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Forskningsöversikter

Hermeneutik
Av PETER HALLBERG

it. Varken i Svenskt litteraturlexikon av år 1964 eller dess andra, utvidgade upplaga 
1970 finner man termen hermeneutik som uppslagsord. Den ter sig alltså som jämfö
relsevis ny i svensk litteraturvetenskap, då den nu dyker upp som titel på en färsk 
antologi: Hermeneutik (Rabén & Sjögren, Sthlm 1977), sammanställd och kommente
rad av Horace Engdahl, Ola Holmgren, Roland Lysell, Arne Melberg och Anders 
Olsson. Ändå är naturligtvis själva begreppet som sådant inget i princip nytt hos oss 
heller. Även om litteraturvetenskapen rymmer många boningar, strategier och grepp 
som inte har något direkt att göra med tolkningsläran, har tolkningen av texter alltid 
utgjort och kommer alltid att utgöra A och O i vår forskning. Det rör sig inte om någon 
speciell metod bland andra utan om något vida mer fundamentalt: själva grundvalarna 
för vår verksamhet -  antingen vi alltid är medvetna om det eller ej. Den nya antologin 
är ett bland de senare årens många exempel på att förutsättningarna för litteraturveten
skapen tas upp till prövning på teoretisk och filosofisk nivå.

Antologin är utgångspunkten för den följande diskussionen. Men det förefaller 
lämpligt att först mera allmänt presentera vissa av hermeneutikens grundläggande 
begrepp och problemställningar utan alltför stor bundenhet till just denna bok. Först 
därefter kommenteras antologins urval och framställning något närmare. Emellertid 
söker jag hela tiden knyta resonemanget till dess texter. Sidhänvisningar inom parentes 
avser sålunda, då inget annat nämns, de utländska bidragen eller utgivarkommenta- 
rerna i antologin.

2. Termer som ständigt möter i den aktuella hermeneutiska debatten är fenomenologi 
och fenomenologisk. Betecknande är uppsatstitlar som »The Phenomenological Ap
proach to Literature: Its Theory and Methodology» eller »Parisian Structuralism Con
fronts Phenomenology: The Ongoing Debate».1 Ett av de senare numren a\  Zeitschrift 
fü r Literaturwissenschaft und Linguistik (Jahrgang 5/1975, Heft 17) är helt ägnat temat 
»Phänomenologie und Hermeneutik». Neue Hefte fü r Philosophie (Heft 1, 19 71) hand
lar om »Phänomenologie und Sprachanalyse». Också i vår antologi är fenomenologin 
ofta på tapeten. Mer eller mindre direkt knyter sig begreppet då till den tyske filosofen 
Edmund Husserl (1859-1938), som lanserade fenomenologin som en filosofisk 
grundvetenskap, bl. a. i »Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologi
schen Philosophie».2

Hos senare tänkare, exempelvis Sartre, har Husserls delvis svårtillgängliga och 
problematiska fenomenologi undergått olika omvandlingar. Men ett slags gemensam 
nämnare kan ändå urskiljas. Mycket förenklat uttryckt rör det sig om en exklusiv 
tonvikt på det mänskliga medvetandet (»Bewusstsein») som centrum för vår erfaren
het och betingelse för vår upplevelse av omvärlden. Mellan subjekt och objekt äger det

1 Båda uppsatserna av samme författare, Ro- 2 I Jahrbuchfür Philosophie undp hän omen ologi- 
bert Magliola, i Language and Style, An Inter- sehe Forschung, 1: 1 , 19 13 . 
national Journal, vol V:2, 1972, s. 79-99, resp. 
vol. VE4, 1973, s. 237-48.
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rum ett slags sammansmältning, eftersom det i medvetandet inte kan göras någon 
åtskillnad mellan tingen i deras objektiva existens och tingen sådana de erfares av oss. 
Särskilt för kulturyttringarnas, som litteraturens, del -  själva produkter av människors 
medvetande och aktivitet -  blir detta betraktelsesätt avgörande. Ett litterärt verk har 
ingen verklig mening som blott och bart objekt, med iakttagbara och mätbara egenska
per, utan först sådant det realiseras i vårt medvetande. På denna punkt ser sig fenome- 
nologin stå i motsats till en »positivistisk» litteraturvetenskap, som anses arbeta just 
under förutsättningen att litteraturen framträder som en serie objektiva »fakta» och 
kan studeras i den egenskapen. (Om detta verkligen är en korrekt beskrivning på 
»positivistisk» forskningspraktik, kan här lämnas därhän; i vårt sammanhang är det 
väsentliga karakteristiken av en principiell, vetenskapsteoretisk motsättning.)

3. Vi närmar oss här en distinktion, som särskilt har förknippats med filosofen och 
litteraturforskaren Wilhelm Diltheys ( 18 3 3 - 19 11)  namn, nämligen mellan de naturve- 
tenskapligt-fysikaliska vetenskaperna som grundade på förklaring och humanvetenska
perna som grundade på förståelse. Det är en distinktion som alltjämt är högst aktuell för 
hermeneutiken. De här kursiverade termerna är ju långtifrån entydiga och kräver 
någon precisering. Den förstnämnda avser en förklaring enligt generella principer om 
orsak och verkan, oberoende av subjektet-forskarens medvetande. Förståelsen är 
däremot på ett helt annat sätt knuten till den förståendes föreställningsvärld som 
människa och samhällsvarelse. »Förståelse måste uppfattas som en process, där upp
delningen i subjekt och objekt överskrids i den grad som man känner igen sig själv i 
den andre.» (276; Rüdiger Bubner)

Skillnaden skulle kunna illustreras med ett par installationsföreläsningar, där två 
talare hade enats om »samma» ämne: Lars Werkö behandlade hjärtat ur medicinarens 
synvinkel, Staffan Björck ur litteraturvetarens. Medicinaren-fysiologen betraktar, som 
forskare, hjärtat som ett organ vars funktioner mer eller mindre precist och uttöm
mande kan beskrivas och »förklaras» objektivt. (Att det kan finnas luckor i denna 
förklaring förändrar därvid ingenting; de skulle i princip kunna utfyllas med ökade 
insikter.) Men innebörden av den poetiska symbolen hjärta »förstår» vi genom att 
solidarisera oss med och »leva oss in i» texten, tolka den utifrån våra förutsättningar, 
hela vår föreställningsvärld. Förståelsen innebär en annan art av personlig satsning än 
den naturvetenskapliga förklaringen, och den är i princip aldrig avslutad.

Distinktionen mellan naturvetenskaplig förklaring och humanvetenskaplig förståel
se kan synas ganska klar. Men den har ändå blivit ifrågasatt till förmån för en övergri
pande hermeneutisk teori för allt vetande, all vetenskap. Det är också givet att man i 
ett så att säga förvetenskapligt perspektiv kan se utforskningen av hela vår värld -  
naturen likaväl som kulturen -  som ett uttryck för vårt behov av orientering i tillvaron. 
Såtillvida är naturligtvis all vetenskap relaterad till upplevelsen och »förståelsen» av 
vår situation som människor. Men en helt annan sak är de teoretiska förutsättningarna 
för att bedriva forskning på en mera specialiserad nivå. Där yppar sig genast de radikalt 
skilda villkoren för naturvetenskap och humanvetenskap. Man har ett bestämt intryck 
av att tendensen att reducera eller rentav sudda ut den skillnaden ibland bottnar i en 
»humanforskarens» känsla av underlägsenhet gentemot naturvetenskapernas högre 
precision, deras större möjlighet att uppnå resultat med obestridlig intersubjektiv 
giltighet.

Det har bland annat sagts att också naturvetenskaperna måste dras med avgörande 
principiella osäkerhetsmoment. Men det är väl att märka att det då gäller utomordent
ligt abstrakta -  för att inte säga metafysiska -  nivåer, som elementarpartiklarnas 
mikrovärld och astrofysikens makrovärld, över huvud taget de absoluta gränserna för 
vårt vetande. Dessa gränsproblem behöver inte påverka forskningens mera normala 
verksamhet. En litteraturvetare konfronteras däremot redan inför snart sagt varje text,
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i sin dagliga gärning, med »förståelsens» och tolkningens hermeneutiska grundpro
blem. (Det är här hela tiden fråga just om tolkning; många andra litteraturvetenskapliga 
uppgifter, av mera perifer eller förberedande art, kan givetvis också här behandlas 
faktamässigt, »positivistiskt», och lösas slutgiltigt.) Kanske finner den humanistiske 
forskaren i detta läge någon tröst hos en tänkare som Martin Heidegger. Denne är 
visserligen medveten om att »enligt de elementäraste reglerna i logiken» »utesluts den 
historiska tolkningen från den stränga kunskapens domäner». Icke desto mindre ser 
han »den tolkande förståelsen» som vår primära angelägenhet:

»Eftersom förståelsen i enlighet med sin existentiala mening är själva den mänskliga 
tillvarons kunna-vara, överskrider den historiska kunskapens ontologiska förutsätt
ningar i grunden de exaktaste vetenskapernas idé om stränghet. Matematik är inte 
strängare än historievetenskap, blott trängre vad beträffar horisonten av relevanta 
existentiala fundament.» (86-87)

Den franske forskaren Paul Ricoeur har -  som framgår av hans bidrag till antologin -  
sett sig föranledd att, närmast för litteraturvetenskapens del, »ifrågasätta motsatsför
hållandet mellan förståelse och förklaring, som detta fixerats av Dilthey» (147). Han 
utgår därvid från vad han kallar den di ko tomi eller »polaritet mellan mening och refe
rens, dvs. möjligheten att skilja mellan vad som sägs i satsen som helhet, och om vad 
någonting sägs». Meningen etableras inom texten själv; den är dess själv-referens. Men 
texten har också verklighets-referens, i det den anknyter till »den utomlingvistiska 
verklighet om vilken den säger vad den säger» (155).

