 

kosmologin, och att den amerikanska Västern var klart skild ifrån resten av USA. Enligt Etulain 

förelåg samtidigt en känsla av förlust, att Västern och ”the frontier” höll på att dö ut.76 Den 

ekonomiska och kulturella transformationen av de centrala och västliga delstaterna är ett historiskt 

faktum. Men den historieskrivning som skildrar dessa händelser är nödvändigtvis inte lika faktisk: 

romantiska tankar om en svunnen tidsålder och ett förlorat paradis tycks ha präglat de historiska 

utsagorna från tidsperioden. Även Edward Said tycks märkligt nog återupprepa denna 

konventionella historieskrivning.77 Van Alstyne påpekar att det mytologiserade nationalromantiska 

"frontier"-konceptet i historisk mening på goda grunder kan ifrågasättas. USA:s expansion skedde 

inte i ett kontinuerligt jämnt flöde västerut, utan expansionen skedde ryckvis i olika riktningar.78 

Litteraturvetaren Hilton Obenzinger betonar i American Palestine hur det redan i de äldsta, 

puritanskt anstrukna kolonierna i New England tidigt förekom drömmar om att upprätta ett eget 

imperium på den amerikanska kontinenten.79 Dessa visioner refererade ofta till bibliska myter och 

eskatologi. Amerika betraktades som "det nya Israel" och som ett land som ingått ett nytt förbund 

med Gud. Artonhundratalets amerikanska vurm för Det heliga landet kan ses som en del av denna 

diskursiva tradition.

76 Etulain 1996, s 6
77 Said 1978/1994, s 290 Enligt Said sågs gränsen västerut som den enda viktiga varför en inhemsk amerikansk 

orientalism enligt detta argument hade svårt att utvecklas på samma sätt som i Europa.
78 Van Alstyne 1960, s 100
79 Obenzinger 1999, s 27f
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3.2 USA och Orienten

Edward Said hävdar att det amerikanska intresset för Orienten var förhållandevis (jämfört med det 

europeiska) svalt under 1800-talet. Denna uppfattning tycks inte vara helt oproblematisk. Naomi 

Rosenblatt skildrar hur den amerikanska formen av orientalism ofta kom till uttryck i kommersiella 

sammanhang. Till skillnad från i Europa tycks orientalismen i USA ha haft en utpräglat 

konsumtionskulturell prägel.80 Orientalismen var ingen marginell företeelse som begränsades till 

specifika sociala rum och verksamhetsfält. Den amerikanska allmänheten verkar som konsumenter 

ha erbjudits möjligheter att grundlägga en genuin orientalistisk medvetenhet. För rökare var det 

sannolikt omöjligt att undvika att komma i kontakt med orientaliska kulturyttringar: tobaksindustrin 

införde varumärkesnamn som Mecca, Medina, Omar och Fatima.81 Givetvis var varumärket Camel 

en del av denna tydliga trend, som byggde på en påstådd affinitet mellan Orienten och rökning. Den 

uppmärksamma rökaren visste att det under dromedaren på cigarettpaketet stod ”Turkish & 

American Blend Cigarettes”, och kunde därefter (medvetet eller omedvetet) bilda sig en uppfattning 

av vad ”Turkish” betyder i förhållande till ”American”. Rosenblatt framhåller 1893 års stora 

världsutställning i Chicago som en viktig symbol för ett nytt, urbant välmående USA som på allvar 

började kunna hävda sig mot de europeiska staterna. Utställningens orientaliska avdelning var en av 

de mest populära attraktionerna. Den bild som förmedlades var tydligt färgad av den romantiska 

orientalismens stereotypa estetik.82 (En annan populär avdelning på världsutställningen var för 

övrigt den som skildrade Vilda Västern). Påtagliga orientalistiska inslag vid stora utställningar var 

dock inte något unikt för USA: MacKenzie visar att man också vid brittiska utställningar, 

exempelvis i Glasgow 1901, anammade en likartad estetik.83 Orientalismens kommersiella 

dimension tycks alltså inte ha varit unik för USA, även om den möjligen var mer påtaglig där.84

Douglas Little visar att USA under 1800-talet genom handelsförbindelser var djupt involverat i den 

region som ofta benämns ”Mellanöstern”. Amerikanska affärsmän köpte opium i det Osmanska 

väldet och exporterade det vidare till Kina.85 Denna tämligen omfattande handelsverksamhet 

innebar att stora volymer av olika amerikanska varor spred sig runt om i regionen. Detta faktum kan 

möjligen stärka den ovan presenterade tesen att den amerikanska orientalismen under den senare 

hälften av 1800-talet primärt var centrerad kring kommersiella aspekter. Men, tidsperioden innebar 

80 Rosenblatt 2009, s 10f
81 Rosenblatt 2009, s 9
82 Rosenblatt 2009, s 7
83 MacKenzie 1995, s 87
84 MacKenzie 1995, s 89
85 Little 2003, s 14
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också att en inte obetydlig kristen missionsverksamhet riktades mot Mellanöstern. En del av den 

missionsverksamhet som upprättades bidrog till att stimulera olika gruppers kamp för 

självständighet från den osmanska överhögheten .86

Intresset för Orienten tycks alltså inte ha varit en marginell företeelse i USA: Obenzinger vill med 

boken American Palestine visa: ”[...] how ‘Palestine’ and ‘Holy Land’ constructed ‘America’ […] a 

tradition of mythmaking that employed notions of ‘the East’ to create a New World ‘West’”.87 Detta 

citat illustrerar vilken oerhörd vikt Obenzinger tillmäter artonhundratalets orientalistiska diskurser 

med avseende på bildandet av nationella myter i USA.

3.3 Samuel Clemens/Mark Twain

För Edward Said är konsten och litteraturen inte frikopplade från statens ambitioner och dess 

potentiella imperialistiska tendenser. Det föreligger en växelverkan mellan kultur och imperialism 

som Said försöker identifiera genom att belysa olika litterära klassiker och placera dem i en 

imperialistisk historisk kontext. Said är medveten om att betraktaren, liksom författaren 

oundvikligen är bundna av den samhälleliga kontext i vilken de verkar. Exempelvis framhåller Said 

att hans egen akademiska disciplin, den komparativa litteraturvetenskapen, uppstod under den 

europeiska imperialismens zenit.88 Ett försök att komma tillrätta med denna inneboende potentiella 

brist i de vetenskapliga metoderna och verktygslådorna utgörs av Saids försök att utföra en så kallad 

"kontrapunktisk läsning".89För att kunna analysera en kulturell produkt bör man således bekanta sig 

med olika aspekter av dess budskap och tillblivelse. Kunskap om författaren i sin kontext är en 

nödvändighet. Av denna anledning har jag valt att inkludera en kort biografisk skiss över Mark 

Twain i denna del av uppsatsen.

Said framhåller ofta hybridisering som en konsekvens av det moderna västerländska samhällets 

kulturella och ekonomiska hegemoni.90 Samuel Clemens91, som 1835 föddes på prärien i Missouri 

ter sig som ett synnerligen gott exempel på en person i hybridiserat tillstånd. Att läsa en biografi 

över Twain är en omskakande upplevelse. Man undrar hur en människa under sin livstid kan hinna 

med att besöka så många platser, att skriva så många brev, att anta så många olika identiteter, att 

förena så många motsatser inom sig. Peter Messent noterar att Clemens under sin karriär antog 

åtminstone fem olika identiteter: exempelvis var "Mark Twain" inte bara Clemens pseudonym utan 

86 Little 2003, s 14
87 Obenzinger 1999, s 13
88 Said 1994, s 49
89 Said 1994, s xxix
90 Said 1978/1994, s 347
91 Sedermera alltså Mark Twain.
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också en delvis fiktiv person som förekommer i olika berättelser, som berättare eller som karaktär. 

"Mark Twain" kan således ses som ett varumärke, en kommersiellt framgångsrik etikett att sätta på 

bokens framsida.92 I Ron Powers93 stora biografi över Twain belyses ytterligare några potentiella 

identiteter och bisarra pseudonymer som den unge Clemens antog i olika sammanhang: 

"Trismetigus", "Peregrine", "Ensign Sibbings", "Uncle Remus", "Panurge", "Gipsey Girl", "Thomas 

Jefferson Snodgrass", "Rambler", "W. Epaminondas Adrastus Blab" samt kort och gott "Josh".

Samuel Clemens/Mark Twain lyckades göra sig populär i många samhällsskikt, såväl som i olika 

geografiska områden i USA. Han lästes i Södern såväl som av New Englands högkulturella 

elitgrupper.94 Dessa omständigheter indikerar vilken genomslagskraft Twain och hans böcker hade i 

det amerikanska samhället. I många avseenden kan Twain enkelt placeras in i de konventionella 

nationella myter som delvis har behandlats ovan. Twain växte upp i Missouri, där nya städer i takt 

med den stigande konjunkturen grundlades en masse, och där katastrofer i form av sjukdomar såväl 

som ekonomisk konkurs aldrig var långt borta. Slaveriet som samhällelig institution var en påtaglig 

aspekt av livet. Twains barndomshem tycks som mest ha haft en besättning av elva slavar.95 Som 

ung man färdades Twain genom Amerika på dess nyligen konstruerade järnvägsnät till New York 

för att pröva lyckan som tidningstryckare.96 Staden höll på att anta sin välbekanta kosmopolitiska 

anda, och växte i detta formativa skede till en världsmetropol. Twain blev som ung tidningsman en 

del av det framväxande moderna mediesamhället. Tillbaka i Missouri tog han anställning vid ett 

ångbåtsrederi på Mississippifloden. Erfarenheterna och upplevelserna från denna period utgör 

grunden till en av Twains stora reseskildringar, Life on the Mississippi, som i sin helhet publicerades 

först 1883, mer än ett årtionde efter succén med The Innocents Abroad (1869). I Twains 

skönlitterära produktion utgör floden och dess omgivningar viktiga narrativa element. Att bli 

fullvärdig styrman på ett ångfartyg hade varit en av Twains barndomsdrömmar.97 Anställningen 

avbröts dock 1861 på grund av de blockader som följde i det amerikanska inbördeskrigets spår.98 

Twain anslöt sig till vad som närmast är att betrakta som en milisgrupp, Ralls County Rangers, som 

genom tämligen oorganiserad gerillakrigföring försökte bekämpa Nordstaternas armé.99 Enheten var 

inte framgångsrik, och Twain deserterade snart. Twain flydde därefter till Nevada, som befann sig i 

en fas av extrem ekonomisk uppgång till följd av gruvindustrins framgångar. Denna fas av den unge 

92 Messent 2007 , s 17
93 Powers 2005 , s 1, 118
94 Powers 2005, s 5f
95 Powers 2005, s 11
96 Powers 2005, s 63f
97 Powers 2005, s 94
98 Messent 2007, s 4
99 Powers 2005, s 98
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Twains liv skildras i Roughing It (1872), en annan av Twains mer välkända reseskildringar i 

fullformat. Nevada kan under den aktuella tidsperioden betraktas som en närmast stereotyp Vilda 

Västern-miljö, där slagsmål, fylla och prostitution utgjorde väsentliga delar av vardagslivet. Twain 

skildrade sina erfarenheter från livet i denna dramatiska miljö i satiriska texter som han sålde till 

kaliforniska tidningar.100  

En intressant aspekt av Twains liv för denna uppsats är dels hans kluvna förhållningssätt till 

religionen samt det anti-imperialistiska engagemang som präglade de avslutande åren av hans liv.101 

Twain var medlem i ”American Anti Imperialist League” som grundades i samband med USA:s 

konflikter med Spanien och Filippinerna 1898. Huruvida Twain hade anti-imperialistiska sympatier 

tidigare i sitt liv, exempelvis när han som ung man författade The Innocents Abroad kan diskuteras. 

