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och iscensätta sig själva. Det kan tyckas kongenialt, 
men blir ur ett vetenskapligt perspektiv inte desto 
mindre problematiskt.

Christian Lenemark

Carin Franzén, När vi talar om oss själva. Nedslag i 
subjektivitetens historia från Montaigne till Norén. 
Ariel litterär kritik 10. Ariel förlag. Linderöd 2018.

När vi talar om oss själva är en anspråksfull bok i 
kort format (168 A5-sidor inklusive källförteckning 
och slutnoter). Ämnet är inget mindre än ”subjekti-
vitetens historia”, tecknad genom en rad analytiska 
punktinsatser fördelade över sju kapitel. Med ”sub-
jektivitet” avses i sammanhanget jagets självreflexiva 
verksamhet – dess tankar om sina skilda medvetan-
detillstånd eller ”passioner” som 1600-talet föredrog 
att säga. I särskilt fokus står ”den passion som kallas 
kärlek”, vilken, enligt Franzén, med särskild tydlig-
het ”uppdagar dubbelheten mellan subjektets un-
derkastelse och frihet” (17). Några ugly feelings är det 
alltså inte tal om, men i likhet med Sianne Ngai, som 
i en omtalad bok undersöker just de låga känslorna i 
konsten, har även Franzén en ambition att förbinda 
passionernas uttryck med ”de mer destruktiva – ång-
estskapande – aspekterna i en dominerande nyli-
beral ordnings formande av subjektiviteten” (75).

Subjektets predikament avkodas stundtals ur 
en mer regelrätt självframställande praktik, men 
i Franzéns ögon efterlämnar fabler, vetenskapliga 
traktat och maximer samma ”spår av subjekt” (8). 
Kanske ska denna sista formulering läsas som en 
blinkning åt Jacques Derrida och det dekonstruk-
tiva centralbegreppet trace. De spår vi lämnar efter 
oss i kultur- och litteraturhistorisk bemärkelse 
tycks nämligen peka mot det faktum att subjek-
tets själsliga intimsfär aldrig varit helt vattentät. I 
det introspektiva talet om oss själva framkommer 
tvärtom ”att det vi bär av inre liv alltid redan har 
en början i det yttre” (7). På denna punkt åberopar 
Franzén en annan Jacques – Jacques Lacan – för vil-
ken Descartes självcentrerade affirmation ”je pense, 
donc je suis” likväl är beroende av en extern adressat 
(12, 25). Som Franzén gör gällande via Lacan är det 
intima också att betrakta som extimt: det vill säga 
som ”främmande för sig självt” (130). Att så är fallet 
leder dock inte med entydighet till ångest eller alie-
nation. Istället visar Franzén hur denna bokstavliga 
självdistans drar sin näring ur det sociala och sam-
hälleliga livet, samtidigt som den möjliggör en kri-
tisk hållning gentemot dess dominerande former.

När vi talar om oss själva uppehåller sig i hu-
vudsak vid texter från franskt 1600-tal – de vittra 
frukterna av ”den första generationen Montaigne-
läsare” (14) – och i fokus står förutom just Michel 
de Montaigne (1533–1592) en rad litterära och filo-
sofiska berömdheter som René Descartes (1596–
1650), François de La Rochefoucauld (1613–1680), 
Charles de Saint-Évremond (1614–1703), Ninon 
de Lenclos (1620–1705), Jean de la Fontaine (1621–
1695), Blaise Pascal (1623–1662), Madame de Sé-
vigné (1626–1696), Madame de La Fayette (1634–
1693) och Mademoiselle de La Force (1654–1724). 
Därutöver gör Franzén två utvikningar till mer 
sentida författarskap: en kortare diskussion om 
Marguerite Duras, samt en längre – i form av ett 
avslutande kapitel – om Lars Norén.