På den sistnämnda nivån, »tolkningsnivån», är det också för Ricoeur fråga om 
Verstehen: »att följa verkets dynamik, dess rörelse från vad det säger till vad det talar 
om» (164). Här är det som »läsaren förstår sig själv inför texten, inför verkets värld» 
(165). Sitt begrepp förklaring reserverar Ricoeur för den inomtextliga själv-referen- 
sen. Här anknyter han uppenbarligen till strukturalistisk teoribildning. Ola Holmgren 
talar i sin presentation av Ricoeur om att strukturalismen bortser »från det subjektiva 
intentionsplanet och förlägger språket till ett strukturellt och omedvetet plan, där 
lingvistiska och semiotiska strukturer tänker i oss, snarare än motsatsen». Då man har 
reducerat »de semantiska och fonetiska aspekterna på språket till formella aspekter, 
som tillsammans utgör ett slutet teckensystem» ( 13 1) , skulle man tydligen enligt 
Ricoeur inom detta system kunna tala om en strikt förklaring.

Detta är enligt min mening en strukturalistisk illusion. Strukturalisterna vill gärna se 
sin beskrivning av en text — låt oss säga Roman Jakobsons och Claude Lévi-Strauss’ 
berömda analys av strukturerna på skilda nivåer, fonetisk, grammatisk och semantisk, i 
Baudelaires sonett »Les Chats» -  som mera vetenskaplig än en tolkning. (Tolkningen 
hänvisas som en mera subjektiv verksamhet till den litterära kritiken.) Men i själva 
verket förutsätter en sådan strukturanalys, om den skall ha någon som helst relevans, 
redan en »förståelse» av samma text -  om än aldrig så preliminär. Annars skulle 
analysen famla i blindo. Exempelvis det fonetiska mönstret i en poetisk text kan inte 
meningsfullt struktureras -  kan över huvud taget inte konstitueras som ett »mönster» 
-  annat än i en tolkningsakt. Någon form av förståelse och tolkning är med andra ord 
alltid det primära. Men därmed, synes det mig, kan den strukturalistiska beskrivningen 
aldrig göra anspråk på en högre grad av vetenskaplighet än den tolkning som den 
nödvändigtvis söker stöd i och representerar. En annan sak är att strukturanalysen kan 
göra tjänst som en kontroll och precisering av tolkningen och därmed fungera inom 
»den hermeneutiska cirkelns» ram. (Om denna cirkel se närmast följande avsnitt!)

Det förefaller sålunda klart, att Ricoeur med sin polaritet mellan textens mening 
(själv-referens) och dess referens (verklighets-referens) ingalunda har lyckats häva 
Diltheys distinktion mellan naturvetenskaplig förklaring och humanvetenskaplig för-



ståelse. Litteraturvetenskapens hermeneutik är av allt att döma helt beroende av för
ståelsens villkor.

4. Tolkningens s. k. hermeneutiska cirkel brukar vanligen ses som den fram- och återgå
ende »rörelsen» vid fixeringen av helheten och dess delar, då man söker tränga in i 
exempelvis en litterär text. En förberedande uppfattning av helheten bestämmer tills 
vidare de olika delarnas funktioner. Ett fortsatt, noggrannare studium av delarna kan 
inverka på och justera tolkningen av helheten, som kanske i sin tur ställer delarna i ett 
nytt perspektiv. Osv. Denna i princip aldrig avslutade rörelse, som snarare kan liknas 
vid en spiral än en cirkel, leder förhoppningsvis till en om icke allt »riktigare» så i varje 
fall till en alltmer koherent tolkning. Naturligtvis kan också det enskilda verket självt 
betraktas som en del av ett större komplex -  ett författarskap eller en genre -  och 
tolkas i ljuset av denna helhet.

Som den hermeneutiska cirkeln nu har beskrivits, ter den sig som ett slags immanent 
process inom verkets egen ram. Men det finns ju alltid ett subjekt som »förstår» och 
tolkar; först i subjektets medvetande fullbordas texten som »Konkretisation», för att 
tala med Roman Ingarden. 3 1 samspelet mellan tolkningsföremål (objekt) och uttolkare 
(subjekt) finner vi en annan aspekt av den hermeneutiska cirkeln, den avgjort mest 
intressanta och problematiska. Det är också här som det ovan antydda fenomenologis- 
ka synsättet har sin viktigaste tillämpning, och det är framför allt på denna punkt som 
den filosofiska hermeneutiken har satt in sina ansträngningar.

5. Hur går det till, då vi »förstår» och »tillägnar oss» en text, gestaltad av ett 
främmande medvetande? Under vilka förutsättningar sker detta möte, denna fusion, 
mellan »det andra» och oss själva? Forskarna har behandlat denna problematik på 
skilda nivåer. En i antologin representerad filosof och ledande hermeneutiker som 
Martin Heidegger (1889-1976), vars »senare tänkande» präglas »av ett lyssnande, 
snarare än ett tolkande förhållande till varat» (284), är närmast inriktad på vårt 
införlivande av erfarenheter med vår »Lebenswelt». Det rör sig mindre om »vetande» 
och intellektuell begreppsbildning än om omedelbar, »existentiell» upplevelse. Därtill 
kommer att denna filosofi över vårt »vara-i-världen» utläggs med en säreget personlig, 
svårtillgänglig terminologi -  enligt Ingemar Hedenius en »jargong, som är förnuftets 
fiende»; för egen del kan han »inte förbinda någon mening med de ord, som staplas på 
varandra av Heidegger».4 Ett karakteristiskt prov på Heideggers framställning må 
återges från antologins avsnitt »Den mänskliga tillvaron som förståelse»:

»Den mänskliga tillvaron är existerande ’till’ (Das Dasein ist existierend sein Da), 
vilket innebär: världen är ’till’ , dess till-vara (Dasein) är i-varat (das In-Sein). Och 
detta är i samma ’till’ , just som det för vilkets skull (worumwillen) tillvaron är. I detta 
för-vilkets-skull är det existerande varat-i-världen uppenbarat (erschlossen) som så
dant, och det var detta uppenbarande som kallades förståelse. I förståelsen av för-vil
kets-skull är också den betydelsefullhet uppenbarad som har sina rötter däri. Förståel
sens uppenbarande, liksom uppenbarandet av för-vilkets-skull och av betydelsefullhe
ten, syftar lika ursprungligt på det fullständiga varat-i-världen. Betydelsefullhet är 
horisonten för världens uppenbarande som sådan. För-vilkets-skull och betydelsefull
het är uppenbarade i tillvaron, vilket innebär att den mänskliga tillvaron är ett 
varande, vilket som vara-i-världen är engagerat i sig självt.» (76)
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3 »Konkretisation und Rekonstruktion» i Re- 4 Filosofien 1 ett föränderligt samhälle (Sthlm 
zeptionsästhetik. Theorie und Praxis, utg. Rainer 1977), s. 29.
Warning (München 1975), s. 42-70.
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Som framgår inte minst av citatets början har Heidegger en böjelse för att så att 
säga hypostasera själva språket och låta dess ord bli bestämmande för sina kategorier. 
Det kan verka riskabelt, särskilt som utgångspunkten är ett alldeles bestämt språk, 
tyska, med dess speciella strukturer. Heidegger har obestridligen verkat inspirerande 
på den samtida hermeneutiska diskussionen och åberopas flitigt. Hans filosofi har 
emellertid knappast mycket att bjuda den forskare som i hermeneutiken söker mera 
bestämda riktlinjer för tolkning och explikation.

En mera konkret, eller i varje fall språkligt sett mera läsarvänlig argumentering 
finner man hos Hans-Georg Gadamer (f. 1900), som med sitt magistrala verk Wahrheit 
und Methode (i960) har kommit att inta en central ställning i de senare årens intensiva 
hermeneutikdebatt. Det kan vara skäl att dröja något vid ett par av hans mera 
påfallande begrepp och synpunkter, i anknytning till antologins utdrag ur hans huvud
arbete, »Tidsavstånd, verkningshistoria och tillämpning i hermeneutiken».

I sin beskrivning av hur vi tolkar en text av äldre datum avvisar Gadamer helt det 
vetenskapsideal som innebär att vi som uttolkare skulle kunna så att säga göra oss till 
oskrivna blad, gå in i den främmande texten enbart på dess egna villkor och därmed 
restaurera dess specifikt historiska innebörd vid en given tidpunkt. Det är en attityd 
som han med rätt eller orätt tillskriver vissa föregångare. Den kan synas vittna om ett 
sant historiskt medvetande, men grundar sig enligt Gadamer i själva verket på en falsk 
objektivering av det dokument vi tolkar. Vi är inneslutna i vår egen förståelses 
horisont, vår ofrånkomliga förutsättning. Vi möter det främmande med våra »fördo
mar» (Vorurteile) -  en något förbryllande term, som emellertid hos Gadamer inte skall 
fattas negativt utan helt neutralt, i bemärkelsen erfarenheter och föreställningar i vår 
egen samtid.