James E. Caron använder sig av Twains utsagor om USA:s förhållande till det under 1800-talet 

självständiga kungariket Hawaii för att exemplifiera författarens synsätt i imperialistiska 

frågeställningar under 1860-talet och framåt. Under 1860-talet, när Twain först besökte Hawaii, 

tycks hans förhållningssätt till örikets autonomi ha varit kluvet. Den amerikanska ekonomiska 

aktiviteten på Hawaii uppskattades av Twain. Däremot förefaller han ha ansett att den inhemska 

hawaiianska kulturen var värd respekt, och att invånarna skulle skyddas från godtyckligt 

maktutövande och en korrupt amerikansk provinsiell administration.102 Samtidigt tycks Twain ha 

haft en positiv grundinställning till den kristna missionsverksamhet som bedrevs på öarna, även om 

de religiösa aspekterna av den sociala verksamheten ogillades.103

USA:s krig mot Filippinerna 1899-1902 kritiserades skarpt av Twain, inte minst genom den bitska 

satiren ”To the Person Sitting in Darkness”. Enligt Powers utgjorde Twains publika yttranden: ”the 

representative, and prophetic voice of principled American dissent”.104 Det var inte enbart USA:s 

konflikter som engagerade Twain. Under en föreläsning gav Twain uttryck för sitt stöd till det 

kinesiska boxarupproret, som utgjorde en folklig resning mot de europeiska kolonialmakter som var 

verksamma i området.105När Twain presenterade Winston Churchill som föredragshållare passade 

han även på att utöva kritik mot Storbritanniens koloniala aggression i Sydafrika såväl som mot det 

egna landets förehavanden runt om i världen. Vid andra tillfällen hånade Twain kristendomen och 

liknade de kristna kolonialmakternas agerande vid piraträder.106 Twains engagemang i anti-

imperialistiska frågor fördjupades så till den grad att nära vänner såväl som förläggare och 

100 Powers 2005, s 109
101  Twain avled 1910 i hjärtsjukdom.
102  Caron 2008 s 55f
103  Caron 2008, s
104  Powers 2005, s 603
105  Powers 2005, s 604
106  Powers 2005, s 605f

25



publicister började tvivla på den åldrande författarens omdöme. Även om Twains ekonomiska 

framgångar hade avtagit jämfört med under karriärens glansdagar så var han alltjämt en ofta anlitad 

talare, och en person med visst tillträde till samhällets verkliga elitskikt genom att deltaga i 

societetsmiddagar eller genom att hålla föreläsningar. Inte heller i dessa sammanhang tycks Twain 

ha förmått att dölja sina sympatier för den anti-imperialistiska rörelsen. Theodore Roosevelt uppges 

under ett sådant sammanhang ha antytt att personer som Twain borde flås levande.107

107  Powers 2005, s 610f
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4 Text: The Innocents Abroad

I följande avsnitt avser jag redogöra för den reseskildring som står i centrum av den analytiska 

delen av denna uppsats. Först presenterar jag bokens tillblivelse och upplägg, därefter presenterar 

jag dess receptionshistoria.

Inledningsvis bör det påpekas att det material som utgör boken The Innocents Abroad till stora delar 

tidigare hade publicerats i den San Franciscobaserade tidskriften Alta California. Twain erbjöds 

anställning som resande korrespondent för tidningens räkning.108 En del av materialet publicerades 

även i New York Tribune och New York Herald.

Ombord på det ombyggda före detta militära fartyget skeppet Quaker City fanns runt sextiofem 

medpassagerare. Resan var tämligen unik i sitt slag 1867. Tillvaron på skeppet tycks ha varit 

diametralt motsatt den misär som ofta förekom på de fartyg som korsade Atlanten med invandrare 

från Europa till USA.109 På Quaker City erbjöds ett välsorterat bibliotek såväl som musikinstrument 

fritt tillgängliga för musikaliska passagerare. Kostnaden för resan, 1250 dollar (exklusive 

fickpengar) var en oerhörd summa för tiden. 1250 dollar 1867 motsvarar enligt amerikanskt 

konsumentprisindex 19 000 dollar år 2010.110 Passagerarlistan bestod således av personer ur 

samhällets elitgrupper. Twain skriver, med illa dold sarkasm angående detta: "I was surprised to see 

so many elderly people – I might also say so many venerable people."111

I marknadsföringskampanjer för resan stoltserade arrangören med passagerarlistan, som bland annat 

utgjordes av den dåtida celebriteten general Sherman. Twain noterar dock att denne fick förhinder 

på grund av åtaganden i krigföringen mot indianer.112

Tidigare utlovade skådespelerskor och predikanter uteblev också från resan, en omständighet som 

Twain raljerar om i boken. Under resans gång tycks Twain upprepade gånger ha hamnat i konflikter 

med flera av sina mer puritanska medpassagerare. Twain ville dansa, dricka och röka. Dessutom 

använde han ofta svordomar, vilket inte uppskattades av alla ombord.113

Som bokens undertitel A New Pilgrim's Progress antyder hade många av passagerarna preferenser 

för en puritansk livsföring. Berg (med hänvisning till Said) noterar att många tidiga turistresor 

beskrevs i termer av just "pilgrimsfärd". The Innocents Abroad blev när den publicerades 1869 en 
108  Powers 2005, s 170
109  En tillvaro som ju avbildats i en rad böcker och andra kulturella produkter.
110  Se exempelvis (http://www.measuringworth.com) Att ytterligare diskutera det privilegierade västerländska 

turistskapet utifrån exempelvis Zygmunt Baumans teorier kunde vara intressant, men utrymmesskäl förhindrar detta.
111  Twain 1869, s 17
112  Twain 1869, s 12. För övrigt en tämligen originell anledning att avstå från en resa.
113  Powers 2005,s 199f
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bästsäljare av enorma mått. Den sålde över etthundratusen exemplar under de första två åren i tryck, 

och den gav upphov till en rad efterapningar och plagiat.114 Försäljningssiffrorna var mycket goda 

för sin tid, och statistiken blir än mer imponerande om man betänker det faktum att boken inte 

såldes i den vanliga bokhandeln. Dörrknackande försäljare sålde boken till hushåll i städer såväl 

som på landsbygden. Intressant nog (givet Twains tämligen blasfemiska yttranden och stundtals 

vulgära humor) så marknadsförde försäljarna samtidigt en mycket påkostad så kallad "Large Quarto 

Photograph Family Bible", som utgjorde en potentiell statussymbol i ett hushåll med ambitioner att 

imponera på sin omgivning.115 Att äga, och att visa upp böcker för gäster, ansågs vara en viktig 

statusmarkör inom den framväxande medelklassen. Försäljningen av otympliga men eleganta 

bibelutgåvor utgjorde således en verklig kassako för den amerikanska förlagsbranschen.116 En boks 

fysiska tjocklek kom att betraktas som ett försäljningsargument. Antalet förekommande 

illustrationer värderades på liknande sätt.117 Dessa omständigheter bidrar till att förklara det faktum 

att The Innocents Abroad i sin originalutgåva är över sexhundra sidor lång, och att den innehåller 

många illustrationer av högst varierande kvalitet. Att förlagets ambulerande försäljare ofta var 

krigsveteraner kan ha bidragit till de kommersiella framgångarna i ett Amerika som bara ett par år 

dessförinnan hade befunnit sig i ett blodigt inbördeskrig. Framgången var dock inte given på 

förhand: Obenzinger betonar att förlaget genom publikationen av en bok som The Innocents Abroad 

tog på sig stora risker. Reselitteratur av detta slag tenderade inte att säljas genom de kommersiella 

kanaler som dörr-till-dörrförsäljningen innebar.118 Chansningen visade sig dock vara oerhört lyckad, 

vilket (oaktat den goda försäljningsstatistiken) framgår om man studerar de till övervägande delen 

välvilligt inställda recensionerna av verket.

114  Obenzinger 1999, s164, 188
115  Obenzinger 1999, s 211
116  Obenzinger 1999, s 214f
117  Messent 2007, s 47
118  Obenzinger 1999 s 214
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4.1 Receptionshistoria
 THE INNOCENTS ABROAD. The publishers inform us that "45,000 copies of Mark Twain's recent 

book have been printed, and that six presses are running constantly upon it." We are glad to hear 

it. It is a capital book. 119

Ovanstående citat från den inflytelserika publikationen Saturday Evening Post fångar den generella 

attityden gentemot Twains verk. Boken efterfrågades av potentiella kunder, och recensionerna av 

The Innocents Abroad tenderade också att vara välvilligt inställda. Författaren beskrivs generellt i 

positiva ordalag trots sin fräcka humor och elaka satir. The Nation noterar den 2 september 1869 

därutöver att boken möjligen är aningen för omfångsrik120:
Mr. Samuel L. Clemens, who is known to many of us, and ought to be known to all of us, as Mark Twain, was one 

of the passengers on the Quaker City when she took her ill-assorted party of excursionists to Europe and the East, 

and he has just given us, in a thick book of more than six hundred pages, a record of the tour. It might better have 

been a thinner book, for there is some dead wood in it, as there has to be in all books which are sold by book-agents 

and are not to be bought in stores.121

Bokens framgångar innebar också att Twains karriär tog fart på allvar genom efterföljande 

föredragsturnéer runt om i nordöstra och centrala USA. Twain gjorde härigenom sig själv till en 

verklig pionjär inom ståuppkomiken.122

4.2 Analys
I följande del av uppsatsen ämnar jag genomföra min granskning och analys av The Innocents  

Abroad. Inledningsvis avser jag tydliggöra vissa aspekter av boken och författarens (enligt egen 

utsago) förhållningssätt till densamma. Analysen som därefter följer kommer att bestå av avsnitt 

indelade efter olika teman som berörs eller utgör distinkta föremål för intresse i boken. Dessa teman 

kommer att bestå av: Orientens städer och dess invånare, samt dessas religiösa liv, och därutöver 

kvinnor och sexualitet. I viss mån visar det sig att kategorierna överlappar varandra.123

I detta sammanhang avser jag också presentera intertexter (som också kan utgöra antitexter) till 

Twains text, för att försöka identifiera och tydliggöra de orientalistiska diskursernas inneboende 

119  Saturday Evening Post den 29 januari 1870, http://etext.virginia.edu/railton/innocent/satpost.html

120  Denna kritik kan jag instämma i.
121  The Nation den 2 september 1869 http://etext.virginia.edu/railton/innocent/nation.html

122    http://etext.lib.virginia.edu/railton/innocent/vandhp.html  
123  Att kvinnor också bebodde den orientaliska staden är till exempel en självklarhet. Twains skildringar av stadslivet 

exkluderar dock i mångt och mycket kvinnor och deras förehavanden varför en separat kategori som ”Kvinnor och 
sexualitet” ter sig berättigad.
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nätverk av samverkande och motverkande krafter.124

4.3 Inledande anmärkningar
Om man ska försöka analysera The Innocents Abroad bör man börja med att studera Mark Twains 

förord, som erbjuder en slags avsiktsförklaring. Resan beskrivs som en nöjesresa, en picknick med 

ett syfte i en gigantisk skala:
 Yet notwithstanding it is only a record of a picnic, it has a purpose, which is to suggest to the reader how he would 

be likely to see Europe and the East if he looked at them with his own eyes instead of the eyes of those who traveled 

in those countries before him.125

Twain gör alltså anspråk på att i någon mån kunna förmedla en bättre eller mer uppdaterad samt 

mer relevant bild av de omnämnda regionerna än vad tidigare reseskildringar har förmått erbjuda. 

