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tat vid handen. Fint omhändertagna är de olika 
kronotoper som Engfelt finner genom analyserna 
av barndomsberättelserna: trädgården, barnkam-
maren, sängen och det intima rummet. Till de gi-
vande resultaten hör även insikten om hur Tolstoj 
med sin trilogi, Från unga år, kommer att ange ett 
mönster för senare tiders barndomsberättelser, så-
som den Oscar Parland skrivit. Därtill visar Engfelt 
övertygande att främmandegörande grepp är nå-
got som Oscar Parlands barndomsberättelser de-
lar med Olesjas modernistiska roman. I samtliga 
dessa avseenden bör avhandlingen inbjuda till vi-
dare forskning i såväl barn- som vuxenlitteratur. 
Här ryms också en insikt som aldrig formuleras 
som ett specifikt resultat men som – om den skrevs 
fram – skulle kunna innebära att litteraturens för-
måga att inbegripas i en förmedlande kedja fram-
står som viktigare att undersöka än dess eventu-
ella originalitet.

Olga Engfelts Barndomens poetik saknar ibland 
skärpa i formuleringar och begreppsbildning, vil-
ket är trist eftersom klarhet i tanke och framställ-
ning är vad som särskilt bör prägla en avhandling. 
Men den vinner läsarens sympati genom sina intres-
santa analyser och det innovativa sätt på vilket den 
tar sig an ämnen och forskningsfrågor som arbetar 
över de gränser som annars ofta traditionellt upp-
rätthålls i fråga om litterära genrer, litteraturhisto-
riska epoker, barn- och vuxenlitteratur, språkom-
råden, nationella hänsyn och litteraturteoretiska 
perspektiv. Att finlandssvensk och rysk litteratur 
– Oscar Parlands författarskap, Lev Tolstojs barn-
domsberättelser och Jurij Olesjas modernistiska 
roman – här behandlas inom en och samma stu-
die måste räknas som en landvinning för svensk-
språkig, komparativt inriktad litteraturvetenskap.

Helena Bodin

Isak Hyltén-Cavallius, Den ofärdiga vetenskapen. 
Om krisen i svensk litteraturforskning och litteratur-
tolkningens villkor. Critica Litterarum Lundensis 
16, Lunds universitet. Lund 2018.

Efterkrigstidens litteraturvetenskapliga ämnes-
debatt i Sverige har kommit att präglas av ett åter-
kommande tal om kris. Men vari består egentligen 
krisen? Är det ett hot utifrån, så att det handlar om 
en kris för litteraturvetenskapen och humaniora i 
allmänhet? Oftast har det nog uppfattats så, vilket 
i sin tur inte sällan hängt samman med föreställ-

ningar om en förfallsprocess, som i sin tur närt nos-
talgiska drömmar om en svunnen guldålder. Men 
kanske döljer ett perspektiv där krisen enbart ses 
som något som förorsakats till följd av yttre hot 
viktiga frågor om hur det står till med litteratur-
vetenskapen själv. Hur vore det därför om man i 
stället tog sin utgångspunkt i den kris som borde 
finnas inne i litteraturvetenskapen och som är för-
knippad med de grundläggande villkoren för litte-
raturforskningens praktik i och med interaktionen 
mellan forskaren som läsare och det litterära verket? 
Skulle det utifrån ett sådant perspektiv vara möjligt 
att rent av utveckla en affirmativ hållning till littera-
turvetenskapens kris, så att den uppfattas som något 
produktivt och definierande för denna vetenskap?

Just denna frågeställning har Isak Hyltén-Caval-
lius tagit sig an i sin mycket omfattande avhand-
ling, Den ofärdiga vetenskapen: Om krisen i svensk 
litteraturforskning och litteraturtolkningens villkor. 
Det är en fyrahundra sidors text, som är lika origi-
nell som angelägen studie och den är författad med 
modigt höga ambitionsnivåer.