Dels är det alltså en illusion att vi skulle kunna frigöra oss från dessa tidsbestämda 
»fördomar», dels kan de -  som Gadamer ser saken -  faktiskt utgöra en positiv tillgång, 
i det att vi utifrån vår egen förståelsehorisont har möjlighet att blotta nya aspekter av 
den traderade textens aldrig helt uttömda betydelsepotential. Det är kanske inte helt 
lätt att få grepp om hur Gadamer konkret har tänkt sig en sådan successiv utveckling av 
verkets inneboende mening. Men låt oss säga -  för att ta ett kanske något speciellt 
exempel -  att vi konfronteras med den karakteristiska blodshämnden i de isländska 
släktsagorna. Från vår nutida horisont, med våra »fördomar» efter en tusenårig indok
trinering med kristna tänkesätt, kan vi av allt att döma se blodshämnden i varje fall med 
tydligare konturer än den samtid i vars horisont den låg »fördomsmässigt» inbäddad 
som en mer eller mindre självklar företeelse. Det är en form av ny »förståelse».

Samtidigt är naturligtvis Gadamer klar över att det finns irrelevanta fördomar, 
kanske av alltför personlig eller doktrinär natur, som kan blockera förståelsen. För att 
åter erinra om blodshämnden, så kräver en rimlig tolkning att vi också söker gå in i 
sagornas egen horisont och förstå denna form av rättsskipning som ett led i en mera 
omfattande ideologi och livssyn. Över huvud taget är det en viktig synpunkt hos 
Gadamer, att vi bör söka bli medvetna om våra fördomar och hålla dem under kontroll.

Det äger alltså i den historiska förståelsen och tolkningen rum en horisontsamman
smältning — ett nyckelbegrepp i Gadamers framställning. Men han är noga med att 
framhålla, att det inte finns något sådant som fixa horisonter; de befinner sig i ständig 
rörelse och utveckling:

»I själva verket är samtidshorisonten inbegripen i kontinuerlig utveckling, i den mån 
vi ständigt måste pröva alla våra fördomar. Till en sådan prövning hör inte minst mötet 
med det förgångna och förståelsen av den tradition, som vi har våra rötter i. Samtidsho
risonten kan således inte bildas utan det förgångna. Lika litet som det finns en 
samtidshorisont för sig, finns det särskilda historiska horisonter att tillägna sig. Snarare 
innebär förståelse alltid en process som sammansmälter sådana förment försigvarande horison
ter. Vi känner kraften i en sådan sammansmältning framför allt från äldre tider och
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deras naiva förhållningssätt till sig själva och sin härkomst. Inom traditionen sker 
ständigt en sådan sammansmältning. Ty där växer gammalt och nytt ständigt samman 
till levande giltighet, utan att det ena eller det andra uttryckligen skulle avskiljas från 
vartannat.» (103)

Det är ingen tillfällighet att man flera gånger möter begreppet tradition i detta citat. 
Traditionen spelar en avgörande roll och har hög status i Gadamers hermeneutik. Den 
synes för honom vara en garanti inte bara för sammanhanget utan också för giltigheten 
av vår historiska förståelse. Denna Gadamers förtröstan på traditionen -  liksom hans 
därmed samhöriga vördnad för det »klassiska» -  har bedömts som utslag av en okritisk 
konservatism, en invändning som jag nedan skall återkomma till.

Gadamers höga uppskattning av »en av ursprung och tradition utfylld kontinuitet, i 
vars ljus allt traderat visar sig för oss», avtecknar sig negativt i hans misstro mot vår 
förmåga att bedöma samtiden:

»Var och en känner igen vårt omdömes notoriska vanmakt, när inte tidernas avstånd 
anförtrott oss säkra måttstockar. Sålunda är bedömningen av samtida konst förtvivlat 
osäker för det vetenskapliga medvetandet. Uppenbart går vi sådana skapelser tillmötes 
med okontrollerbara fördomar; förutsättningar, som behärskar oss alldeles för mycket 
för att vi skulle kunna ha kännedom om dem och som förlänar det samtida skapandet 
en överresonans, som inte motsvarar dess sanna innehåll, dess sanna betydelse. Först 
utdöendet av alla aktuella anknytningar gör dess egen gestalt synlig, och möjliggör 
därmed en förståelse av det sagda som kan göra anspråk på förbindlig generalitet.» 
( 9 4 - 9 5 )

Det är först det »tidsmässiga avståndet» som »låter den sanna meningen hos en sak 
till fullo komma till uttryck» (95).

De av mig i denna passage kursiverade orden tycks röja en ganska absolutistisk 
ståndpunkt, särskilt påfallande som ju Gadamer eljest starkt framhäver horisonternas 
ständiga förskjutning. Att tidsavståndet låter »den sanna meningen filtreras ut ur all 
slags grumlighet» (95), att det inte bara låter »de fördomar dö bort som är av partikulär 
natur», utan också låter »dem som leder till en sann förståelse träda fram som sådana» 
(96), ser ut som ett dogmatiskt konstaterande. Det kan säkert ligga något i det; det 
representerar som bekant också en vanlig uppfattning. Men det förefaller ändå vara en 
väl sangvinisk trossats, att tiden -  som det vill synas närmast automatiskt -  skulle sålla 
bort just de fördomar som leder till missförstånd, men däremot bevara de produktiva.

Horisontmetaforen kan av allt att döma lätt bli suggestivt vilseledande, om den fattas 
så bokstavligt som Gadamer ibland tycks göra: »Den som har horisont vet att riktigt 
uppskatta betydelsen hos alla ting inom denna horisont, vad beträffar närhet och 
distans, storhet och litenhet. På ett motsvarande sätt innebär utarbetandet av den 
hermeneutiska situationen ett tillägnande av den rätta frågehorisonten, för de frågor 
som visar sig i mötet med traditionen.» (99-100) Är det inte rätt sannolikt att vår egen 
tids horisont, med de speciella erfarenheter och »fördomar» den omfattar, i själva 
verket också erbjuder unika möjligheter till förståelse och tolkning av samtida littera
tur och konst, möjligheter som med tiden alltmera reduceras och försvinner? Närhet i 
tiden medför väl inte enbart den obestridliga risken för »överresonans»; den kan av 
allt att döma kanske i än högre grad utgöra en positiv faktor i den hermeneutiska 
processen. Hur mycket osäkrare känner vi oss inte på vår egen förståelse av mycken 
äldre litteratur -  just därför att vi saknar stöd i vittnesbörd om hur den uppfattades av 
en engagerad samtid.

Ett frappant inslag i Gadamers tolkningslära är hans tonvikt på applikationen, till- 
lämpningen. Han erinrar om att man i hermeneutikens äldre tradition inte bara talade 
om subtilitas intelligendi ’förståelse’ och en subtilitas explicandi ’utläggande’ , där då
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utläggandet i förhållande till förståelsen inte är »en tillfällig och i efterhand tillfogad 
operation» utan helt enkelt förståelsens »explicita form» (104). Härtill kom som tredje 
led en subtilitas applicandi ’tillämpning’, ett moment som tedde sig självklart inom 
teologi och juridik, där hermeneutisk teori och praktik länge hade sin starkaste 
förankring:

»Både för den juridiska hermeneutiken och för den teologiska hermeneutiken är ju 
den spänning konstitutiv, som består mellan den föreliggande texten -  en lagbestäm
melse eller en förkunnelse -  å ena sidan och å andra sidan den mening, som dess 
användning i ett konkret tolkningsögonblick fordrar, vare sig det är i ett domslut eller 
en predikan. En lag vill inte förstås historiskt, utan skall konkretiseras i sin rättsliga 
giltighet genom utläggandet. Likaledes vill en religiös förkunnelsetext inte uppfattas 
bara som ett historiskt dokument, utan den skall förstås på sådant sätt, att den utövar 
sin frälsande kraft.» (106)

Det vill synas som om denna form av applikation, med en direkt normativ funktion, 
skulle ha mindre giltighet för den humanvetenskapliga hermeneutiken i allmänhet, 
exempelvis inför skönlitterära texter som Hamlet eller Don Quijote. Gadamer önskar 
emellertid återupprätta den »nära samhörighet, som ursprungligen förband åen filolo
giska hermeneutiken med åen juridiska och teologiska» (106), och ser det som en 
uppgift »att utifrån den juridiska och teologiska hermeneutiken göra en ny bestämning av 
den humanvetenskapliga». Hans tes är »att också den historiska hermeneutiken har att 
fullgöra ett tillämpningsarbete, eftersom även den tjänar giltigheten hos en mening när 
den uttryckligen och medvetet överbryggar det tidsavstånd som skiljer interpreten 
från texten, och övervinner den främmandegörelse av meningen (Sinnentfremdung) 
som har drabbat texten» (108-09).

Det förefaller svårt att acceptera denna tes, i varje fall om man inte då skiljer mellan 
principiellt olika typer av »applikation». Tillämpningen av ett aktuellt lagrum i en 
domstolssituation är en sak. Men om en forskare ägnar sig exempelvis åt tolkningen av 
våra medeltida lagars bestämmelser om dråp, är hans historiska insikter givetvis inte 
tillämpliga på samma sätt. Skall man här alls tala om applikation, måste det röra sig om 
något mycket mera allmänt -  en vidgning av vår mänskliga referensram eller dylikt. 
Liknande bör gälla »tillämpningen» av ett möte med Hamlet eller Don Quijote. Någon 
applikation i praktiskt teologisk eller juridisk mening är det uppenbarligen inte fråga 
om. Däremot skulle man med fog kunna hävda, att förståelsen och tolkningen införli
vas med och på ett eller annat sätt, kanske för oss helt omedvetet, påverkar vår 
»Lebenswelt». Något i den vägen bör Gadamer ha tänkt sig. I denna sin syn på ap
plikationens så att säga existentiella innebörd tycks han komma ganska nära Heideg
gers vara-i-världen-filosofi. 6

6. Gadamers hermeneutik har som sagt blivit flitigt debatterad. Som en av dess mest 
bemärkta kritiker framstår filosofen och sociologen Jürgen Habermas (f. 1929), i vår 
antologi representerad med inlägget »Hermeneutikens universalitetsanspråk». Till 
skillnad från Gadamer företräder Habermas en »djuphermeneutik» eller den »miss
tankens hermeneutik», som bygger på sådana förutsättningar som marxistisk samhälls
analys och Freuds psykoanalys. Han ser med andra ord texter inte bara som vad de 
utger sig för att vara, eller omedelbart synes vara, utan framför allt som symptom på 
underliggande, icke redovisade och kanske omedvetna avsikter. Det är bland annat 
från denna principiella utgångspunkt som han kritiserar Gadamers obetingade tilltro 
till en »konvergerande tradition» och hans »faktiskt uppnådda konsensus» (119 ), 
baserad på ett ideal av tvångsfritt och harmoniskt samtal.