Den tilltänkta läsaren är dessutom på förhand tydligt fastställd som en man. Men, Twain garderar 

sig samtidigt: ”I make small pretense of showing anyone how he ought to look at objects of interest 

beyond the sea – other books do that, and therefore, even if I were competent to do it, there is no 

need.”126Samtidigt understryker författaren att han har försökt att förmedla en så ärlig bild som 

möjligt; ”[F]or I think I have seen with impartial eyes, and I am sure I have written at least honestly, 

whether wisely or not.”127

Trots att Twain anser sig ha varit uppriktig och opartisk i sina betraktelser gör han inga anspråk på 

att leverera en enhetlig, av perspektiv oberoende sanning. Det man läser är kanske sant ur Twains 

perspektiv128, men inte nödvändigtvis sant i objektiv mening. Winther-Jörgensen & Phillips hänvisar 

till Foucaults syn på subjektet i förhållande till diskursen. Subjektet är inte oberoende utan skapas i 

diskurser.129Detta synsätt har som poängterats ovan även influerat Said i hans syn på förhållandet 

mellan författare och samhällelig kontext. Det Mark Twain implicit säger i de ovan citerade 

styckena är alltså att han har skrivit en ”opartisk” utsaga om verkligheten så som den i diskursiv 

mening är konstruerad, inte verkligheten så som den är i objektiv mening130 eller som den borde 

vara. Twain säger att han har varit ”ärlig”, och tycks då mena att han har skrivit vad han förväntades 

skriva.131 Tillägget ”whether wisely or not” indikerar att Twain har reflekterat över det faktum att 
124  Efter Olsen 2006, s 64
125  Twain, Mark 1869, s 3
126  Twain 1869, s 3
127  Twain 1869, s 3
128  Vem är förresten Twain? Hur konstruerade Samuel Clemens sin pseudonym? För en utomstående betraktare är detta 

omöjligt att ta reda på. Distinktionen mellan emiska (inifrån) och etiska (utifrån) perspektiv aktualiseras härigenom. 
Se Pike 1999.

129  Winther-Jörgensen & Phillips 2000, s 21
130  Och kunskap om den eventuellt föreliggande objektiva, icke-diskursiva verkligheten är enligt detta perspektiv 

omöjlig att uppnå.
131  Här är det på sin plats att påpeka att Twain befann sig ombord på Quaker City för att utföra sitt arbete. Hans 
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det kan vara problematiskt att skriva "ärligt" om detta innebär att man samtidigt skriver vad som 

förväntas inom en viss diskurs. Som analysen nedan indikerar visar det sig dock att Twains 

skildring i många avseenden inte skiljer sig alltför mycket från tidigare reseskildringar, varför man 

kan anta att Twain faktiskt var tämligen "ärlig" inom sin diskurs.

En redogörelse för färdplanen genom Orienten kan vara på sin plats. Quaker City stannade i 

Azorerna innan resan fortsatte mot Gibraltar, varifrån en avstickare till Tangier företogs. Därefter 

besöktes Frankrike, Italien och Grekland, innan det återigen blev dags att göra strandhugg i 

orientaliska territorier. Efter en längre vistelse i det Osmanska väldet besöktes Krim.132 Sedan begav 

sig expeditionen till Syrien för en resa landvägen in till det Heliga landet. Efter en tur i dessa 

omgivningar besöktes Egypten innan skeppet avseglade från Alexandria för att återvända till 

Amerika.

4.4 Den orientaliska staden och dess invånare
Nedan kommer jag att presentera och analysera hur Twain skildrar sina möten med de orientaliska 

städerna och dess invånare. Skildringarna ger en god överblick av de allmänna narrativa 

tendenserna i The Innocents Abroad. Den första orientaliska staden som författaren möter är 

Tangier, som inledningsvis lever upp till förväntningarna:
The pictures used to seem exaggerations - they seemed too weird and fanciful for reality. But behold, they were not 

wild enough - they were not fanciful enough - they have not told half the story. Tangier is a foreign land if ever there 

was one, and the true spirit of it can never be found in any book save The Arabian Nights.133

Till och med gatorna beskrivs som orientaliska, och stadslivet beskrivs som myllrande och tidlöst: 

”[...]howling dervishes and a hundred breeds of Arabs - all sorts and descriptions of people that are 

foreign and curious to look upon”.134Människornas yttre karakteristika används av Twain för att 

måla upp en bild av en kulturellt och estetiskt heterogen och kaotisk stadsmiljö: muslimer, judar, 

svarta, hundratals olika slags araber, alla i märkliga utstyrslar och extrema frisyrer blandas i de 

trånga orientaliska gränderna. Heterogeniteten visar sig dock inte vara fullständig, som Twain först 

låter antyda. Alla människotyper utom en tycks finnas representerade: ”Here are no white men 

visible, yet swarms of humanity are all about us.”135Det har tidigare framgått att Tangier inte alls 

påminner om en stad i USA eller Europa, utan snarare om en stad hämtad ur Tusen och en natt. 

sedermera framgångsrika karriär var långt ifrån given på förhand. Twain var tvungen att prestera för att få förnyat 
förtroende och för att kunna uppfylla sina drömmar.

132  Där Twain och resesällskapet för övrigt åt middag med tsarfamiljen i dess somarresidens, en händelse som indikerar 
att kryssningen onekligen var en ganska stor begivenhet.

133  Twain 1869, s 76
134  Twain 1869, s 78
135  Twain 1869, s 76. Detta påstående är naturligtvis orimligt.
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Åtskillnaden mellan den civiliserade moderna världen och den icke-civiliserade uråldriga världen är 

given på förhand och Twain förefaller inte behöva problematisera eller ens kontextualisera sitt 

påstående att "The general size of a store in Tangier is about that of an ordinary shower bath in a 

civilized land."136 Twain vet att den tilltänkte läsaren är bekant med vad som utgör diskursiva 

skiljekriterier för att kategorisera en företeelse som civiliserad eller ociviliserad. Man kan spekulera 

i huruvida det implicit i citatet föreligger en kritik mot människan bakom näringsrörelsen.137 Om 

den orientaliske affärsinnehavarens butik är liten som en västerländsk dusch kan man tänka sig hur 

dålig personens hygien rimligen måste vara. MacKenzie identifierar i sin studie av orientalism 

underliggande hygieniska diskurser: exempelvis fick öknen i orientalistiska skildringar representera 

renhet och en tillflyktsort från västerlandets industrialism och stadens kommersialism.138  

Twain understryker vid upprepade tillfällen att Tangier är en mycket gammal stad, en plats som 

närmast är att betrakta som tidlös: ”The Phoenicians, the Carthagenians, the English, Moors, 

Romans, all have battled for Tangier - all have won it and lost it.”139 Imperier har avlöst varandra, 

men Tangier som grundlades redan under Herkules dagar, har bestått. För en amerikan är Tangier 

dock bara att betrakta som ett högst tillfälligt nöje. Twain refererar i detta sammanhang till den 

amerikanska konsuln i staden, som enligt texten förefaller vara mycket uttråkad över sin isolerade 

och relativt händelselösa tillvaro. ”Tangier is full of interest for one day, but after that it is a weary 

prison.”140Konsuln och hans amerikanska familj passar helt enkelt inte in i den orientaliska avkrok 

som Tangier är. De kan inte integreras i det omkringliggande samhället, utan är tvungna att leva i 

väsensskild isolation, som en enklav av civilisation (eller som ett fängelse) i det orientaliska kaoset.

Efter Tangier dröjer det några hundra sidor141 innan Twain åter får stifta bekantskap med en 

orientalisk stad. Utsikten över Konstantinopel142 imponerar på Twain, som till och med hävdar: 

”[...]it is by far the handsomest city we have seen.”143Utsikten från fartyget visar sig dock inte vara 

representativ för staden i dess helhet. När Twain stigit av båten och bekantat sig med 

omgivningarna ändras hans uppfattning: ”But its attractiveness begins and ends with its 
136  Twain 1869, s 80
137  Minns passagen ovan angående fördelarna med vad som slarvigt benämns "overinterpretation".
138  MacKenzie 1995, s 59
139  Twain 1869, s 79
140  Twain 1869,s 88 Liknelsen vid ett fängelse är särskilt intressant om man beaktar Goffmans tes om "den totala 

institutionen", där just fängelset utgör ett gott exempel som också analyserades av Foucault.
141  I vilka Twain besöker Frankrike, Italien och Grekland etc.
142  Det vill säga Istanbul.
143  Twain 1869, s 358. I ett brev hem tecknar Twain en liknande, positivt laddad bild av Konstantinopel sett från 

avstånd "You cannot conceive of anything so beautiful as Constantinople, viewed from the Golden Horn or the 
Bosphorus. I think it must be the handsomest city in the world." http://www.marktwainproject.org/
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picturesqueness. From the time one starts ashore till he gets back again, he execrates it. ”144Liksom i 

Tangier reflekterar Twain över de väldiga folkmassorna bestående av människor med heterogena 

yttre karakteristika.

 There was no freak in dress too crazy to be indulged in; no absurdity too absurd to be tolerated; no frenzy in ragged 

diabolism too fantastic to be attempted. No two men were dressed alike. It was a wild masquerade of all imaginable 

costumes - every struggling throng in every street was a dissolving view of stunning contrasts. Some patriarchs wore 

awful turbans, but the grand mass of the infidel horde wore the fiery red skull-cap they call a fez. All the remainder 

of the raiment they indulged in was utterly indescribable.145

Precis som i Tangier är affärsinrättningarna små och trånga. ”The Turks sit cross-legged in them, 

and work and trade and smoke long pipes, and smell like - like Turks.” Den implicta antydan om att 

affärsmännen i Tangier lider av bristande hygien har ersatts av det explicita påståendet att ”turkar 

luktar som turkar”. Läsaren förväntas också veta hur en turk luktar, eller i varje fall vara medveten 

om att han inte luktar angenämt. Det initiala tveksamt kritiska intresset som Twain uppvisade i 

Tangier tycks alltså ha förbytts i en slags avsky. Twain verkar betrakta Konstantinopels invånare 

som en gigantisk freak show. Det urbana livets kärna tycks i Twains skildring utgöras av påstridiga 

försäljare och en uppsjö av på alla sätt och vis vanskapta tiggare, som benämns "human monsters" i 

Twain raljanta retorik.146Bazaaren i Konstantinopel beskrivs som rörig och kaotisk marknadsplats 

där människor av alla ursprung (utom västerlänningar) samlas för att köpa i stort sett vad som helst 

av de många affärsidkarna. Men enligt Twain är bazaaren ändå värd ett besök. Anledningen verkar 

dock vara ett sökande efter chockverkan, att som turist uppleva någonting helt annorlunda och icke-

västerländskt: ”[...]the only solitary thing one does not smell when he is in the Great Bazaar, is 

something which smells good.”147Det handlar alltså om att uppnå en exotisk upplevelse av 

Orientens bisarra scenerier.