Även om boken reserverar sig genom beteck-
ningen ”nedslag” kan titeln te sig missvisande i för-
hållande till materialet; onekligen antyder ”från 
Montaigne till Norén” ett mer heltäckande grepp 
om subjektshistorien än det som de facto begagnas. 
Jag vill dock betona att invändningen inte gäller me-
toden som sådan, utan de anspråk som signaleras. 
Som jag ser det är det just i litteraturvetenskapens 
förmåga att sammankoppla idéer och gestaltningar, 
utan att härmed låsa sig vid konventionella föreställ-
ningar om kontext, som ämnets verkliga styrka lig-
ger. Till exempel är den parentes som Franzén sät-
ter kring den romantiska epoken både befriande 
och analytiskt produktiv. Av gammal vana har ju 
romantiken betraktats som den moderna männi-
skans intellektuella genes, men i boken visar Fran-
zén att detta inte är hela sanningen. Ändå frågar jag 
mig om en studie av jagets bestämning i senkapita-
lismens och nyliberalismens tidevarv – den ideolo-
giska horisont mot vilken Franzén avläser samtiden 
– kan undgå att på ett eller annat sätt ta 1700- och 
1800-talets subjektskonfigurationer i beaktande. 
Att Franzén refererar till Friedrich Kittlers resone-
mang om högläsningens och ljudningens inträde i 
det sena 1700-talets barnuppfostran (78) – något 
som Kittler sätter i direkt förbindelse med forme-
ringen av det romantiska diktarsubjektet – öppnar 
också i förlängningen upp för ett sådant perspektiv.

Oaktat romantikens plats i undersökningen 
hade nog Franzén bok vunnit på att presenteras 
som en studie av det tidigmoderna Frankrike – inte 
minst för att göra rättvisa åt de enskilda delarna. 
Analysen av Noréns ”autobiografiska filosofi” och 
dess beroende av Pascal är i sig mycket intressant, 
men i relation till resterande kapitel – och den la-
kun på trehundra år över vilken den aktuella sub-
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jektshistorien skrivs – får detta avsnitt likväl karak-
tären av appendix. I sammanhanget bör det sägas 
att När vi talar om oss själva ”till viss del” (7) ut-
gör en sammanställning och omarbetning av redan 
publicerade essäer och artiklar (den tidigaste från 
2009 om jag läser noterna rätt). Av detta skäl skall 
kanske också boken förstås som ett slags antologi 
lika mycket som en monografisk ansats; bokens an-
slag vetter i alla fall i båda riktningar.

Med detta upplägg följer både förtjänster och 
problem. Trots en ansenlig mängd korrekturfel är 
studien som helhet i bästa mening läsvänlig, och de 
essäistiska nedslagen varvar uppslagsrikedom med 
tematisk konstans på ett sätt som hela tiden väcker 
intresse. Samtidigt återkommer poänger utan att 
succesivt fördjupas, och jag kan ibland önska att 
Franzéns analyser bjöd på längre och mer ingående 
diskussioner av materialet (de spännande kapitlen 
om Madame de La Fayette och Norén utgör härvid-
lag lysande undantag). Särskilt fäster jag mig vid det 
återkommande talet om texternas subversiva kraft, 
som i följande passus om Montaigne:

även om jaget tillskrivs ytlighet och brist på dju-
pare mening ska det i Montaignes skrivande visa sig 
vara egenskaper som ger hans essäer deras kvickhet 
och subversiva verkan. Subjektet eller ämnet må 
vara tomt eller svårgripbart men det är inte desto 
mindre korrosivt. (37)

Problemet är att transgressionens karaktär aldrig 
redovisas, utan förblir en förgivettagen sanning. 
Jag betvivlar inte riktigheten i uttalandet, men hade 
gärna sett hur denna överträdelse och ”korrosion” 
i praktiken yttrar sig, vad den revolterar mot, och 
vilka konsekvenser den får. Litteraturvetenskapen 
i stort – och här räknar jag skamset med mig själv – 
antyder gärna en subversiv ”spänning” lite varstans, 
men inte sällan har dessa slutledningar karaktären 
av retorisk undanflykt: ett sätt att slippa tänka den 
kritiska tanken till slut. Paradoxalt nog görs själva 
litteraturen härigenom en otjänst, och den kom-
plexitet som kritikern vill lägga i dagen riskerar i 
värsta fall att reduceras till självhögtidlig jargong.