Denna syn på ett grundläggande hermeneutiskt samförstånd är enligt Habermas 
giltig,
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»bara om vi kunde vara säkra på att varje form av språkligt förmedlad konsensus 
uppnåtts utan tvång och förvrängningar. Nu lär vi emellertid av den djuphermeneutis- 
ka erfarenheten, att inte bara språkets objektivitet som sådan slår igenom i traditions- 
sammanhangets dogmatik, utan jämväl repressiviteten hos de maktförhållanden, som 
deformerar förståelsens intersubjektivitet och systematiskt förvränger den vardags
språkliga kommunikationen.» (120)

Habermas anser tydligen att Gadamer så att säga alltför passivt anammar traditionen 
och därmed »bestrider reflexionens kraft, som dock gör sig gällande däri att den också 
kan avvisa traditionernas anspråk».5 6 Det är djuphermeneutikens uppgift att kritiskt 
genomlysa traditionen och »det pseudokommunikativa samförståndets objektiva sken 
av våldsfrihet» (122), att söka spåren »efter störd kommunikation även bland de mest 
fundamentala samförstånden och de mest allmänt erkända värderingarna» (123).

Som rimligt är har Gadamer energiskt reagerat mot Habermas’ beskrivning av hans 
förhållande till traditionens auktoritet. Han medger att »auktoritet utövar våld i otaliga 
former av maktsystem». Men man behöver bara studera processer av »auktoritetsför- 
lust och auktoritetsförfall (och deras motsats)» för att inse vad (relevant) »auktoritet är 
och varav den lever»:

»Ej av dogmatiskt våld utan av dogmatiskt erkännande. Men vad skulle ett dogma
tiskt erkännande vara, om icke att auktoriteten tillerkänns en överlägsenhet i insikt, 
och att man därför tror att den har rätt. Blott därpå ’beror’ den. Den härskar alltså, 
emedan den erkänns ’fritt’ . Det är ingen blind lydnad som lyssnar på den.»6

Gadamers och Habermas’ dispyt om tradition och auktoritet förefaller i viss mån att 
vara en strid om ord. Över huvud taget kan motsättningen dem emellan te sig större än 
vad den i själva verket är. Det beror uppenbart på att de åtminstone delvis är inriktade 
på helt skilda sidor av hermeneutikens vida spektrum. Habermas är främst samhällsve
tenskapligt orienterad. Och det är klart att faran för »tvång och förvrängningar», 
»repressiviteten hos de maktförhållanden, som deformerar förståelsens intersubjektivi
tet och systematiskt förvränger den vardagsspråkliga kommunikationen», kan vara 
avsevärd just i politiskt-sociala sammanhang. Gadamers hermeneutiska studier har 
enligt hans egen uppgift haft sin utgångspunkt i »konstvetenskaperna och de filolo- 
giskt-historiska vetenskaperna».7 På det området synes förutsättningarna för en tvångs- 
fri kommunikation vara avgjort gynnsammare. Den fortlöpande diskussionen om 
tolkningen av exempelvis Hamlet eller Don Quijote bör rimligen kunna betecknas som 
en process, där »horisontsammansmältning», inklusive eventuella konfrontationer, har 
en mera »försonande» karaktär och mera liknar en naturlig dialog än en »pseudokom- 
munikation» -  utan att därför vara okritisk.

»Auktoritetens» makt kan förvisso illustreras också i vår egen aktuella forskningssi
tuation. Claude Lévi-Strauss är ett stort namn i vår tids vetenskapliga diskussion. Det 
måste bero på detta namn, att hans strukturalistiska analys av Oidipus-myten utan 
kritik återges som förebildlig i den ena framställningen efter den andra, trots att den 
rymmer uppenbart absurda inslag för var och en som vill se.8 Men givetvis kan inte 
sådan brist på kritik hos läsaren skyllas på »tvång» och »repressivitet». Det står oss, 
som Gadamer påpekar, alldeles fritt att reflektera över vad vi läser, att acceptera 
textens »auktoritet» eller ej.

5 Habermas i inlägget »Zu Gadamers ’Wahr
heit und Methode’» i antologin Hermeneutik 
und Ideologiekritik (Frankfurt am Main 197 1, s. 
45-56), s. 49·
6 Gadamer i inlägget »Rhetorik, Herme
neutik und Ideologiekritik. Metakritische
Erörterungen zu ’Wahrheit und Methode’» i

den i not 5 ovan nämnda antologin (s. 57-82), 
s. 7 3 - 7 4 ·
7 Gadamer i det i not 6 ovan nämnda inlägget, 
s. 78.
8 För viss kritik av Lévi-Strauss’ strukturanalys 
av Oidipus-myten jfr Samlaren 1977, s. 261.

9-774431  Samlaren
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7. Hermeneutiken, med dess tonvikt på själva förståelsens och tolkningens roll och 
deras samspel med växlande »horisonter», har gett vind i seglen åt vad som på sistone 
har kallats receptionsestetik. I ett temanummer av Zeitschrift fü r Literaturwissenschaft und 
Lingvistik (Jahrgang 4/1974, Heft 15) över »Rezeptionsforschung» sägs denna forsk
ningsriktning sedan några år ha kunnat glädja sig åt »eines modischen Interesses» (7). 
Den har hittills gett upphov till åtminstone en stor antologi, med Rainer Warning som 
utgivare: Rezeptionsästhetik. Theorie und Praxis (München 1975). En av receptionsstu- 
diets mera spektakulära aktuella utgångspunkter är Hans Robert Jauss’ (f. 1921) 
installationsföreläsning i Konstanz 1966, »Literaturgeschichte als Provokation der 
Literaturwissenschaft».9 Som vanligt rör det sig självfallet inte om något absolut nytt. 
Mottagandet av dikten har ju sedan länge varit ett väsentligt inslag i forskningen. Och 
det har då inte enbart gällt en mer eller mindre summarisk redovisning av kritikens 
reaktioner. Särskilt klassiska verk som Hamlet och Don Quijote, eller en genre som den 
medeltida balladen, har som bekant flitigt studerats under »horisontförskjutningens» 
och de växlande »fördomarnas» aspekt. Nytolkningen av denna och annan äldre 
litteratur i romantikens perspektiv är ett slående exempel.

Det handlar i den nyare receptionsestetiken snarast om en mera bestämd tonvikt 
på mottagarsidan, på publikens fundamentala roll i litteraturens »realisering» och liv 
under olika skeden. Jauss understryker sålunda starkt nödvändigheten av att förstå det 
litterära verket inte som en »autonom» konstprodukt utan som inbegripet i ett 
oavlåtligt samspel med den samhälleliga och ideologiska kontext där det recipieras. 
Det är en fordran som uppenbarligen är starkt influerad av den hermeneutiska diskus
sionen, och som i princip ganska mycket erinrar om exempelvis Gadamers beskrivning 
av förståelsens villkor. Dock betonar Jauss i likhet med Habermas, fastän utan dennes 
marxistiska och psykoanalytiska perspektiv, avgjort bestämdare än Gadamer den her
meneutiska reflexionens kritiska distans till traditionen.

En för Jauss betecknande formulering är exempelvis följande: »Det autonoma 
konstverkets begrepp utesluter frågan om dess verkan och samhälleliga funktion från 
bestämningen av dess väsen. Steget över till det estetiska medvetandets autonomi, 
varmed den tyska idealismens estetik distanserade sig från upplysningens verknings- 
estetik, hade till följd en fortskridande praxisförlust för den estetiska erfarenheten 
/.../.» I denna situation ter det sig i dag som ett oavvisligt krav »att åter under
kasta den till institution stelnade autonoma konstens kanon förståelsens historicitet 
och därmed återskänka den estetiska erfarenheten den förlorade samhälleliga och 
kommunikativa funktionen» (38 1).10

I samma text tar författaren också upp det i den citerade passagen implicerade 
begreppet aktualisering, som han anser behöver ett klarläggande:

»Jag menar därmed varken den naiva modernisering, som i den aktuella smakens 
intresse klär ett gammalt ämne i modern dräkt, eller det berömda ’tigersprång in i det 
förgångna, varmed W. Benjamin har förklarat det revolutionära förhållandet till 
historiens kontinuum: det deciderade, allt ’däremellan negerande valet av ett para- 
digmatiskt förflutet som legitimation av en nybegynnelse i nuet. På konstens område 
måste aktualiseringen legitimera sig genom reflekterad förmedling mellan förgången 
och nuvarande betydelse. Aktualiserande reception förutsätter en upparbetning av den

9 Föreläsningen publicerad som nr 3 i serien 
Konstanzer Univers it ät sr eden (1967), sedermera 
i utvidgad form i Literaturgeschichte als Provo
kation (Frankfurt am Main 1970), liksom i den 
i not 3 ovan anförda antologien Rezeptions
ästhetik, s. 126-62.
10 Uppsatsen »Racines und Goethes Iphige

nie. Mit einem Nachwort über die Partialität 
der rezeptionsästhetischen Methode» i Neue 
Hefte fü r  Philosophie, Heft 4, över temat 
»Theorie literarischer Texte» (Göttingen 
1973), s. 1-46 ; omtryckt i den i not 3 ovan 
nämnda antologin, s. 353-400. Mina sidhän
visningar avser det senare arbetet.
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process, som ligger mellan det recipierade verket och det recipierande medvetandet-  
en upparbetning som nödvändigtvis måste vara selektiv och förkortande, men som av 
detta tvång gör en dygd och vinner det förgångnas upplivande och föryngring.» (389)

Talet i dessa citat om en stelnad kanon och om behovet av en aktualisering är 
naturligtvis principiellt menat men hänför sig i detta fall närmast till ett konkret 
exempel, nämligen det som Jauss tar upp i sin diskussion av »Racines und Goethes 
Iphigenie».11 En kort presentation av denna uppsats kan illustrera författarens recep- 
tionsestetiska program och kanske samtidigt röja några av dess problematiska punkter.