Twain skildrar även sina erfarenheter av en vistelse i Smyrna (det vill säga nuvarande Izmir):

 It is just like any other Oriental city. That is to say, its Moslem houses are heavy and dark, and as comfortless as so 

many tombs; its streets are crooked, rudely and roughly paved, and as narrow as an ordinary staircase; the streets 

uniformly carry a man to any other place than the one he wants to go to, and surprise him by landing him in the most 

unexpected localities [...].148

Staden är alltså mörk med en gravliknande stämning, och de trånga, sneda gränderna leder inte fram 

till något egentligt mål. Att promenera runt i Smyrna är en planlös irrationell aktivitet som inte leder 

144  Twain 1869, s 358
145  Twain 1869, s 359
146  Twain 1869, s 361
147  Twain 1869, s 367
148  Twain 1869, s 406
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fram till något önskvärt utfall. Magnus Berg finner i sin analys av populärorientalism att just 

målrationaliteten är ett utmärkande drag hos protagonister i populärorientalistiska 

skildringar.149Twain som västerlänning och amerikan är obekväm med irrationalitet och icke-

amerikansk stadsplanering. Smyrna framställs också som en uråldrig stad, som omnämns i 

bibelberättelser och som har raserats sex gånger. Twain beskriver hur staden är indelad i olika 

stadsdelar som bebos av människor med olika etnicitet och socioekonomisk bakgrund.

 The Armenians, of course, are Christians. Their houses are large, clean, airy, handsomely paved with black and 

white squares of marble, and in the centre of many of them is a square court, which has in it a luxuriant flower-

garden and a sparkling fountain; the doors of all the rooms open on this.150

Utsagan om de kristna armeniernas bostäder kan kontrasteras mot ovan citerade stycke där 

muslimernas mörka, tunga hus förefaller vara väsensskilda och depraverade. Vad försiggår 

egentligen bakom muslimernas stängda dörrarna? Läsaren förmodas tänka att vad som än sker så är 

skiljer sig händelseförloppet från det som sker i armeniernas ljusa och luftiga atriumgårdar. Twains 

betonande av dessa aspekter av arkitekturen indikerar återigen att en hygienisk diskurs av något slag 

underligger skildringen.

Från Smyrna tog sig resesällskapet till Efesos via järnväg och den sista biten på åsnerygg. Ruinerna 

av den gamla bibliska staden skildras i dubbeltydiga ordalag:

 It is a world of precious relics, a wilderness of marred and mutilated gems. And yet what are these things to the 

wonders that lie buried here under the ground ? At Constantinople, at Pisa, in the cities of Spain, are great mosques 

and cathedrals, whose grandest columns came from the temples and palaces of Efesos, and yet one has only to 

scratch the ground here to match them. We shall never know what magnificence is, until this imperial city is laid 

bare to the sun.151

Stycket ter sig till en början vördnadsfullt och historiskt medvetet. Twain erkänner att moskéer kan 

likställas med antikens såväl som den västliga kristendomens kulturarv, men formuleringen "world 

of precious relics" indikerar en samtidig medvetenhet om att platsen är tidlös, och icke-levande. Här 

sker ingen utveckling, här lever inga människor. Vill man ha roligt bör man söka sig någon 

annanstans, men söker man efter artefakter och andra döda ting kan man ägna sig åt arkeologi på 

platsen. Berg refererar till Ronny Ambjörnsson som har argumenterat för att Orienten i kulturella 

skildringar har fått representera en ursprunglighet, en slags förlorad barndom.152 Utveckling och 

framsteg sker i den levande Västvärlden153, inte i Orienten, som alltså representerar en svunnen (och 

149  Berg 1998, s 112, 122
150  Twain 1869, s 409
151  Twain 1869, s 423
152  Berg 1998, s 33
153  Som Powers 2005, s 207 noterar: USA var under det sena 1800-talet ett framtidsinriktat land, som var på god väg 
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i ett romantiskt skimmer saknad) tidigare fas av livet. Orienten tenderar att få representera en 

tidsålder som aldrig kommer tillbaka, och vars enda eftermäle är ruiner och artefakter. Detta synsätt 

tycks onekligen utgöra rimliga slutsatser vid analysen av citatet ovan, där Efesos beskrivs som en 

död men en gång tilltalande plats. Detta är dock inte hela bilden. Twain säger faktiskt ytterligare 

relevanta saker: Inneboende i den hyperboliska och möjligen sarkastiska formuleringen ”until this 

imperial city...” finns potentiellt en kritik av, eller i varje fall en medvetenhet om den västerländske 

orientalisten och hans ambitiösa projekt och vilja att kartlägga, utforska, och slutligen dominera 

Orienten. Spänningen mellan den konventionella bilden av Orientens tidlösa ruiner som Twain 

förmedlar och den samtidiga kritiken av västerlänningars förhållningssätt till sin omvärld blir 

intressant. Dubbelheten i textpassager som denna gör Twains skildringar till särskilt lämpliga 

studieobjekt för kontrapunktiska läsningar. Twain tycks vara medveten om att han verkar inom vissa 

specifika orientalistiska diskurser som han förvisso utnyttjar som narrativ grundstomme men som 

han också kritiserar och problematiserar. Orientens tidlösa aura kan kopplas samman med den 

besvikelse som resenärer i regionen ofta ger uttryck för sina reseskildringar: bilden av Orienten så 

som den vanligen har framställs i orientalistiska skildringar, exempelvis i samband med 1800-talets 

västerländska vurm för Tusen och en natt, tenderar ofta att skilja sig från verkligheten. Här kan det 

vara på sin plats med ett längre citat:

 When I think how I have been swindled by books of Oriental travel, I want a tourist for breakfast. For years and 

years I have dreamed of the wonders of the Turkish bath; for years and years I have promised myself that I would 

yet enjoy one. Many and many a time, in fancy, I have lain in the marble bath, and breathed the slumbrous fragrance 

of Eastern spices that filled the air; then passed through a weird and complicated system of pulling and hauling, and 

drenching and scrubbing, by a gang of naked savages who loomed vast and vaguely through the steaming mists, like 

demons; then rested for a while on a divan fit for a king; then passed through another complex ordeal, and one more 

fearful than the first; and, finally, swathed in soft fabrics, been conveyed to a princely saloon and laid on a bed of 

eider down, where eunuchs, gorgeous of costume, fanned me while I drowsed and dreamed, or contentedly gazed at 

the rich hangings of the apartment, the soft carpets, the sumptuous furniture, the pictures, and drank delicious coffee, 

smoked the soothing narghili, and dropped, at the last, into tranquil repose, lulled by sensuous odors from unseen 

censers, by the gentle influence of the narghili's Persian tobacco, and by the music of fountains that counterfeited the 

pattering of summer rain.154

Citatet präglas, liksom många andra 1800-talsskildringar av Orienten, av en romantisk exotism.155 

Twain raljerar med den uppblåsta diskursiva bilden av det turkiska badet, som inte lever upp till 

förväntningarna. Nyckelordet för att förstå ovanstående passage är besvikelse. Edward Said 

att uppnå världens högsta levnadsstandard.
154  Twain 1869, s 377
155  Rodinson 1980/1991, s 52
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poängterar att denna reaktion är mycket vanlig bland resenärer i den så kallade Orienten. Magnus 

Bergs studie över populärorientalism når likartade slutsatser: verkligheten påminner ibland inte ens 

om dikten. Orientens påstådda tidlöshet yttrar sig också på andra, mer handgripliga sätt: Enligt Berg 

tenderar populärorientalistiska skildringar att göra en åtskillnad mellan staden och det 

omkringliggande landskapet. Staden och det odlade landskapet får ofta representera instängning och 

ofrihet. Den ödsliga öknen karakteriseras av vad den saknar156och används istället som 

projektionsyta för romantiska västerländska frihetsideal.157 Liknande slutsatser drar Obenzinger, där 

landskapet ses som en projektionsduk för det amerikanska frontier-idealet, syftande till att 

appropriera Palestina (eller Orienten) för amerikanska ändamål.158I en tid när den amerikanska 

Västern höll på att civiliseras, industrialiseras och rationaliseras behövdes en ny terräng159 att 

applicera den nationella mytologin på.

Det är möjligt att finna ett visst stöd för denna uppfattning i The Innocents Abroad. Efter att i några 

dagar ha färdats på hästrygg genom den syriska öknen står Twain och blickar ut över Damaskus:

 From his high perch, one sees before him and below him, a wall of dreary mountains, shorn of vegetation, glaring 

fiercely in the sun; it fences in a level desert of yellow sand, smooth as velvet and threaded far away with fine lines 

that stand for roads, and dotted with creeping mites we know are camel-trains and journeying men; right in the midst 

of the desert is spread a billowy expanse of green foliage; and nestling in its heart sits the great white city, like an 

island of pearls and opals gleaming out of a sea of emeralds.160

Vyn över landskapet är lockande, drömsk, och synnerligen orientalisk (notera hänvisningen till 

kamelkaravaner). Ett landskap där allt är möjligt, där äventyrare och nybyggare kan exploatera 

marken och bygga upp någonting eget. När man lämnar utsiktspunkten och närmar sig staden 

ändras dock perceptionen drastiskt: "It is so crooked and cramped and dirty that one can not realize 

that he is in the splendid city he saw from the hill-top. "161Twain är också noga med att påpeka att 

Damaskus är en uråldrig och död stad:”I said Damascus was an old fossil, and she is."162 

Besvikelsen som resenärerna upplever när de får betrakta Orienten på nära håll kopplas av Said till 

en alltför "textuell" attityd till verkligheten.163 Det resenären ser lever inte upp till förväntningarna, 

som baseras på tidigare läst litteratur. Enligt Said är denna textuella attityd inkompatibel med 

verkligheten, som är mer komplex än vad texter någonsin kan förmedla. Texter blir auktoritativa 

156  Berg 1998, s 158
157  Berg 1998, s 153f
158  Obenzinger 1999, s x Dessa ändamål kan betraktas som imperialistiska.
159  I det här fallet en gammal terräng som återupptäcks och möjligen re-approprieras.
160  Twain 1869, s 455f
161  Twain 1869, s 456
162  Twain 1869, s 459
163  Said 1978/1994, s 93
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och ses som källor till formaliserad expertkunskap. Texterna skapar kunskap, men bidrar också till 

att konstruera en specifik diskursiv verklighet.164Mark Twain förefaller vara ytterst medveten om 

detta, vilket framgår i förordet som diskuterades ovan. Twain betonar inte enbart texter utan noterar 

att andra, mer populärkulturella icketextuella former av kultur också bidrar till att konstruera den 

diskursiva verkligheten. Författaren med resesällskap besöker en palestinsk by och förfasas över 

misären:

 Here was a grand Oriental picture which I had worshiped a thousand times in soft, rich steel engravings! But in the 

engraving there was no desolation; no dirt; no rags; no fleas; no ugly features; no sore eyes; no feasting flies; no 

besotted ignorance in the countenances; no raw places on the donkeys' backs; no disagreeable jabbering in unknown 

tongues; no stench of camels; [...] Oriental scenes look best in steel engravings.165