De former av subversion som närmare utvecklas 
i boken är dock av stort intresse och fungerar också 
som exempel på den teori om subjektivering som 
de analytiska resonemangen vilar på. I detta avse-
ende utgör Michel Foucaults idéer om ”levnads-
konst” och ”självteknik” – les arts de l’existence – 
de centrala utgångspunkterna. Termerna används 
flitigt boken igenom, men märkligt nog ägnas de 
aldrig en mer ingående eller sammanhängande dis-

kussion. Franzéns framställning saknar även refe-
renser till liknande tillämpningar av Foucault i de 
senare årens svenska forskning. Läsaren kan dock 
sluta sig till att Foucaults termer bör förstås i linje 
med den definition som återfinns i andra bandet av 
Sexualitetens historia. Levnadskonsterna beskrivs 
här som ”de genomtänkta och frivilliga förfarings-
sätt genom vilka människorna inte bara fastställer 
uppföranderegler för sig utan också söker att om-
vandla sig själva, att modifiera sig individuellt och 
att göra sitt liv till ett verk, alltså hur dessa förfa-
ringssätt är bärare av vissa estetiska värden och upp-
fyller vissa krav på stil” (Njutningarnas bruk, Gö-
teborg [2002], 13). Foucault härleder denna ”stili-
sering” av subjektet till den antika kulturen – till 
stoikerna och epikuréerna – men resonerar också 
kring dess fortsatta betydelse i det ”moderna” sam-
hället; det vill säga vid slutet av 1500-talet. Här in-
tar dock självteknikerna en mer tvetydig roll och 
subjektets försök att skapa sig själv blir nu svår att 
skilja från de typer av passiv subjektivering som den 
rådande maktordningen dikterar.

Även om människan genom fria val formar och 
upprätthåller en relation till sig själv så gör hon 
dessa val inom en viss uppsättning möjliga prakti-
ker. Det är också denna gränszon mellan aktivt och 
passivt som Franzén intresserar sig för – i synnerhet 
som den aktualiseras i den tidigmoderna salongs- 
och hovkulturen med dess ”hierarkiska, ceremo-
niella umgängesformer och estetiska uttrycksfor-
mer” (16). Mer specifikt är det mot ”hovsamhäl-
lets marginal” (64), till aristokratins och den övre 
medelklassens privata salonger, som Franzéns läs-
ningar vänder sig. Med den franske diskursanaly-
tikern Dominique Maingueneau betecknas dessa 
miljöer som ”paratopiska”, en term som avser de ”in-
stabila, parasitära platser, som är beroende av men 
samtidigt kringgår maktens processer, och därför 
kan ompröva de litterära formernas tjänande funk-
tion och regelverkens konventioner liksom den 
subjektivering som styr dem” (66).

Denna rumsliga periferi svarar också mot en lit-
terär och filosofisk marginal. Som Franzén visar är 
det nämligen i salongskulturens mer lättviktiga lit-
terära genrer, snarare än i tidens dominerande sys-
tematiska tänkande, som subjektiveringens spän-
ningar tydligast avtecknar sig (73). Det paratopiska 
salongsrummet och dess litteratur utgör dessutom 
en emblematisk scen för den relationella subjektivi-
tet vars utveckling är direkt avhängig ”samtals- och 
umgängeskonsten och den kulturella praktik som 
tillhör den” (71–72). Libertinen Saint-Évremond 
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är exempelvis mindre intresserad av den inre san-
ningen än dess verbaliserade former: ”Jag känner 
mig i det jag säger, och jag känner mig bättre ge-
nom det känslouttryck jag formar av mig själv än 
jag skulle göra av hemliga tankar och inre reflektio-
ner”. I hans levnadskonst särskiljs heller inte kun-
skapen från ”den erotik som laddar libertinernas 
yttre relation [sic] och praktiker” (72). I detta av-
seende fungerar Franzéns suggestiva karaktäristik 
av den franska konstsagan också som en samman-
fattande beskrivning av 1600-talets salongsdjur: 
”bärare av njutning och begär – på irrvägar som 
gör den psykiska såväl som den diskursiva appara-
ten mindre absolut” (87).