Jauss utgår från det som faktiskt betraktade förhållandet, att Goethes drama Iphige
nie -  länge »den tyska humanismens evangelium» (Gundolf), som till generationer av 
tyska gymnasister har förmedlat »Weimar-klassicismens anda» -  i vår tid för många 
bedömare har kommit att te sig som »inbegreppet av en fullkomligt förgången konst». 
Han hänvisar bland annat till en enkät bland tyska gymnasister, där Iphigenie blir ett 
intressant prov på »hur ett under lång tid inflytelserikt (wirkungsmächtig) verk av en 
författare tillhörande världslitteraturen inför våra ögon förlorar sin aura av fullkomlig
het» (353). Jauss ställer frågan, om denna avvisande eller likgiltiga hållning helt enkelt 
beror på »missbruket av dramat som skollektyr och övningsstoff», eller om den 
bottnar i en »protest mot en sakrosankt, av 1800-talets nyhumanism och bildade 
borgerlighet präglad estetisk kanon». Skulle det då inte i det senare fallet räcka med 
»att undanröja normerna för denna bildningskanon för att befria det klassiska verket 
från en falsk patina och åter göra det aktualiseringsbart» (334)? Det är ett sådant 
försök Jauss prövar på: att vinna »det förgångnas upplivande och föryngring».

Ytterst summariskt uttryckt går hans framställning ut på att visa, att Goethes 
Iphigenie -  vid en jämförelse med både Euripides’ och Racines pjäser om samma ämne 
-  innebär en vändning från gudavärldens ovillkorliga primat till det mänskligas, i 
huvudpersonen Iphigenies gestalt. Man erfar här »omvandlingen av den mytiska avhäng- 
igheten till människans subjektiva frihet och myndighet» (37). Däri röjer alltså Goethes 
verk en för sin tid »horisontförvandlande» kraft och aktualitet. Detta emancipatoriska 
inslag av upplysning och frigörelse, denna verkets »ursprungliga negativitet» (355), 
fördunklas emellertid, i det att dramats förmedlande, humana kraft i sin tur åter blir till 
myt -  »myten om den rena, förlösande kvinnligheten». Ja, hos Goethe blir Iphigenie själv 
till »gudinna». »Denna nya myt har pa ett avgörande sätt bidragit till att Goethes i sin 
anläggning upplysningsmässigt-humanitära drama sedan 1800-talet mer och mer har ham
nat i det sköna skenet av en tidlöst sann klassicism.» (374)

Jauss belyser denna process med hänvisningar till handböckernas diskussion av 
dramat. Som ett hinder för nutiden att tillägna sig Goethes klassicism ser han också 
språket i Iphigenie. Det verkar som »ett idealiserande filter», som »försvagar den 
mytiska fabelns skrämmande sakförhållanden, mildrar utbrottet av lidelserna och 
luttrar allt själsligt innehåll till en värdighet (Würde) och ett skönt allvar (schöner Ernst) 
(Schiller), som ofta kommer personernas och makternas elementära konflikt att för oss 
te sig blott som ett ädelt tankeutbyte». Han ser en »räddning» av Iphigenie som 
tänkbar »endast genom ett prisgivande av den slutna klassiska formen». Dramats 
»översättning till en ny närvaro» blir möjlig, blott om vi »tar upp de frågor som det 
otillräckliga i Goethes lösning ställer oss inför» (379).

Genom att avtäcka den ursprungliga problematiken i stycket som inte bara historisk 
utan principiellt giltig ännu från vår egen horisont, skulle man sålunda, om jag har 
fattat Jauss rätt, kunna uppnå den eftersträvade aktualiseringen. Han sammanfattar 
till sist denna »horisontsammansmältning» (begreppet torde kunna appliceras här) 
med följande ord:

11 Se närmast föregående not.
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»Också en från myten avlägsen och upplyst tid som vår kommer inför den klassiska 
Iphigenie och dess följdverkningar inte att kunna undandra sig åtminstone detta ena 
problem: i vilka myter vi — liksom Goethe i myten om den förlösande kvinnligheten — 
är insnärjda, utan att bli det varse. Annorlunda uttryckt: om upplysningens omslag i 
mytologi också kan betyda, att det upplysta förnuftet övervann naturens gamla myt 
blott till priset av att överlämna oss åt samhällets nya myt som en oundviklig andra 
natur.» (380)

Referatet ovan har inte kunnat göra full rättvisa åt Jauss’ mångfacetterade och delvis 
ganska subtila argumentering. Men som exempel på receptionsestetisk forskning för
anleder hans framställning, synes det mig, vissa frågetecken. En sak för sig är att 
Goethes »upplysningsmässiga» humanisering av myten i Iphigenies gestalt betecknas 
som en ny myt i paritet med den gamla gudamyten. Det är knappast övertygande, 
eftersom det innebär en -  numera tyvärr inte ovanlig -  glidning, för att inte säga ett 
rent missbruk, i applikationen av begreppet myt. På den punkten rör det sig dock om 
en konkret tolkningsfråga, låt vara något av en hörnsten i Jauss’ bevisföring i fallet 
Iphigenie, men utan samband med själva de metodiska principerna för hans forskning.

Mera central i sammanhanget är frågan, hur »receptionen» av ett verk skall fixeras, 
vilken publik -  med dess normer, fördomar och »förväntningshorisont» -  det egentli
gen gäller. Då Jauss frilägger innebörden av mytens humanisering i Iphigenie, arbetar 
han såvitt man kan se konventionellt litteraturhistoriskt. Han åberopar uttalanden av 
auktoriteter som Schiller (Iphigenie är »erstaunlich modern und ungriechisch», 360), 
Hegel (»Umwandlung solcher bloss äusserlichen Göttermaschinerie in Subjektives, in 
Freiheit und sittliche Schönheit», 363) och Goethe själv (»ganz verteufelt human», 
360), och i övrigt en rad litteraturhistoriker och kritiker. »Recipienterna» är alltså i 
detta fall en välinformerad elit, med sin särskilda förankring i den litterära traditionen 
och det litterära systemet. Det vore lättsinnigt att utgå från att denna begränsade krets 
skulle typiskt representera publiken på det hela taget, tidens »bildade borgerlighet» -  
för att inte tala om den obildade. Vittnesbörden från den genomsnittlige läsaren eller 
teaterbesökaren lyser med sin frånvaro. Och det förhållandet är ju inte unikt för det nu 
aktuella fallet. Var finner vi dokumenterade den stora publikens reaktioner på Strind
berg, Pär Lagerkvist eller Gunnar Ekelöf? Statistik över bokförsäljning, bokutlåning, 
teaterbesök osv. kan säga oss något om litteraturens popularitet och spridning -  
åtminstone under viss ;̂ skeden. Men den ger inget eller högst hypotetiskt besked om 
vilka egenskaper hos verken som appellerat till en större allmänhet.

Det är bara i sällsynta undantagsfall, som vi når utanför receptionen inom en trängre 
krets av experter och speciellt engagerade läsare. Själv har Jauss erinrat om Flauberts 
Madame Bovary. Rättegången mot romanen för omoraliskt skrivsätt ger oss en möjlig
het att blotta något av de motstridiga normer som bestämde den samtida receptionen 
av boken.12 Det kan synas vara ett paradexempel på receptionen av ett diktverk i den 
»borgerliga offentlighetens» tecken. Men i själva verket är helhetsbilden diffus. Lag
stiftningen som sådan kan — särskilt i frågor som rör den sexuella moralen o. d. — inte 
utan vidare förutsättas harmoniera med samtida faktiska normer; eftersläpningen kan 
vara avsevärd. Att åtalet mot Flaubert kom till stånd, tyder visserligen på att det fanns 
en jämförelsevis stark reaktion emot Madame Bovary. Å andra sidan blev ju författaren 
frikänd. Opinionen var med andra ord ingalunda enhetlig. Någon genomsnittlig »bor
gerlig läsare» kan inte identifieras i denna process.

Min erfarenhet från egen forskningspraktik inskränker sig närmast till mottagandet 
av Halldör Laxness’ verk på Island. I detta land, med säreget enhetliga traditioner

12 »Literaturgeschichte als Provokation der Li
teraturwissenschaft» i deni not 3 ovan nämnda 
antologin, s. 15 1-5 3 .
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och ett ovanligt utbrett läsintresse, har man kunnat registrera offentliga reaktioner 
från de mest skilda håll, en Interaktion mellan diktare och publik som förstärkts 
av att Laxness alltid varit en flitig och kontroversiell debattör i nationens aktuella 
frågor, av politisk, ekonomisk och allmänt kulturell art. Men det är inte den situa
tionen som en receptionsforskare normalt finner sig ställd inför.