Orienten så som den skildras på stålsticksillustrationer finns inte. Verkligheten liknar inte alls den 

diskursiva konstruktionen av verkligheten, och besvikelsen över detta faktum blir påtaglig, även om 

den besvikelse den sarkastiske Twain ger uttryck för möjligen bör tas med en nypa salt. Stundtals 

använder författaren sig av hyperboliska påståenden och liknelser för att illustrera diskrepansen 

mellan bilden av Orienten och verkligheten:

When I was a boy I somehow got the impression that the river Jordan was four thousand miles long and thirty-five 

miles wide. It is only ninety miles long, and so crooked that a man does not know which side of it he is on half the 

time. In going ninety miles it does not get over more than fifty miles of ground. It is not any wider than Broadway in 

New York.166

Den glättiga kommersialiserade livsstilens Mecca167, Broadway visar sig vara överlägsen 

Jordanfloden. Barndomens drömmar, baserade på diskursiva konstruktioner av en strukturerad och 

idealiserad Orient, var bara just drömmar. Twain visar att många av representationerna av Orienten 

har varit felaktiga, eller i varje fall inte i överensstämmelse med den faktiska verkligheten: 

”Palestine is no more of this work-day world. It is sacred to poetry and tradition - it is dream-

land.”168

Att moderniteten och dess teknologier förvisso även gjort sitt intåg i den förmodat uråldriga 

Orienten noteras med viss förvåning av Twain:

 A railway here in Asia - in the dreamy realm of the Orient - in the fabled land of the Arabian Nights - is a strange 

thing to think of. And yet they have one already, and are building another. The present one is well built and well 

164  Said 1978/1994, s 94
165  Twain 1869, s 543f
166  Twain 1869, s 596
167  Formuleringen är avsiktlig.
168  Twain 1869, s 608
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conducted, by an English Company, but is not doing an immense amount of business.169

Besvikelsen över den imaginära Orientens icke-existens blandas alltså med förvåning och entusiasm 

inför vad moderniteten kan åstadkomma i regionen, även om de ekonomiska aspekterna av den 

kommenterade verksamheten inte ser ljusa ut. Orienten, eller vad regionen nu bör kallas, är inte en 

oföränderlig fossil utan utveckling är möjlig. Järnvägen står som ett materiellt och konkret bevis för 

detta. Noteras bör dock att järnvägen inte är en inhemsk orientalisk produkt eller idé, utan resultatet 

av brittisk entreprenörsanda. Genom impulser utifrån kan Orienten transformeras. Utan dessa 

impulser är transformationen i bästa fall mer oviss. Citatet som inledningsvis tycks peka i en 

riktning visar sig alltså vara betydligt mer komplext. Västerländskt inflytande ses som en garant för 

utveckling och civilisation. Härigenom visas att Orienten är underlägsen och väsensskild från Väst, 

en process som Berg poängterar och diskuterar.170Said noterar att ”[t]he West is the actor, the Orient 

a passive reactor.”171 Twains hållning liknar onekligen Joseph Conrads attityd gentemot den 

koloniala världen. Denna hållning har tidigare diskuterats.172

 Efter vistelsen i Damaskus rider Twain och resesällskapet genom öknen och besöker platser med 

biblisk signifikans. Magdala beskrivs enligt liknande mönster som föregående städer: ”The streets 

of Magdala are any where from three to six feet wide, and reeking with uncleanliness."173I stadens 

gränder vistas tiggare och mäniskor i märkliga utstyrslar, precis som är brukligt i den orientaliska 

staden så som den skildras av Twain.

Tidlöshet är ett tema som går igen i beskrivningarna av många platser i den historiskt rikhaltiga 

Orienten:”Nazareth is wonderfully interesting because the town has an air about it of being 

precisely as Jesus left it [...]”.174

Resesällskapets ökenvandring mellan mindre orter och arkeologiska eller naturliga sevärdheter som 

oftast ger upphov till besvikelse upphör när de närmar sig Jerusalem. Staden är inte fullt lika 

magnifik som den framställs i bibliska såväl som i populärkulturella sammanhang:

 So small! Why, it was no larger than an American village of four thousand inhabitants, and no larger than an 

ordinary Syrian city of thirty thousand. Jerusalem numbers only fourteen thousand people.175

 A fast walker could go outside the walls of Jerusalem and walk entirely around the city in an hour. I do not know 

169  Twain 1869, s 417
170  Berg 1998, s 204
171  Said 1978/1994, s 109 Notera affiniteten mellan detta synsätt och Aristoteles betonande av kvinnan som passiv

 kropp. Orienten behandlas alltså som en kvinna.
172  Said 1994, s 48
173  Twain 1869, s 503
174  Twain 1869, s 537
175  Twain 1869, s 556
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how else to make one understand how small it is.176

Gatorna är trånga och arkitekturen (bortsett från de historiska byggnaderna) lämnar en hel del övrigt 

att önska. Tiggare och bedragare är frekvent förekommande. Dessa drag känner läsaren igen ifrån 

skildringarna av de orientaliska städer Twain tidigare har besökt. Twains behandling av Jerusalem 

förefaller dock vara något mildare, och påminner mer om sättet på vilket författaren skildrar de 

icke-orientaliska städer som besöks i bokens tidigare delar. Istället för att beskriva folklivet som ett 

extremt, kaotiskt myller av bisarra människor som i Konstantinopel skriver Twain förhållandevis 

sakligt om vilka som faktiskt bor i staden: ”Moslems, Jews, Greeks, Latins, Armenians, Syrians, 

Copts, Abyssinians, Greek Catholics, and a handful of Protestants.”177Förvisso betonar Twain 

således befolkningens heterogena karaktär, men liknelser vid människor som ”myller” ”horder” 

eller ”svärmar” uteblir oftast. (Huruvida detta beror på att Twain vant sig vid dessa aspekter och 

tröttnat på sina formuleringar eller om det beror på andra hänsynstaganden förefaller oklart.) 

Däremot uteblir inte de halta och vanskapta tiggarna och de sedvanliga bedragarna som försöker 

profitera på de storögda turisternas goda köpkraft. De aspekter av Jerusalem med omnejd som 

Twain skildrar berör primärt religiösa företeelser och dessa diskurser diskuteras nedan. 

Sammanfattningsvis kan man säga att Twains förhållningssätt till den orientaliska staden beror på 

ett sensationslystet sökande efter att bli chockad och förfärad. I bokens avslutning jämförs 

Alexandria kortfattat med Kairo: ”Alexandria was too much like a European city to be novel, and 

we soon tired of it. We took the cars and came up here to ancient Cairo, which is an Oriental city 

and of the completest pattern.”178Chockverkan tycks dock ha avtagit en aning så här i resans 

slutskede: längre skildringar av Kairo uteblir. Kanske har den orientaliska staden genom resenärens 

faktiska erfarenheter avmystifierats och tappat en del av sina ursprungliga, chockerande 

egenskaper.179 

 4.5 Twain och Orientens religiösa liv

Vilken bild förmedlar Twain av Orientens religiösa liv? Föreligger det några skillnader i hur 

författaren skildrar olika religioner och dess utövare?

Att läsa in enbart islamfientlighet eller eurocentrisk rasism i Twains skildringar180 vore en grov 

176  Twain 1869, s 557
177  Twain 1869, s 559
178  Twain 1869, s 615
179  Twain tvingades också redigera sitt alltför omfångsrika manuskript varför en del avsnitt kan ha klippts bort. 

Hursomhelst är det sannolikt på något sätt signifikant att resans egyptiska del ägnas så lite utrymme i den färdiga 
boken.

180  Saids teorier om orientalism går heller inte ut på detta, även om så många att tycks tro det att författaren tvingades 
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förenkling av vad som faktiskt står att läsa i boken. Trots de senaste årtiondenas hätska polemik 

angående det så kallade Västerlandets förhållande till islam så har de faktiska historiska mötena 

mellan de påstådda antagonisterna inte alltid präglats av konflikter, utan snarare av ett genuint (om 

än stundtals missriktat) intresse.181 De konflikter som föreligger tycks också vara mer komplexa än 

den binära uppdelningen mellan ”väst” och ”islam”. Passagen nedan är ett exempel på detta:

 There is no gainsaying that Greek, Turkish and Armenian morals consist only in attending church regularly on the 

appointed Sabbaths, and in breaking the ten commandments all the balance of the week. It comes natural to them to 

lie and cheat in the first place, and then they go on and improve on nature until they arrive at perfection.182

Det vill säga: kristna, eller i varje fall ortodoxt kristna, uppför sig ofta lika illa som vad den 

stereotypa bilden av muslimen förmedlar. Twain nämner också att grekerna mycket väl kan vara 

värre än turkarna när det gäller omoral.183 Att säga att citatet representerar ett specifikt förakt mot 

just de ortodoxa kyrkorna eller deras församlingsmedlemmar är inte heller helt sanningsenligt om 

man placerar orden i en större kontext. Twain är nämligen inte främmande för att kritisera 

kristendomen i vid mening. Flertalet av de stora kyrkliga inriktningarna görs till föremål för satir. I 

tidigare skeden av The Innocents Abroad besöker Twain Italien, där han ges tillfälle att uppröras 

över den katolska kyrkans grepp över ett utfattigt, omodernt och genomkorrumperat samhälle.

 As far as I can see, Italy, for fifteen hundred years, has turned all her energies, all her finances, and all her industry 

to the building up of a vast array of wonderful church edifices, and starving half her citizens to accomplish it. She is 

to-day one vast museum of magnificence and misery. All the churches in an ordinary American city put together 

could hardly buy the jeweled frippery in one of her hundred cathedrals.184

I citatet nedan likställs inhemska amerikanska religiösa fenomen (mormoner) med orientalisk 

polygami:

 Mosques are plenty, churches are plenty, graveyards are plenty, but morals and whiskey are scarce. The Koran does 

not permit Mohammedans to drink. Their natural instincts do not permit them to be moral. They say the Sultan has 

eight hundred wives. This almost amounts to bigamy. It makes our cheeks burn with shame to see such a thing 

permitted here in Turkey. We do not mind it so much in Salt Lake, however.185

I ljuset av detta förefaller det obalanserat att hävda att The Innocents Abroad enbart är en 

islamofobisk eller rasistisk reseskildring. Ett kontrapunktiskt perspektiv på yttrandet är nödvändig.