Ovanstående rader kan också summera den frå-
geställning som boken genomgående förhåller sig 
till: nämligen hur är det möjligt att tillskansa sig 
ett mått av själslig frihet – och därmed ett möj-
ligt oliktänkande – inom ramarna för de diskursiva 
strukturer som på en gång begränsar och möjliggör 
subjektets tänkande och handlande. Det tentativa 
svar som Franzén formulerar ansluter sig till Judith 
Butlers förståelse av subjektiveringens villkor, det 
vill säga ”att en befrielse av förtryckande former 
endast kan ske genom att subjektet genomlever de 
normer som skapat dessa, och på så vis omvandlar 
dem till ett mer befriande förhållningsätt till sig 
självt och till andra” (103). Mot bakgrund av detta 
antagande zoomar boken in på de glipor där subjek-
tets stilisering inte enbart ”befäster den maktform 
som Ludvig den XIV:s envälde utgjorde”, utan på 
samma gång destabiliserar de givna formerna och 
får ”kroppar, känslor och tankar att accepteras på 
andra, friare sätt” (16). Detta subtila motstånd 
handlar bland annat – som hos Madame de La Fay-
ette eller Mademoiselle de La Force – om att arti-
kulera ett kvinnligt begär utanför den gängse, pa-
triarkalt dikterade kärleksekonomin, eller, som hos 
libertinerna, om att utveckla en livsstil där själslivet 
– i strid mot den cartesianska logiken – inte låter 
sig ”skiljas från vare sig kropp eller språk” (72). Ett 
tredje slags motstånd exemplifieras av moralisten 
La Rochefoucauld vars desillusionerade maximer 
skriver fram en egenkär och obiktbar subjektivitet 
som gärna är ”sin egen fiende” (65).

Den typ av opposition som Franzén beskriver 
är alltså inte främst av revolutionär karaktär. De 
författare och tänkare som boken behandlar söker 
inte att kullkasta och ersätta den rådande samhälls-
ordningen, utan snarare ”finna mindre förslavande 
förhållningssätt till sin tid genom ett pågående kri-
tiskt arbete och en estetisk verksamhet” (137). För 

en mindre sensibel läsare hade dessa frågor kunnat 
te sig som simpla lyxproblem; mån om sin bekväm-
lighet får man väl tänka sig att 1600-talets socio-
kulturella elit endast motvilligt satte sina kroppar 
i mer handgriplig subversiv rörelse. En sådan kritik 
riskerar emellertid att bli både grovkornig och ana-
kronistisk – inte minst i förhållande till de kvinn-
liga författare vars möjligheter att tala på ett grund-
läggande vis betingades av konvenansen. Att på en 
gång vilja äta och behålla sin kaka är dessutom en 
psykologisk problematik med lika bäring på den ti-
digmoderna aristokratin och oss plebejer i det tju-
goförsta århundradet.

De frågor som jag nu har avhandlat utgör bokens 
huvudämne, men av intresse är även dess debatte-
rande ambitioner. Franzéns analyser av subjektet 
härrör nämligen från en vilja att komplicera den 
posthumanistiska teoribildningen och dess kritik 
av människans föregivna unicitet. Problemet, som 
Franzén ser det, är att posthumanismen ”tenderar 
att kritisera och rentav förkasta en form av subjekt i 
en långt mer komplex och rätt bortglömd humanis-
tisk mångfald”. Genom att återvända till den tidig-
moderna perioden är det således möjligt att berätta 
”en annan historia om oss själva än den som ligger 
till grund för det autonoma och rationella subjekt 
som nu tycks [ha] nått vägs ände” (11).

Filosofen Jane Bennett, vars Vibrant Matter 
(2010) utgör ett av posthumanismens nyckelverk, 
får i sammanhanget exemplifiera denna historie-
löshet. Möjligen kan det i sin tur förefalla onyan-
serat att koka ned ett heterogent forskningsfält till 
en enda ståndpunkt, men tvivelsutan är kritiken 
träffande. Inom en vetenskaplig diskurs där den 
”cartesianska vändningen” slentrianmässigt åbero-
pas som humanistisk förkastelsedom är det befri-
ande att läsa någon som faktiskt har läst Descar-
tes – och därtill förmått att redogöra för den kom-
plexa receptionen av hans verk. Som Franzén visar 
utgjorde dessa texter ett kraftfullt bränsle i en fri-
tänkande men hårt reglementerad umgängeskul-
tur vars bemärkta habituéer – levnadskonstnärer i 
dubbel bemärkelse – knappast var obekanta med 
jagets extima dimensioner. Att frilägga detta mång-
bottnade 1600-tal handlar dock inte främst om att 
röra sig under dess yta. Nödvändigt är snarare, som 
Franzén övertygande visar, att ta denna yta på allvar 
– att lära sig läsa dess dubbla tal. Som en irländsk 
elegant från senare tider skulle konstatera: ”Only 
a fool does not judge by appearances”.

Peter Henning