Det bör understrykas, att den s.k. implicite läsaren ingalunda kan avlasta recep- 
tionsforskaren från att inringa den empiriske läsaren. Den implicite läsaren, som defini- 
tionsmässigt är så att säga inbyggd i verket, representerar ett slags författarens hypotes, 
hans eller hennes föreställning om en läsare. Och den av författaren förutsatta håll
ningen hos den tänkte läsaren kan vara präglad av antingen total konformism med 
verkets anda och värderingar eller av häftig reaktion, eller av olika attityder mellan 
dessa ytterligheter. Den faktiska receptionens karaktär kan avläsas endast hos den 
empiriske läsaren.

En speciell komplikation för receptionsforskningen måste ju, som redan antytts, 
vara att man i samhällen av vår moderna västerländska typ inte kan tala om en publik i 
största allmänhet, utan snarare om ett brett spektrum av läsarkategorier med sina 
gruppspecifika förkunskaper, »fördomar» och »horisonter». Det är svårt att se hur 
Jauss, med den målsättning han har för sin receptionsforskning, skall kunna komma 
tillrätta med det problemet. Han har visserligen »i senare artiklar betonat att recep- 
tionsskeendet måste beskrivas med hänsyn till de intressen och behov hos skilda 
grupper av läsare som betingas av deras sociala och ekonomiska situation» (234; 
Horace Engdahl). Men samtidigt sägs han inte vilja ha något gemensamt med den 
empiriska forskning, »den läsarpsykologism som bedriver läsarundersökningar i labo
ratoriemiljö: diktverkens reception och verkningar måste beskrivas i anslutning till det 
system av förväntningar, den kod, som publiken är i besittning av i varje historiskt 
ögonblick, och som fungerar i den sociala akt som det naturliga läsandet är» (212; H. 
E.). Den oundvikliga frågan blir då: Hur skall detta »system av förväntningar», denna 
»kod», kunna konstitueras, om de inte redan finns dokumenterade och inte heller får 
etableras i någon form av empirisk undersökning? Skall det ske intuitivt, på villkor som 
forskaren själv ställer? Det är ett högst konkret dilemma, som man inte kan ta sig ur 
med teoretiska resonemang.

Som ovan nämnts har Jauss i sin uppsats om Goethes Iphigenie faktiskt utgått från 
resultaten av läsarundersökningar bland tyska gymnasister, visserligen utförda av andra 
forskare. Men har han tänkt sig, att den aktualisering av dramat som han föreslår skulle 
kunna bli normerande även för denna kategori av läsare och medföra en mera positiv 
värdering av »den tyska humanismens evangelium»? Det lär i så fall svårligen kunna 
utrönas annat än med nya läsarundersökningar.

Jauss’ förslag till »räddning» av Iphigenie ställer oss inför den väsentliga frågan, vad 
en »reception» och »aktualisering» av ett (äldre) litterärt verk skall anses innebära. 
Han är som sagt redo att offra »den slutna klassiska formen» -  dramats konstnärliga 
gestalt, som tydligen bedöms som möjlig att »recipiera» endast av forskaren själv och 
hans initierade vederlikar. Kvar blir -  ifall hans »aktualisering» är adekvat -  ett slags 
intellektuellt substrat: problemet om »mytens» alltjämt verkande kraft. Men betyder 
inte detta en trivialisering och reduktion av Iphigenie som konstverk, en didaktisk 
förflackning? Är det inte nästan jämförbart med att förklara att Goethes Faust kan 
sammanfattas i insikten: »Wer immer strebend sich bemüht, / Den können wir erlösen» 
-  en maxim som med sin rättframma maning bör ha den mest vidsträckta »applika
tion»? Är inte också den »horisontsammansmältning», som Jauss’ aktualisering inne
bär, alltför ohistoriskt dominerad av vår egen tids förmenta krav, horisont och »för
domar», på bekostnad av dramats samtid, med dess specifika intellektuella och konst
närliga atmosfär? Det största hindret för all historisk »förståelse» torde vara en 
horisontkrympning, orsakad av -  för att tala med Sven Delblanc -  den »kronologiska 
chauvinism som vill göra våra egna ideologier till de definitiva, medan äldre idéer
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förkastas som falsk medvetenhet och mystifikation».13 Det finns gott om sådan snäv 
och torftigt egocentrisk »applikation» inte minst i modern litteraturvetenskap.

8. Efter en allmän »Inledning» öppnas den svenska antologin med ett originalbidrag 
av Bergen-professorn Atle Kittang: »Hermeneutikk og litteraturvitskap.» Uppsatsen 
tjänar som introduktion till hela det fält som boken omspänner. Den fyller sin uppgift 
förnämligt. Kittang behärskar området suveränt, och han har en ovanlig förmåga att 
presentera sammanhangen klart och samlat, utan att därför hemfalla åt missvisande 
förenkling. Han är välgörade fri från abstrakt jargong och terminologisk tomgång; 
kanske ligger förtjänsten delvis hos hans nynorska språkform. Man kan förmoda att 
Kittangs innehållsrika och stimulerande översikt för många läsare kommer att framstå 
som arbetets mest givande inslag. För egen del saknar jag här bara en kritisk kommen
tar till Ricoeurs variant av distinktionen mellan en strukturalistisk förklaring och en 
hermeneutisk förståelse. Som jag förut (s. 124 ovan) har sökt hävda, och det är jag 
förvisso inte ensam om, förutsätter en förklarande textanalys i strukturalismens och 
Ricoeurs mening någon form av »förförståelse» och har sålunda ingen så att säga obero
ende status. Det är ingen oväsentlig aspekt på hermeneutisk teoribildning.

Följande större avsnitt, »Fenomenologi, existentialism och ideologikritik» 
(57-124), är som titeln anger ägnat hermeneutikens mera allmänt filosofiska och 
teoretiska förutsättningar. Under rubriken »Fenomenologi och hermeneu tik» introdu
cerar Anders Olsson tänkare som Husserl, Sartre, Ricoeur, Merlau-Ponty och Heideg
ger. Det är kompetent gjort, men man har intrycket att presentationen av kanske inte 
minst Husserls fenomenologi har blivit alltför komprimerad och teknisk för att ge 
verkligt utbyte åt den som inte förut är någorlunda förtrogen med ämnet. Av de 
följande översatta bidragen skulle jag vilja ifrågasätta, om provet på Heideggers 
filosofi, ur hans huvudarbete Sein und Zeit (1927), verkligen försvarar sin plats i 
antologin. Ett längre citat från denna abstrusa text har redan (s. 125 ovan) anförts. Med 
all reverens för det djupsinne som säkerligen döljer sig här, kan det nog befaras att den 
verkar närmast avskräckande på den litteraturstuderande som kanske nu för första 
gången konfronteras med mera avancerad hermeneutisk teori och filosofi.

Mera tillgängliga och dessutom centrala i den aktuella hermeneutiska diskussionen 
är avsnittet ur Gadamers Wahrheit und Methode, liksom Habermas’ utmärkt komplette
rande och kontrasterande inlägg, hämtat från antologin Hermeneu tik und Ideologiekritik 
(1971). De båda forskarnas kontrovers, »Gadamer versus Habermas», kommenteras 
av Horace Engdahl och Anders Olsson. Alternativ till Habermas’ kanske något ensidi
ga, marxistiskt orienterade kritik av Gadamer hade förvisso varit tänkbara. Man kan 
exempelvis erinra om Claus v. Bormanns visserligen rätt tunga men enligt min upp
fattning också mera djuplodande bidrag till sistnämnda antologi: »Die Zweideutigkeit 
der hermeneutischen Erfahrung.» Författaren utvecklar här på olika plan vad han ser 
som en fundamental »tvetydighet» i Gadamers hermeneutik, bland annat den något 
paradoxala kontrasten mellan å ena sidan betoningen av traditionens auktoritet och å 
den andra karakteristiken av den hermeneutiska erfarenhetens öppenhet.

Bokens andra huvudavsnitt, »Lingvistik, symbol och textanalys» (125-207), upptar 
bidrag av Paul Ricoeur och Jean-Pierre Richard, presenterade av respektive Ola 
Holmgren och Roland Lysell. Här förflyttas man från de allmänt hermeneutiska 
resonemangen till mera centralt litteraturvetenskapliga frågeställningar, låt vara allt
jämt på det teoretiska planet.

Ricoeur (f. 19 13 ) representeras av två texter. Den första, »Distansering som herme
neutisk funktion», innehåller bland annat en klargörande diskussion av vilka princi

13 Artikeln »Den förtrollade stenen» i Dagens 
Nyheter 1978-06-23.
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piella förändringar som äger rum vid »diskursens» övergång från det talade till det 
skrivna, av »den trefaldiga distansering som skrivningen medför: (1) distansering från 
författaren; (2) från den diskursiva situationen; (3) från den ursprungliga publiken» 
(14 1). Vidare behandlas det litterära verket som konstituerat av de tre faktorerna 
komposition, genretillhörighet och individuell stil. Med sin utomordentligt starka 
betoning av det sistnämnda momentet synes för övrigt Ricoeur markera sin distans till 
det typiskt strukturalistiska betraktelsesättet, där de generella mönstren programma
tiskt framhävs på bekostnad av den individuella variationen. Eftersom stilen »produce
rar något individuellt», säger Ricoeur, så pekar verket »också retrospektivt tillbaka på 
sin författare»: »Verkets unika gestaltning och författarens unika gestaltning korrele
rar fullständigt med varandra. Människan individualiserar sig själv genom att producera 
individuella verk. Signaturen kan ses som kännemärket på denna relation.» (147)

I sitt andra bidrag, »Metafor och hermeneutik», ser Ricoeur som sin uppgift »att 
finna en gemensam grund för textens och metaforens teori» och ställer frågan: »i 
vilken utsträckning kan vi behandla metaforen som ett verk i miniatyr?» (153). Det är 
en originell problemställning. Men såvitt jag förstår rinner diskussionen mer eller 
mindre ut i sanden och ger knappast något nytt för att belysa metaforens specifika 
funktion -  trots att författaren också är upphovsman till arbetet Le métaphore vive 
(1975), med dess ingående redovisning av metaforteorier sedan Aristoteles.