 I Konstantinopel besökte Twain (liksom många andra resenärer) de dansande dervischerna. Han 

kommentera vanföreställningarna i den nya (1994) utgåvans efterord.
181  Se exempelvis Gunny 2004
182  Twain 1869, s 369
183  Twain 1869, s 361
184  Twain 1869, s 258
185  Twain 1869, s 368
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imponerades av själva dansen och dess estetik, men förfasades över hur de närvarande åskådarna 

tycktes tro att ceremonin kunde bota sjukdomar och skänka välsignelser:

This is well enough for a people who think all their affairs are made or marred by viewless spirits of the air - by 

giants, gnomes, and genii - and who still believe, to this day, all the wild tales in the Arabian Nights. Even so an 

intelligent missionary tells me.186

Inledningsvis utgör citatet en kritik av den vidskepelse som enligt stereotyperna präglar den 

irrationella orientalens liv. Den tilltänkta läsaren nickar instämmande och ryser vid tanken. Tillägget 

"Even so an intelligent missionary tells me." innebär dock en sarkastisk vändning: den kristna 

missionären antyds vara minst lika irrationell som turkarna. Dessutom tycks tilltron till Tusen och 

en natt som framgått ovan vara osunt hög även bland Twains puritanska resesällskap. För Twain 

tycks alla former av icke-rationalitet och vidskepelse vara likartade. Kritiken av bristen på 

målrationalitet187 är alltså inte enbart förbehållen muslimer. Det är sant att Twain ofta förefaller vara 

minst sagt kritiskt inställd till islam och muslimer, men hård kritik tycks alltså även riktas mot 

människor tillhöriga en rad andra trosinriktningar. Det är inte enbart muslimer som blint accepterar 

religiöst motiverade praktiker, även amerikaner kan uppvisa dylik irrationalitet.188 Att Twain kunde 

likställa islam med kristendomen och kritisera religionen hänsynslöst ledde till att han utsattes för 

hård kritik från företrädare för kristna rörelser i USA.189

Läsaren kan dock inte undgå att notera att det föreligger rasistiska undertoner i sättet på vilket 

Twain hanterar vissa specifika kategorier av människor. En skillnad mellan ”amerikaner” och 

”muslimer” (kategorierna tycks inte kunna sammanfalla) är muslimens inneboende brist på 

moralisk kapacitet som måste betonas av Twain. Författaren tycks ha upprättat en slags rasmässig 

hierarki av olika kategorier: Smyrna (Izmir) luktar till och med avsevärt värre än det kinesiska 

kvarteret190 i en amerikansk stad. Som noterats ovan luktar turkar som turkar, och denna lukt är 

uppenbarligen värre än den kinesiska kroppsodören och det kinesiska kökets ångor.

Värre än turkar och araber är dock de amerikanska urinvånarna, som återfinns på bottnen av Twains 

hierarki. Vid flera tillfällen använder författaren indianernas påstådda vidrighet som referenspunkt i 

presentationen av människor eller händelser. Araber jämförs ofta med indianer för att understryka 

att båda kategorierna är att betrakta som vildar.191 Utifrån denna observation kan läsaren lätt ges 

186  Twain 1869, s 365
187  Vilket Berg 1998, s 112, 122 alltså framhåller som ett utmärkande drag för populärorientalismen.
188  Minns att målrationalitet utgör ett drag hos den populärorientalistiske protagonisten.
189  Powers 2005, s 257
190  Twain 1869, s 407 Jag antar att Twain syftar på Chinatown i någon kalifornisk stad, en företeelse som han torde 

vara väl bekant med.
191  Obenzinger 1999, s 221
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intrycket av att Twain ägnar sig åt konventionell stereotyp rasism. Visst är skildringen rasistisk, men 

den är inte enbart rasistisk.192 Obenzinger noterar exempelvis att fenomenet ras i The Innocents  

Abroad är mer problematiskt än vad man inledningsvis kan tro. Samtidigt som indianen/araben 

representerar den ociviliserade vilden liknar den koleriske Mark Twain sig själv vid en indian vid 

flera tillfällen i boken.193 När Mark Twain gråter (eller säger sig gråta) över Adams påstådda grav i 

Jerusalem, gråter han över en svart afrikan. Twain är medveten om detta men betonar ändå sitt 

släktskap med förfadern. Att erkänna sitt biologiska släktskap med en afrikansk förfader var inte 

förenligt med konventionerna i 1860-talets USA, där en teologiskt färgad debatt angående 

människans ursprung rasade för fullt.194

Ovan noterades hur besvikelse ofta präglar orientresenärens skildringar. Besvikelse och reflektioner 

över tidlöshet och stagnation präglar också mötet med religiöst laddade platser. Twain berättar om 

en moské i Tangier där ett ur har stannat.195 ”The Moors of Tangier have so degenerated that it has 

been long since there was an artificer among them capable of curing so delicate a patient as a 

debilitated clock.”196Förr, i den svunna guldåldern, representerade morerna en högkultur som nu 

alltså har degenererat. I Palestina är besvikelsen och bitterheten som mest påtaglig, så påtaglig att 

förstämningen går ut över Twains annars så humoristiska sinnelag. Twain inleder med att referera 

till reselitteraturförfattaren Grimes197 som påstod sig ha varit djupt berörd och gråtit mer eller 

mindre konstant under sin vistelse i Det heliga landet.198 ”Grimes” utgör en intertext (eller möjligen 

en antitext) vars budskap Twain driver med:

We could recognize the Tower of Hippicus, the Mosque of Omar, the Damascus Gate, the Mount of Olives, the 

Valley of Jehoshaphat, the Tower of David, and the Garden of Gethseman and dating from these landmarks could 

tell very nearly the localities of many others we were not able to distinguish. I record it here as a notable but not 

discreditable fact that not even our pilgrims wept. I think there was no individual in the party whose brain was not 

teeming with thoughts and images and memories invoked by the grand history of the venerable city that lay before 

us, but still among them all was no "voice of them that wept."199

Inte ens Twains fromma, puritanska resesällskap förmår uppskatta verklighetens Jerusalem i någon 

större utsträckning. Alla har dock den religiöst laddade diskursiva konstruktionen "Jerusalem" i 

tankarna. Tankarnas och drömmarnas Jerusalem liknar inte alls verkligheten: resultatet blir kognitiv 

192  En kontrapunktisk anmärkning.
193  Obenzinger 1999, s 219
194  Obenzinger 1999, s 220f
195  Vilket ju innebär att tiden faktiskt står stilla i Tangier.
196  Twain 1869, s 83f
197  En fiktiv karaktär, men en samtidig referens till den faktiske författaren William Cowper Prime som alltså fick se 

sig bli rejält förlöjligad. Se Obenzinger 1999, s 202f
198  Twain 1869, s 535
199  Twain 1869, s 556f
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dissonans.

 En av de mest uppriktiga och finstämda passagerna i The Innocents Abroad utgörs av Twains 

skildring av resesällskapets vistelse vid det grekisk-ortodoxa klostret Mar Saba som är spektakulärt 

beläget på en klippa i öknen. Inledningsvis chockeras Twain av munkarnas asketiska livsföring:

Their lips are lips that never kiss and never sing; their hearts are hearts that never hate and never love; their breasts 

are breasts that never swell with the sentiment, "I have a country and a flag." They are dead men who walk.200

Det negativa första intrycket byts dock snart mot genuin uppskattning:

 They knew we were foreigners and Protestants, and not likely to feel admiration or much friendliness toward them. 

But their large charity was above considering such things. They simply saw in us men who were hungry, and thirsty, 

and tired, and that was sufficient. They opened their doors and gave us welcome.201

I den villkorslösa generositet som munkarna uppvisade gentemot främlingarna tycks Twain 

identifiera ett ursprungligt kristet budskap som är fjärran från de hätska teologiska debatterna i 

dåtidens USA samt den kommersialiserade, turistanpassade kristendom som resenärerna nyligen 

hade bevittnat i exempelvis Jerusalem.202 Munkarnas kloster må vara uråldrigt, men deras moraliskt 

beaktansvärda handlingar och budskap är förankrade i nuet. En av Orientens mest uråldriga 

institutioner visar sig paradoxalt nog också vara den mest levande och mänskliga, en bjärt kontrast 

mot de döda, kommersialiserade eller politiserade monument som annars är utspridda i regionen. I 

Jerusalem besökte Twain och resesällskapet Den heliga gravens kyrka, som visade sig vara en 

kommersialiserad plats där kristna av olika fraktioner låg i fejd med varandra: ”Entering the 

building, through the midst of the usual assemblage of beggars, one sees on his left a few Turkish 

guards - for Christians of different sects will not only quarrel, but fight, also, in this sacred place, if 

allowed to do it.”203Det går inte att ta miste på den bitterhet som präglar passagen nedan där Twain 

sammanfattar sina intryck av Den heliga graven:

 With all its clap-trap side-shows and unseemly impostures of every kind, it is still grand, reverend, venerable - for a 

god died there; for fifteen hundred years its shrines have been wet with the tears of pilgrims from the earth's 

remotest confines; for more than two hundred, the most gallant knights that ever wielded sword wasted their lives 

away in a struggle to seize it and hold it sacred from infidel pollution. Even in our own day a war, that cost millions 

of treasure and rivers of blood, was fought because two rival nations claimed the sole right to put a new dome upon 

it. History is full of this old Church of the Holy Sepulchre - full of blood that was shed because of the respect and 

the veneration in which men held the last resting-place of the meek and lowly, the mild and gentle, Prince of 

200  Twain 1869, s 598
201  Twain 1869, s 599
202  Twain lyckas också implicit kritisera de självgoda puritanska medresenärer som ondgjort sig över hans rökning. I 

Mar Saba, med dess sanna kristna tolerans, kunde han röka och betrakta solnedgången över öknen.
203  Twain 1869, s 560

43



Peace!204

Detta är inte de enda religiöst motiverade konflikterna som Twain bittert beklagar. Citatet nedan 

syftar på de förföljelser som den kristna befolkningen i Damaskus tvingades utstå 1861:

They say those narrow streets ran blood for several days, and that men, women and children were butchered 

indiscriminately and left to rot by hundreds all through the Christian quarter; they say, further, that the stench was 

dreadful. All the Christians who could get away fled from the city, and the Mohammedans would not defile their 

hands by burying the "infidel dogs." The thirst for blood extended to the high lands of Hermon and Anti-Lebanon, 

and in a short time twenty-five thousand more Christians were massacred and their possessions laid waste. How they 

hate a Christian in Damascus! - and pretty much all over Turkeydom as well. And how they will pay for it when 

Russia turns her guns upon them again!205

Här är det intressant att notera hur Twain i sitt resonemang binder samman religion, religiöst 

motiverat våld och imperialism. Imperiemakten Ryssland ses som en potentiell garant för ordning 

och reda i det allt mer sönderfallande religiöst och etniskt splittrade Osmanska väldet. Twain 

kritiserar däremot Storbritannien och Frankrike för deras ingripande mot Ryssland under 

Krimkriget. ”I never disliked a Chinaman as I do these degraded Turks and Arabs, and when Russia 

is ready to war with them again, I hope England and France will not find it good breeding or good 

judgment to interfere.”206 Passagen, som genom sin explicita, pro-imperialistiska och rasistiska 

grovhet ter sig icke-representativ för boken i dess helhet förefaller vara nedtecknad i affekt. Ett 

exempel på en mer balanserad passage som skildrar hur det amerikanska resesällskapet behandlar 

en moské är:

We entered, and the pilgrims broke specimens from the foundation walls, though they had to touch, and even step, 

upon the "praying carpets" to do it. It was almost the same as breaking pieces from the hearts of those old Arabs. To 

step rudely upon the sacred praying mats, with booted feet - a thing not done by any Arab -was to inflict pain upon 

men who had not offended us in any way. Suppose a party of armed foreigners were to enter a village church in 

America and break ornaments from the altar railings for curiosities, and climb up and walk upon the Bible and the 

pulpit cushions? However, the cases are different. One is the profanation of a temple of our faith - the other only the 

profanation of a pagan one.207

Twain illustrerar genom sarkasm det orimliga och det olämpliga i att behandla andras kulturer 

respektlöst, eller om man så vill, på ett kulturimperialistiskt sätt. Den amerikanska turistens vilja att 

kontrollera och äga Orientens monument och kulturarv kommer även till uttryck i Egypten, när 

delar av resesällskapet (”[...] irrepressible memento-seekers who was pecking at the venerable 