Det finns förstås saker i Hyltén-Cavallius fram-
ställning som man kan anmärka på. Den blandade 
kapitelnumreringen kan till exempel vara lite för-
virrande för den som söker orientera sig i framställ-
ningen. Det originella upplägget att sprida ut de 
metodologiska övervägandena, så att man finner 
ett slags metodavsnitt i vart och ett av bokens kapi-
tel och egentligen inte får någon samlad metoddis-
kussion, kan också diskuteras. Den inre komplex-
iteten i uppbyggnaden, som hänger samman med 
att undersökningen både har en kumulativ karaktär 
där tidigare positioner lever vidare i följande avsnitt 
och samtidigt en föregripande karaktär som gör att 
den metaforhermeneutik som ska behandlas först 
i kapitel tre egentligen finns närvarande hela tiden 
och redan har aktualiserats ett antal gånger innan 
man väl kommit till den utlovade diskussionen – 
och då finner att mycket av det intressanta redan 
har sagts. Resultatet är tvetydigt: det kan, å ena si-
dan, ge ett lätt osorterat intryck; men å andra sidan, 
kan det nog ha en integrerande funktion som kan 
ha varit nödvändig med tanke på framställningens 
komplexitet. Den cirkulära tendens som blir resul-
tatet, och som riskerar att skapa rundgång i syste-
met, förstärks också ytterligare av att forsknings-
översikt, empiri och teori i så hög grad samman-
faller med varandra. Därtill finns en del språkliga, 
tekniska och stilistiska detaljer som kan diskuteras.

Men ingenting av detta kan emellertid dölja det 
faktum att vi här har att göra med en framställ-
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ning vars originalitet och ambitioner sticker ut på 
ett ovanligt sätt. Vi möter en doktorand som vå-
gar iscensätta en diskussion som går i klinch med 
en hel ämnestradition. Det är en framställning om 
den verkliga krisen i svensk litteraturvetenskap, en 
kris som borde tas på större allvar. Vi möter något 
av högsta angelägenhet och anar att mycket står på 
spel. Det är långt mer än vad man kan begära av en 
doktorsavhandling!

Författarens övergripande strategi med sin un-
dersökning består i att med hjälp av resurser från 
nyare hermeneutisk teoribildning göra en serie 
djupdykningar i den litteraturvetenskapliga äm-
nestraditionen i Sverige. Strukturen för undersök-
ningen ser ut på följande vis: I det första kapitlet 
(ett femtiotal sidor) sker en avgränsning där av-
handlingens problematik preciseras till att handla 
om litteraturvetenskapens epistemologiska kris. Det 
andra kapitlet (närmare hundra sidor) utgörs sedan 
av en hermeneutisk undersökning, där författaren 
söker kvalificera vari den epistemologiska krisen 
egentligen består med utgångspunkt från studier av 
en serie litteraturvetenskapliga praktiker. Därefter 
ägnas kapitel tre (ett nittiotal sidor) åt en djupdyk-
ning i Paul Ricoeurs metaforhermeneutik, såsom 
den presenteras i hans stora verk La métaphore vive 
från 1975. Syftet är att frilägga resurser som skulle 
kunna göra det möjligt att utveckla en förståelse av 
krisens produktiva villkor och arbeta sig fram till 
ett uppdaterat tolkningsbegrepp. I det avslutande 
kapitel fyra (ett tjugofemtal sidor) får läsaren slut-
ligen ett slags sammanfattning, som samtidigt pe-
kar framåt genom att framställningen återknyter 
till den drivande programmatiska ambition som 
redan signalerats i inledningen och aktualiserats 
gång på gång i undersökningen: författarens am-
bition att teckna konturerna till hur en ”krisande” 
litteraturvetenskap som tar sin utgångspunkt i det 
öppna objektet skulle kunna se ut.

För att sätta scenen för den generella problema-
tiken i undersökningen målar författaren i ett in-
ledande kapitel upp ett polariserat landskap där 
man, å ena sidan, finner Lars Lönnroth, som före-
trädare för en enhetsvetenskaplig positivistisk sci-
entism, och å andra sidan Carl Fehrman, som får 
representera ett mer mångfaldsbejakande förhåll-
ningssätt som också bär på ett embryo till ett beja-
kande av krisen som något produktivt. Hos Fehr-
man urskiljer Hyltén-Cavallius därtill en implicit 
dialektik och en icke-syntetiserade ambition som 
ligger i linje med avhandlingens intresseriktning.