Ricoeur kommer emellertid i samma text in på den hermeneutiska cirkelns problem, 
denna cirkel vilken av »tänkare som fostrats i en logisk empirisk tradition» måste 
förkastas »som en ren skandal» och uppfattas »som en oerhörd våldförelse på allt vad 
verifikation heter» (164). Själv exemplifierar han nu cirkelns rörelse mellan del och 
helhet på metaforen:

»Explikationen av metaforen som en lokal händelse i texten bidrar till själva tolk
ningen av texten som helhet. Vi kan till och med säga, att i samma utsträckning som 
tolkningen av lokala metaforer belyses av tolkningen av texten som en helhet och av 
frigöringen av den värld som den projicerar, så kontrolleras omvänt tolkningen av 
dikten som en helhet av explikationen av metaforen som ett lokalt fenomen.» (167)

Denna föga kontroversiella beskrivning av den typiska tolkningssituationen säger 
emellertid ingenting om hur forskaren skall kunna legitimera sin hantering av den 
hermeneutiska cirkeln, verifiera de enskilda resultat den avsätter och göra dem inter- 
subjektivt acceptabla. Om detta problem, som märkligt litet tycks bekymra de ledande 
hermeneutikerna, men som naturligtvis är desto mer brännande för den med konkreta 
tolkningar arbetande forskaren, har antologin mycket litet att förmäla.

Just Ricoeur, som talar om en »konstruktion» av textens mening, har dock berört 
frågan. Konstruktionen, heter det, »måste med nödvändighet ta formen av en giss
ning» (16 1). En sådan tolkningskonstruktion kan

»sägas vara mer eller mindre trovärdig, men aldrig sann. Den mest trovärdiga är den 
som (1) tillskrivs det största antalet sakskäl som svarar mot texten, vilket också 
inbegriper potentiella konnotationer, och (2) erbjuder en kvalitativt bättre konvergens 
mellan de inslag som den tar i beaktande. En dålig explikation kan sägas vara antingen 
för smal eller för långsökt.» (162)

Ricoeur säger sig vara »överens med Beardsley om, att en god explikation tillfreds
ställer två principer: den om kongruens och den om fullhet». Den sistnämnda principen 
innebär, att »alla konnotationer som kan komma i fråga bör tas med; dikten betyder 
allt som den kan betyda» (162). Kriterierna här -  »största antalet sakskäl», »konver
gens», »fullhet» -  är uppenbarligen besvärande vaga och tillämpningen av dem i hög 
grad beroende på den enskilde forskarens förutsättningar. »Verifikationen» kan så
lunda knappast ligga i annat än en mer eller mindre allmän konsensus bland (kvalifice
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rade) bedömare, i det hermeneutiska samförstånd som Gadamer talar om. Situationen 
blir inte enklare av att begreppet tolkning självt är så mångfacetterat. Vi rör oss här på 
skilda nivåer. Redan en så att säga mera filologisk utläggning av en text på det 
beskrivande planet förutsätter något slags tolkning. De »djuphermeneutiska» aspek
terna -  psykoanalytiska och andra -  gör självfallet tolkningarna och därmed verifika
tionen av dem till ett långt mer komplicerat problem.

Just detta problem aktualiseras i hög grad inför Jean-Pierre Richard (f. 1922) som 
företrädare för den franska s.k. tematiska kritiken. Bidraget från honom utgör inled
ningskapitlet till hans arbete L’Univers imaginaire de Mallarmé (1961). Det är en 
redogörelse för tolkningsprinciper, med en jämförelsevis utförlig exemplifikation som 
gör det till en fascinerande illustration av författarens sätt att närma sig en poesi av 
denna svåra, irrationellt »modernistiska» art.

»Förståndet (Fintelligence) tvekar inför ett verk som Mallarmés» (182), konstaterar 
Richard inledningsvis med all rätt. En av hans ledande hermeneutiska principer är att 
inte dogmatiskt utgå från några fixa tolkningskategorier »utan i allra högsta grad från 
hypoteser». »Långt ifrån att placera ett orörligt raster på verket» bör litteraturforsk
ningen sträva efter »att i full frihet genomvandra det föremål den ger sig ut för att 
förstå». Det gäller att förtrösta på »att verket av sig självt, genom sin lysande närvaro, 
kan visa fram helhetens verkningsfulla mönster (le dessein virtuel de sa cohérence)» 
(184). En viktig aspekt är att diktarens hela produktion, inklusive icke-fiktiva texter, 
som recensioner, brev och annat, behandlas »som en enda stor dikt som åstadkommer 
ekoeffekter inom sig själv»:

»Från den ena sidan, satsen, eller formuleringen till den andra har det litteraturve
tenskapliga arbetet bestått i att, för att upprepa några av Mallarmés metaforer, väva ett 
spindelnät, sammanfoga ett rosettfönster, förfärdiga en resonanslåda, eller snarare 
hugga ut en grotta vars väggar hänvisar oss till en tom, belyst och om möjligt belysande 
mittpunkt.» (186)

Richard har sökt »att steg för steg besegra verkets skenbara oordning» (193), i det 
han tålmodigt och minutiöst kartlägger och kombinerar »de enkla primitiva förnim
melseelement genom vilka poeten nödvändigtvis måste låta sina visioner passera» 
(19 1). De sammanhang och mönster, de »ekoeffekter» och det »infraspråk» (187) som 
friläggs, ligger sålunda inte på det diskursivt intellektuella planet. Det är snarare -  som 
Richard citerar Mallarmé -  fråga om »de motiv som bildar en logik med våra fibrer» 
(189). Rent konkret innebär detta forskningsprogram att Richard har »påbörjat spa
ningen efter nyckelord, älsklingsbilder, fetischobjekt» och därvid också engagerat sig i 
»statistiska frekvensstudier». Ett tema, dvs. »en konkret organisationsprincip, ett 
schema eller ett fast föremål omkring vilket en värld tenderar att konstitueras och 
utvecklas», spåras nämligen enligt Richard oftast »efter frekvenskriterium» (194).

Richard har här på ett förebildligt och stimulerande sätt utvecklat en tolk- 
ni ngsstrategi, som av allt att döma mutatis mutandis kan tillämpas inte minst på mycken 
»modernistisk» poesi över huvud taget. Den ställer uppenbarligen höga krav på 
forskarens förmåga till total inlevelse i diktens universum, rentav i »dess dolda synbild, 
månens osynliga baksida» (187; Richards citat från Georges Poulet). Den ställer också 
hermeneutikens verifikationsproblem på sin spets. Hur skall forskaren kunna legiti
mera de insikter han vunnit genom att »stiga ned i språkets skuggiga områden, i 
uttryckets skymningsfält» (203) -  för att inte tala om uppenbarelser från »månens 
osynliga baksida»?

Richard är naturligtvis medveten om dilemmat och förringar det inte. Men han kan 
sägas relativisera kravet på verifikation genom att en gång för alla avvisa alla anspråk på 
mer eller mindre definitiva tolkningar: »Litteraturforskningen kan idag inte till sin 
karaktär vara annat än partiell, hypotetisk och provisorisk.» Forskaren måste göra
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erfarenheten, att hans fortsatta läsning »dag för dag avslöjar och ifrågasätter de upp
täckter som redan gjorts» (206). Vid detta arbete ligger en av våra kontrollmöjligheter 
i att »i varje ögonblick av framskridandet förbli klart medvetna om våra egna grepp». 
»Men framför allt verifieras det objektiva värdet hos varje analys i kontakten med, och 
i kontinuiteten av tidigare och närliggande analyser. Det inre sammanhanget är det 
enda slutgiltigt värdefulla objektivitetskriteriet.» Det rör sig med andra ord i tolk
ningsprocessen principiellt aldrig om »bevis» i en mera strikt betydelse utan om 
närmevärden på den hermeneutiska cirkelns ofrånkomliga villkor. I denna bedömning 
befinner sig Richard på samma linje som exempelvis sin landsman Ricoeur -  eller 
Gadamer.

Antologins tredje huvudavsnitt, »Historia och kunskapsteori» (209-82), presente
ras av Horace Engdahl. Huvudtexten här är Jauss’ »Konsternas historia och histo
rieskrivningen». Jag tar fasta på några punkter, som mera direkt berör den specialitet 
han har blivit känd för: receptionsforskningen. Författaren erinrar om att »’objektiva 
fakta’ i litteraturhistorien gäller data om verk, författare, riktningar och epoker». Men i 
fenomenologisk anda konstaterar han, att det »litterära verkets egenskap av händelse 
kan inte omedelbart fattas ur det som en litteraturhistoriker kan registrera med blotta 
fakta» (241). Verkets historiskt konkreta gestalt »bestäms av en horisont som ligger i 
den form och betydelse som författaren har skapat, och publiken aktualiserat och på 
nytt kan aktualisera». Det är för övrigt denna »intersubjektiva förmedling» -  mellan 
författaren och hans verk och en ständigt på nytt mottagande och tolkande publik -  
som »skiljer litteraturens historicitet från den pragmatiska historiens objektiva faktici- 
tet» (242).