204  Twain 1869, s 573
205  Twain 1869, s 463
206  Twain 1869, s 463
207  Twain 1869, s 543
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sarcophagus with his sacrilegious hammer.”208) uppges ha tagit med sig hammare till pyramiderna 

för att hacka loss souvenirer. Ännu en gång är det möjligt att identifiera en kluvenhet mellan Twains 

uppenbara religionskritik och den samtidiga toleransen för andras kulturer. Detsamma gäller för 

hans imperialismkritik och hans samtidiga ställningstagande för en rysk intervention i Orienten.209

 Det kan också vara intressant att kortfattat notera hur Twain behandlar personer som Jesus och 

Muhammed. Twain skildrar frälsarens barndom på ett humoristiskt och provokativt vis genom att 

utgå ifrån apokryfen Thomas barndomsevangelium. Obenzinger argumenterar för att dessa 

skildringar står i ett intertextuellt förhållande till Twains senare succéer med böckerna om de busiga 

men godhjärtade pojkarna Tom Sawyer och Huckleberry Finn.210En annan person med stor religiös 

och historisk signifikans är profeten Muhammed. Twains skildringar av Muhammed är 

förhållandevis balanserade och profeten utsätts inte för en mer ofördelaktig porträttering än andra 

historiska personer. Att profeten vid ett ofta omdiktat tillfälle var vis nog att avstå från att gå in i 

Damaskus ses som ett klokt val av Twain (vars uppfattningar om staden har framgått ovan): ”He 

said man could enter only one paradise; he preferred to go to the one above [...]The Prophet was 

wise without knowing it when he decided not to go down into the paradise of Damascus.”211 

Sammanfattningsvis kan man säga att Twain är tämligen balanserad när det gäller behandlingen av 

religiöst viktiga personer (eller historiska personer överhuvudtaget, Twain driver friskt med vem 

som helst).

4.6 Kvinnor och sexualitet
Enligt Edward Said utgjorde Orienten under 1800-talet en plats där västerlänningar kunde fly det 

borgerliga samhällets alltmer institutionaliserade, formaliserade och inskränkta sexuella normer. 

”[T]he Orient was a place where one could look for sexual experience unobtainable in Europe. 

Virtually no European writer who wrote on or traveled to the Orient in the period after 1800 

exempted himself or herself from this quest [...]”.212 ”The Orient becomes a living tableau of 

queerness”.213Berg presenterar tesen att Orienten och dess kraftigt erotiserade prägel kan ses som ett 

uttryck för en manlig strävan att dominera och passivisera kvinnan fullständigt. Orienten gjordes till 

en plats där den viktorianske mannens önskningar och fantasier kunde bli verklighet. Denna 

208  Twain 1869, s 626
209  Twains besök hos tsarfamiljen kan ha bidragit till att påverka författarens sympatier.
210  Obenzinger 1999, s 201
211  Twain 1869, s 455f
212  Said 1978/1994, s 190
213  Said 1978/1994, s 103

45



ensidiga bild tycks dock inte kunna utgöra en fullständig förklaringsmodell: Berg noterar att den 

stereotypiserade Orientens danser och provokativa estetik faktiskt också anammades av 1800-talets 

framväxande kvinnorörelser.214 Den erotiserade Orienten kan alltså inte betraktas som ett 

uteslutande patriarkalt projekt, utan diskursen innehåller kraftiga centrifugala tendenser.

 Hursomhelst är det en riktig observation att orientalistiska skildringar tenderar att hysa sexuella 

element. Denna tendens begränsar sig inte till den moderna tidsålderns skildringar utan förekom 

även i medeltida verk, även om upplysningstidens mer explicita förhållningssätt till erotik innebar 

ett förtydligande av orientalismens sexuella diskurser.215 Mark Twains reseskildringar utgör inget 

undantag från dessa närmast regelmässiga tendenser. Kvinnors utseende och klädsel refereras (och 

recenseras) i stort sett varje gång Twain beskriver en ny plats eller stad. Sexuella anspelningar, om 

än ganska harmlösa, förekommer ofta. I Smyrna umgås Twain med unga armeniska kvinnor, som 

faktiskt ses som aningen mer attraktiva än amerikanskor. Vilken slags umgänge det rör sig om 

förefaller dock inte vara helt klart, men kommunikationen tycks stundtals ha varit icke-verbal: ”I 

find that in cases like these, the fact that you can not comprehend each other isn't much of a 

drawback."216Muslimska kvinnor värderas däremot inte lika högt av Twain. I citatet nedan jämför 

han exempelvis kvinnorna i Konstantinopel och Smyrna med Beiruts kvnnor. Därefter följer ett citat 

från vistelsen i Damaskus:
 [T]he women of Beirout add an agony - in the two former cities the sex wear a thin veil which one can see through 

(and they often expose their ancles), but at Beirout they cover their entire faces with dark-colored or black veils, so 

that they look like mummies, and then expose their breasts to the public.217

 All the veiled women we had seen yet, nearly, left their eyes exposed, but numbers of these in Damascus 

completely hid the face under a close-drawn black veil that made the woman look like a mummy. If ever we caught 

an eye exposed it was quickly hidden from our contaminating Christian vision […].218

De muslimska kvinnorna i Tangier kritiseras alltså av Twain på grund av sina provokativa mer eller 

mindre heltäckande kläder. Men, det som finns under tyget uppskattas inte heller:
I have caught a glimpse of the faces of several Moorish women (for they are only human, and will expose their faces 

for the admiration of a Christian dog when no male Moor is by), and I am full of veneration for the wisdom that 

leads them to cover up such atrocious ugliness.219

Därefter beskrivs de moriska kvinnorna som vildar som bär sina småbarn i säckar på ryggen. 

Judinnorna i staden uppskattas dock: "Their women are plump and pretty, and do smile upon a 

214  Berg 1998, s 43
215  Rodinson 1980/1991, s 49
216   Twain 1869, s 410
217  Twain 1869, s 433
218  Twain 1869, s 460
219  Twain 1869, s 85
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Christian in a way which is in the last degree comforting."220

I Nasaret finner Twain inte heller några skönheter:
Arab men are often fine looking, but Arab women are not. We can all believe that the Virgin Mary was beautiful; it 

is not natural to think otherwise; but does it follow that it is our duty to find beauty in these present women of 

Nazareth?221

Den orientaliska kvinnan förefaller i mångt och mycket också utgöra en besvikelse, som varken 

lever upp till de orientalistiska stereotypernas sexuellt fulländade och hedonistiska kvinnor eller till 

den bibliska versionen den orientaliska kvinnan. Det är inte "naturligt" att tänka sig att Guds moder 

faktiskt skulle ha icke-europeiska drag. Samtidigt ges läsaren intrycket att Twain driver med den 

diskursiva konstruktionen av vad som är "naturligt: att det som anses som "naturligt" faktiskt inte 

nödvändigtvis är i överensstämmelse med den objektiva verkligheten.

 Twain värderar den orientaliske mannen högre än kvinnan (detta diskuteras nedan). Den 

orientaliska kvinnan betraktas helt enkelt inte som attraktiv. Armeniskorna och judinnorna utgör 

emellertid klara undantag från denna tendens, varför man kanske istället borde skriva att "den 

muslimska" kvinnan anses vara oattraktiv. Varför, kan man fråga sig? Kritiken mot de muslimska 

kvinnorna baseras inte bara på ett ogillande av deras useende eller uppenbarligen provokativa 

heltäckande klädsel, utan också mot Orientens samhälleliga liv och de förhärskande könsrollerna 

samt mot förhållandet mellan män och kvinnor i stort. I Jerusalem ser Twain några kvinnor vid en 

brunn:
The famous pool looked exactly as it looked in Solomon's time, no doubt, and the same dusky, Oriental women, 

came down in their old Oriental way, and carried off jars of the water on their heads, just as they did three thousand 

years ago, and just as they will do fifty thousand years hence if any of them are still left on earth.222

Tidlösheten som diskursivt tema utgör en fond. Kvinnorna är ansiktslösa men uppenbarligen 

oattraktiva ("dusky") och ägnar sig åt en slitsam fysisk verksamhet som egentligen inte hade behövt 

förekomma om det orientaliska samhället hade utvecklat sin infrastruktur. Att identifiera en viss 

frustration hos Twain är inte svårt, citatet förefaller vara mindre komiskt och präglas av större 

uppriktighet, eller i varje fall av bittrare sarkasm än många andra textpassager.

Twain beklagar sig också över arrangerade äktenskap och det faktum att det inte tycks finnas 

särskilt goda möjligheter för unga människor att uppvakta varandra på frivillig basis innan 

äktenskapet: "There are no valentines, no stolen interviews, no riding out, no courting in dim 

parlors, no lovers' quarrels and reconciliations - no nothing that is proper to approaching 

220  Twain 1869, s 78
221  Twain 1869, s 532
222  Twain 1869, s 583
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matrimony."223Den unga muslimska kvinnan är inte sexuellt224tillgänglig. Men, när denna tendens av 

olika anledningar sätts i gungning är Twains reaktion inte glädje eller upphetsning, utan snarare 

förfäran. Som ett av de ovanstående citaten visar reagerar Twain mycket negativt när kvinnorna i 

Tangier lyfter på slöjan. Ett annat exempel på en liknande chockartad händelse inträffar på en 

landsväg utanför Kairo:
 Somewhere along this route we had a few startling exhibitions of Oriental simplicity. A girl apparently thirteen 

years of age came along the great thoroughfare dressed like Eve before the fall. We would have called her 

thirteen at home; but here girls who look thirteen are often not more than nine, in reality.225

Varför känner sig Twain tvungen att påpeka den narrativt tämligen ointressanta händelsen att en 

naken flicka skymtats längs landsvägen? Poängen med citatet tycks vara att visa hur den 

orientaliska flickan skiljer sig från den västerländska flickan. Den sistnämnda är oskuldsfull och 

ofarlig medan den orientaliska flickan utvecklas tidigare och ses som en lömsk och åldersmässigt 

svårdefinierad figur med potential att lura eller reta betraktaren, i det här fallet Mark Twain. Strax 

efter denna incident får Twain syn på nakna badande män:
 Occasionally we saw stark-naked men of superb build, bathing, and making no attempt at concealment. However, 

an hour's acquaintance with this cheerful custom reconciled the pilgrims to it, and then it ceased to occasion remark. 

Thus easily do even the most startling novelties grow tame and spiritless to these sight-surfeited wanderers. 226

Den manliga nakenheten värderas på ett annat sätt, som en "startling novelty", någonting exotiskt 

och spännande (även om underhållningsvärdet är högst tillfälligt) snarare än som direkt 

chockerande och obehagligt. Skillnader mellan hur manlig respektive kvinnlig nakenhet betraktas 

och värderas föreligger förmodligen i de flesta sammanhang och diskurser, oavsett om betraktaren 

skildrar sin egen kultur eller någon annans. Men, i Twains fall står det klart att den manlige 

orientalen i några avseenden är att föredra framför den kvinnliga. Vid ett tillfälle får Twain syn på 

hur en reseguide omfamnar och kysser en manlig vän:
It did not seem reasonable to me that men should kiss each other, but I am aware, now, that they did. There was 

reason in it, too. The custom was natural and proper; because people must kiss, and a man would not be likely to 

kiss one of the women of this country of his own free will and accord. One must travel, to learn.227

Att dra alltför stora slutsatser av ovanstående citat är förmodligen inte lämpligt, inte minst med 

tanke på Twains förmåga att förhålla sig sarkastisk. Däremot förefaller det högst sannolikt att 

Twain, som inför och under resan läste mängder av reselitteratur och orientskildringar, hade tagit 

223  Twain 1869, s 85
224  Eller kanske, om man så föredrar, "romantiskt".
225  Twain 1869, s 619
226  Twain 1869, s 619
227  Twain 1869, s 545
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del av skildringar av orientalisk homosexualitet. För sådana skildringar var vanligen 

förekommande, vilket Stephen O. Murray visar.228I James Silk Buckinghams skildring Travels in  

Assyria, Media and Persia (1830) framställs homosexualitet, eller snarare, homosexuella handlingar 

män emellan som någonting vanligt förekommande i Orienten. Handlingarna betraktades av 

Buckingham som ett uttryck för manlig vördnad och som en tradition med rötterna i den grekiska 

antikens platoniska kärlek män emellan. Buckingham tycks inte ha varit helt fördömande men tog 

ändå klart avstånd ifrån praktiken. Förekomsten av denna sexuella kultur härleds av författaren till 

den muslimska världens kvinnosyn, och en allmän brist på utbildning.229 Buckingham försöker 

alltså visa att Europa genom sina överlägsna samhälleliga institutioner inte kan regrediera till en 

mer primitiv eller sexuellt lastbar kultur, som alltså får representeras av Orienten. Detta sätt att slå 

fast den egna kulturens överlägsenhet utgör ett typiskt exempel på orientalism så som Edward Said 

betonar begreppet. Mark Twain gör någonting liknande det Buckingham dessförinnan gjort när han 

förfasas över det orientaliska samhällets brist på föräktenskaplig romantik. Men att i det här fallet 

tillämpa Saids synsätt kan ge upphov till godtycklighet: är det rimligt att betrakta Twains 

samhällskritik som ett sätt att stärka Västvärldens imperialistiska hegemoni över Orienten? Denna 

fråga avser jag besvara i uppsatsens avslutande diskussion. 

Den välkände översättaren av Tusen och en natt, Richard Francis Burton skildrade homosexualitet i 

Orienten såväl som i andra icke-västerländska kultursfärer. Burton argumenterade för förekomsten 

av en geografiskt determinerad"sotadic zone", där lokalbefolkningen tycktes vara särskilt benägna 

att utföra homosexuella handlingar.230Givetvis ingick stora delar av Orienten i denna hypotetiska 

tankekonstruktion. Enligt Burton var inte de homosexuella handlingarna fullständigt förkastliga, 

utan: "[T]he love of boys has its noble and sentimental side."231Motivationen bakom denna hållning 

utgörs av hänvisningar till antikens Grekland såväl som till islamiska mystiker, som sågs som 

värdiga efterträdare till den av Burton högt skattade platoniska kulturen och filosofin. Mark Twain 

läste utan tvekan Burton. Vid många tillfällen använder Twain Tusen och en natt som 

referenspunkt,232 varför det inte förefaller orimligt att ovan citerade passager kring hur Twain 

betraktar orientaliska män står i ett intertextuellt förhållande till Burton och dennes många 

översättningar av, kommentarer till och essäer kring Tusen och en natt.233Den uppmärksamma 

läsaren kunde sedan skratta gott åt Twains referenser till Burtons homoerotiska stereotyper.   

228  Murray 1997
229  Murray 1997, s 208
230  Murray 1997, s 212. Burtons hypotes vilade på antropologiska studier i fält.
231  Murray 1997, s 212
232  Exempelvis Twain 1869, s 76, 128, 365, 373, 411, 417, 458, 651
233  Idén om "the sotadic zone" lanserades för övrigt i en essäistisk kommentar till just Tusen och en natt, se Murray 

1997, s 211
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5 Inte-text: Bildanalys
En potentiellt intressant aspekt av den första utgåvan av The Innocents Abroad är dess många (234 

stycken!) illustrationer. Illustrationerna gjordes av den unge illustratören True Williams vars 

hantverk uppskattades av Twain. Williams skulle även i fortsättningen vara en samarbetspartner till 

författaren.234 Williams deltog inte i resan utan anlitades i efterhand.

Bilderna ligger generellt sett nära texten. Om Twain skriver om det lutande tornet i Pisa så avbildas 

tornet i illustrationen. Om Twain raljerar om att tvingas bära en oduglig åsna genom öknen, så visar 

bilden detta. Kvalitén på bilderna (både med avseende på konstnärlighet och tryckerikonst) är högst 

varierande. Som noterades ovan var antalet illustrationen i en bokutgåva ett försäljningsargument.

Vissa helsidesbilder, som panoramat över Damaskus235, är dock vackra. Värt att notera är att 

bilderna generellt tenderar att skildra Twain som en serietidningsartad komisk gestalt som i rutiga 

byxor står i centrum av kompositionen. Det är Twain eller ett monument eller en spektakulär vy 

som står i blickfånget, snarare än Orientens invånare. Som Said ofta poängterar riktas det 

västerländska intresset för Orienten mot dess uråldriga historia snarare än mot vad som sker i 

samtiden. Den visuella representationen av den orientaliska staden tycks vara mindre spektakulär än 

Twains textuella skildringar: Bilderna ”View of a street in Tangier”236 såväl som ”Street Scene in 

Constantinople”237 ter sig exempelvis beskedliga i jämförelse med Twains mustiga beskrivningar. 

Genuint orientalistiska illustrationer förekommer dock: ”An Oriental Well”238innehåller kameler, 

palmer och mystiska mörkhyade människor under en drömsk Tusen och en natt-liknande himmel. 

Twain konstaterar i texten som bilden representerar att ”Oriental scenes look best in steel 

engravings”. Om man jämför texten (som skildrar misär) med bilden (som är en stereotypisk 

orientalistisk bild) vinner Twains påstående ytterligare trovärdighet.239 Tesen att verklighetens 

Orient skiljer sig från visuella representationer av densamma förefaller vara högst rimlig.

234  Powers 2005, s 269f Den alkoholiserade Williams illustrerade flertalet av Twains mest berömda böcker. Ett 
exempel på hans hantverk utgörs av den orientaliska illustrationen som pryder uppsatsens framsida,

235  Twain 1869, s 456f
236  Twain 1869, s 77
237  Twain 1869, s 358f
238  Twain 1869, s 544
239  Och en (medveten?) sarkastisk humoristisk poäng upprättas genom den uppenbara diskrepansen mellan text och 

bild.
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6 Avslutande diskussion: Samhällskritik och/eller imperialism?

Bör The Innocents Abroad betraktas som ett verk som bidrar till de dominerande imperialistiska 

diskursernas centripetala kraftriktning eller bör Twains bok primärt ses som ett angrepp på dessa 

diskurser? Bör boken betraktas som så kallad ”dissenting literature”?240 Richard F. Fleck diskuterar 

i artikeln ”Mark Twains Social Criticism in the Innocents Abroad”241huruvida Twains skildringar 

bör ses som samhällskritik eller som uttryck för en fördomsfull, nationalistisk och 

kulturimperialistisk hållning. Fleck argumenterar för att Twain utövade samhällskritik driven av en 

universalistisk etisk hållning som sätter den enskilda människan främst. Vi har sett att detta synsätt i 

någon mån är rimligt, vilket också Carons observationer tycks instämma i. Men detta är inte hela 

bilden, en kontrapunktisk, mindre ensidig förståelse fordras sannolikt.

Som visats i analyserna ovan tenderar Twains skildringar av olika företeelser i Orienten att präglas 

av en viss ambivalens inför det som skildras. På ett ytligt plan förefaller det vara högst rimligt att 

hävda att Twain faktiskt huvudsakligen bidrar till de orientalistiska och imperialistiska diskursernas 

konventionella, centripetala riktning. Det förefaller rimligt att antaga att de flesta som har läst den 

populärorientalistiska boken endast har läst den på ett ytligt plan.242 Alltså borde The Innocents  

Abroad i sin faktiska kontext betraktas som främjande av ovan nämnda diskurser och stereotyper. 

Boken är enligt detta synsätt en del av amerikanska orientalistiska och imperialistiska diskurser, och 

tjänar i praktiken samma syfte som de tidigare reseskildringar som Twain parodierar. En djupare, 

kontrapunktisk och reflekterande läsning leder dock till att Twains bok samtidigt kan värderas på ett 

annorlunda sätt. Den mer eller mindre subtila sarkasm och cynism som präglar vissa passager i 

boken ger uttryck för en frustration över medpassagerarnas okunniga men självgoda attityd och 

deras respektlöshet inför andra människor. Att betrakta Twains skildringar av medpassagerarna som 

en allegori över det amerikanska samhället i stort innebär också att The Innocents Abroad kritiserar 

vissa aspekter av samhället och dess självbild. Kritiken är dock oftast förhållandevis subtil243 och 

inte alltför hård, vilket gör det problematiskt att placera The Innocents Abroad i kategorin 

”dissenting literature”.

Att i detalj försöka utröna och rangordna Twains personliga målsättningar och uppsåt med texten 

låter sig inte enkelt göras, om ens alls. En rimlig hypotes är dock att när Twain hade blivit en 

240  För att använda Saids språkbruk.
241  Fleck, Richard F. ”Mark Twains Social Criticism in the Innocents Abroad” i The Bulletin of the Rocky Mountain 

Modern Language Association Vol. 25:2 1971
242  Läsningen förstås här som konsumtion av masskultur. Således dominerar sannolikt kraftigt de tolkningar som utgör 

"understanding" snarare än "overstanding".
243  I varje fall om man jämför med Twains hårda retorik i slutet av sitt liv.
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etablerad kulturpersonlighet så kunde han skriva och tala utanför vad som förväntades inom 

respektive diskurs. För att kunna leverera sitt budskap så var Twain alltså tvungen att uppnå en 

säkerställd, auktoritativ maktposition. Enligt detta synsätt hyste alltså Twain anti-imperialistiska 

sympatier redan i slutet av 1860-talet, men det dröjde innan de kunde formuleras i sin tydligaste 

form. The Innocents Abroad utgjorde den karriärmässiga språngbräda som möjliggjorde denna 

utveckling. Carons slutsatser om personen Clemens/Twain tycks således vara rimliga:

 This consistency of attitude about American empire expressed by Sam Clemens both privately and as Mark Twain 

suggests that its motive comes not from political circumstance or even a desire for social justice; it is not concerned 

with bad government policies or good social movements. Rather, the anti-imperialism early and late draws on 

Clemens’s large capacity for understanding the human condition.244

Detta hindrade dock inte Twain från att stundtals ägna sig åt samma stereotypa skildringar som 

tidigare orientalister och kulturimperialister. Saids argument angående Joseph Conrad och i viss 

mån också Alexis de Tocqueville tycks vara relevant även i fallet Twain. En författare, oavsett hur 

kosmopolitisk, radikal och nyskapande, verkar i något avseende alltid innanför det omgivande 

samhällets diskursiva ramar.

244 Caron 2008, s 62
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