Den traderade texten är en mer eller mindre »öppen» struktur, som oavlåtligt ger 
upphov till nya konkretisationer. Det är en illusion att tro på den »i det ursprungliga 
verket en gång för alla uppenbarade meningen, som tolkaren alltid skulle kunna 
restaurera om han bara opartiskt -  med förnekande av sin historiska position -  
försätter sig tillbaka till verkets ursprungliga intention». Textens »betydelsepotential 
blir synlig och bestämbar först successivt, i den estetiska erfarenhetens fortgående 
horisontförändring, och endast dialogiskt, i dialogen mellan litterärt verk och litterär 
offentlighet» (252). Det är välkända åsikter, som tidigare har fått snarlika uttryck hos 
exempelvis Gadamer.

Insikten i den litterära traditionens karaktär av »dialektik av fråga och svar» (253) 
blir avgörande för Jauss’ forskningsinriktning. Just receptionen, med sina växlande 
»förväntningshorisonter», i samspel med en fortgående litterär produktion, blir central 
for studiet av »verkets historiska liv i litteraturen», i det att den »låter i det aktiva 
förhållandet mellan litterärt verk och litterär offentlighet dess struktur komma i dagen 
i en öppen rad av aspekter» (263). Det är onekligen i överkant abstrakta formulering
ar, ägnade att beslöja de utomordentligt stora praktiska komplikationer som en recep- 
tionsforskning med denna målsättning rymmer. Bestämningar som »den av en litterär 
offentlighet legitimerade konkretisationen» eller »strukturen hos de just då giltiga 
normerna» (263) tar — som redan påtalats (s. 132 -33  ovan) -  alltför lätt på det intrika
ta i begrepp som »litterär offentlighet» och de »giltiga normerna».

Avsnittets andra och hela antologins avslutande bidrag är Rüdiger Bubners (f. I941 ) 
»Är transcendentalhermeneutiken möjlig?». Det är på visst sätt också den mest gene
rella. Där diskuteras nämligen vad man kunde kalla en hermeneutikens universalitets- 
strävan, dess stundom hävdade anspråk på att i »en övergripande och fundamental kun
skapsteori», »en transcendental hermeneutik», upphäva den klassiska motsättningen 
mellan å ena sidan hermeneutiken »som en teori för tolkande förståelse» och å den 
andra »den vetenskapliga förklaringens metoder» (266). Denna uppsats, i sig tanke
väckande men kanske lite udda i just den här antologins sammanhang, kunde enligt 
min mening gärna ha fått lämna plats för ytterligare något prov på receptionsforskning-
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ens infallsvinklar, mera direkt relevanta för litteraturvetenskapen. Volymen Rezep
tionsästhetik (1975) erbjuder sådana bidrag som Roman Ingardens »Konkretisation 
und Rekonstruktion», Felix V. Vodickas »Die Rezeptionsgeschichte literarischer 
Werke», Wolfgang Isers »Die Appellstruktur der Texte» och »Der Lesevorgang», 
eller varför inte -  som en mera konkret tillämpning — Jauss’ egen uppsats »Racines 
und Goethes Iphigenie» med tillhörande »Nachwort über die Partialität der rezep
tionsästhetischen Methode».

9. Man har all anledning att tacka utgivarna av Hermeneutik för ett lovvärt initiativ och 
ett stimulerande inslag i vår litteraturteoretiska diskussion. Men tyvärr måste det också 
noteras en direkt negativ sida hos boken. Ett arbete som detta rör sig med en rad 
översättningar, främst från tyska, men också engelska och franska. Man måste ställa 
höga krav på sådana tolkningar -  inte minst därför att just översättningen av texter kan 
ses som en fundamentalt hermeneutisk operation. Dessa krav är långtifrån genomgåen
de tillgodosedda här; det gäller av allt att döma närmast tyskan. Ett sådant påstående 
bör styrkas med belägg, i hopp om rättelse i en eventuell ny upplaga.

Onöj aktigheterna börjar redan i Kittangs bidrag, där de -  givetvis utan författarens 
förskyllan — har smugit sig in i översättningen av hans citat på tyska. Gesprächgemein
schaft ’samtalsgemenskap’ återges med 'spräkgemenskap’ (32). Vändningen die Ge
schichtlichkeit gegemvärtiger Literaturbetrachtung ’den samtida litteraturbetraktelsens 
historicitet’ blir till ’den samtida litteraturens historicitet’ (39-40). Abhängigkeit des 
symbolischen Zusammenhang/s/ von faktischen Verhältnissen ’det symboliska samman
hangets avhängighet av faktiska förhållanden’ förskjuts av obegriplig anledning till 
’beroende av symboliska sanningar på faktiska förhållanden’ (50).

I Kittangs text kan man direkt jämföra med de tyska citaten. För Habermas’ 
»Hermeneutikens universalitetsanspråk» får man gå till originaltexten i Hermeneutik 
und Ideologiekritik ( 1971 ,  s. 150-59). Resultatet av denna konfrontation är inte upp
muntrande. Alla författarens egna noter är utelämnade i översättningen. Och det må 
vara hänt, eftersom det i inledningen sägs klart ifrån att man har »kortat ner» (14) 
notapparaten för de utländska bidragen. Men då Habermas själv i ett långt citat från 
Gadamer anger tre uteslutningar (...), finns det inget skäl att i översättningen slopa två 
av dessa markeringar (156  resp. 122).

I övrigt anförs exemplen i den ordning de dyker upp i texten. Frasen die Theoriespra
che einer Metahermeneutik ’en metahermeneutiks teorispråk’ (150) blir till ’en metaher- 
meneutiks anspråk’ (118). Habermas’ dieser vorgängige Konsensus ’denna föregående 
konsensus’ ( 15 1)  återges med ’denna förutsatta konsensus’ (119 ). I uttrycket den 
ontologischen Vorrang der sprachlichen Überlieferung ’den språkliga traderingens ontolo- 
giska primat’ (152) utelämnas en icke oväsentlig bestämning: ’den språkliga tradering
ens primat’ (119). Då Habermas talar om tvångsfri kommunikation gentemot der 
erfahrenen Wirklichkeit einer durch Gewalt verzerrten Kommunikation ’den erfarna verk
ligheten av en med våld förvrängd kommunikation’ (153), blir denna utsaga helt 
vanställd: ’den av våld förträngda kommunikation, som präglar den upplevda verkligheten’ 
(119). Traditionssammanhanget som der Ort möglicher Wahrheit und faktischen Verstän
digtseins ’orten för möjlig sanning och faktiskt samförstånd’ (153) förkortas utan vidare 
till ’en plats för samförstånd’ (120). Habermas’ jeder Konsensus, in dem Sinnverstehen 
terminiert ’varje konsensus, i vilken meningsförståelse utmynnar’ (153) vänds så att 
säga i sin motsats: ’varje konsensus, som mynnar ut i meningsförståelse’ (120). Tyskans 
im Schein des faktischen Verständigtseins ’under ett sken av faktiskt samförstånd’ (153) 
blir till ’i skenet av den faktiska förståelsen’ (120), vilket är något helt annat. Uttrycket 
das Autorität begründende Einverständnis ’det samförstånd varpå auktoritet grundas’ 
(156) återges diffust med ’auktoritetsförståelsen’ (122), och faktische Autoritäten ’fak
tiska auktoriteter’ (1 57) blir bisarrt nog till falska auktoriteter’ (122). Zurücknahme des
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Moments der Aufklärung in den Horisont der geltenden Überzeugung ’ett tillbakadragande 
av upplysningsmomentet till de gällande övertygelsernas horisont’ (157) kastas med ett 
utbyte av preposition helt om: 'ur de gällande övertygelsernas horisont’ (122).

Denna bukett är, jämte andra smärre skönhetsfläckar i översättningen, onekligen 
ganska stor för att ha plockats på sex sidor. Det vore en överdrift att påstå att texten har 
blivit oanvändbar, men den kan inte åberopas utan kontroll mot originalet och är 
givetvis inte acceptabel i en akademisk handbok.

På tal om antologins språkform skulle jag vilja reagera mot adjektivet oral (»oral 
form», »den orala diskursen»), som regelbundet återkommer i Ricoeurs »Distansering 
som hermeneutisk funktion», i översättning från engelska. Eftersom ändå begreppets 
motsats alltid återges med skriftlig, är det totalt malplacerat att introducera engelskans 
oral, när vi har det goda svenska ordet muntlig (»muntlig poesi», »muntlig tradition»). 
Det sistnämnda har också en naturlig och levande anknytning just till talet, medan oral i 
svenskan har karaktären av medicinskt-fysiologisk eller akustiskt-fonetisk term.

En bagatell förstås, men lite störande är det att gång efter annan stöta på konstruk
tionen (o)avhängig (betraktarens ståndpunkt, 86; dess frågeställningars legitimitet, 
98; socialisation och inövning, 119). Att här utelämna prepositionen av strider ju mot 
normalt svenskt språkbruk och tycks vara ett slags individuell barbarism, kanske ett 
försök att markera en speciellt »vetenskaplig» jargong; den kan i varje fall inte gå 
tillbaka på engelska (dependent on), franska (dépendant de) eller tyska (abhängig von).

Över huvud taget har man svårt att värja sig för intrycket, att språkformen på sina 
håll kunde varit vida bättre genomarbetad, särskilt då i översättningarna. Det kan tyda 
på att arbetet delvis är lite för hastigt tillkommet. Men bristerna kan ju avhjälpas i den 
nyutgåva av antologin, som det förhoppningsvis kommer att finnas marknad för. Där 
borde man då också se över urvalet av bidrag, kanske låta somt utgå och annat 
tillkomma.