Efter att ha presenterat polerna i det ämnesteore-

tiska landskapet övergår författaren till att försöka 
komma till rätta med den svenska hermeneutik-
receptionen. Han tycker sig i den tidiga receptio-
nen av hermeneutiken i Sverige kunna identifiera 
två poler: å ena sidan, en värdetraderande tradition, 
representerad av Erland Lagerroth; och å andra si-
dan, en tradition som tar sin utgångspunkt i den 
kritiska praktiken, representerad Arne Melberg och 
som senare utvecklas i antologin Hermeneutik från 
1977, där Melberg figurerar tillsammans med Ho-
race Engdahl, Ola Holmgren, Roland Lysell och 
Anders Olsson.

Författaren låter den kritik som Olsson senare 
riktar mot hermeneutiken (på sidorna 27–28 i Den 
okända texten, 1987) fungera som det negativa av-
tryck som får sätta agendan för den fortsatta fram-
ställningen. Olsson kritik av hermeneutiken foku-
serar på dess tendentiösa meningssökande, dess 
ensidiga mottagarperspektiv (som inte ger något 
produktivt utrymme i receptionen), dess tilltro till 
en möjlig mening samt dess strävan efter att fånga 
helhet och inre sammanhang (snarare än skillna-
der och motsägelser). Allt detta grundar Olsson i 
övertygelsen om att Szondi och Frank genom sina 
Schleiermacher-studier redan slutligt definierat 
hermeneutiken med utgångspunkt från samspe-
let mellan språksystemets grammatik och det in-
dividuella yttrandets retorik. Med stor kraft, bety-
dande självförtroende och övertygande argumen-
tation visar Hyltén-Cavallius att denna kritik inte 
är giltig i förhållande till hermeneutikens senare ut-
veckling, som Olsson och andra nonchalerar. Det 
är som om receptionen av hermeneutiken i Sverige 
har avstannat. För att tydliggöra detta lyfter förfat-
taren särskilt fram Ricoeurs hermeneutik och det 
är med utgångspunkt från dennes undersökning av 
metaforen från 1975 som han söker komma till rätta 
med Olssons många missförstånd och peka på hur 
en uppdaterad version av hermeneutiken ser ut. För 
att ytterligare stärka denna tankelinje ägnar förfat-
taren betydande utrymme åt den svenska Ricoeur-
receptionen, där han bland annat lyfter fram Rick-
ard Schönströms korrigering av Olssons påstående 
att Ricoeurs modell ”faller isär i två motstridiga de-
lar” bestående av strukturanalys och diskurs – och 
som därmed också helt missar den spänningsfyllda 
dialektiken som hos Ricoeur får krisen att fungera 
som tolkningens produktiva villkor. Tillsammans 
med Svante Nordin får Anders Olsson på många 
sätt representera den närsynthet och perspektiv-
löshet som präglat den svenska receptionen av her-
meneutiken.



Recensioner av doktorsavhandlingar · 339

Bilden av att receptionen av hermeneutiken 
inom den svenska litteraturvetenskapen tycks ha 
avstannat och att hermeneutikens senare utveck-
ling därmed helt försummats lever kvar även när 
Hyltén-Cavallius konstruktivt knyter an till Mel-
berg. Denne intar emellertid en särställning genom 
att i sin hermeneutik hålla samman och göra något 
produktivt av de motstridiga vetenskapliga strate-
gierna i tolkningsarbetet, och inte minst då dia-
lektiken mellan värdetraderande och kritiska per-
spektiv. Här finns med andra ord ett dubbelt an-
greppssätt med en potential att göra krisen pro-
duktiv. Mot bakgrund av detta framsynta förhåll-
ningssätt framstår Melbergs tystnad om Ricoeur 
som desto märkligare. Författaren frågar sig varför 
Melberg lämnar Ricoeur och hermeneutiken där-
hän för att i stället intressera sig för dekonstruktio-
nen och Jacques Derrida – samtidigt som den dia-
lektik utan syntes som här framställs som ett alter-
nativ till hermeneutiken i själva verket med kraft 
företräds av just Ricoeur. När författaren väljer att 
knyta sitt projekt nära till Melbergs position så är 
det för att gripa tag och fullfölja tankebanan just 
där Melberg lämnade Ricoeur.

Från krisdiskussionen under första halvan av 
1990-talet är det en annan litteraturvetare som lyfts 
fram, Torsten Pettersson. Hyltén-Cavallius tycker 
sig hos denne ana en hermeneutisk potential i for-
muleringar om metodpluralismen som ”lika be-
svärande som berikande”– men samtidigt konsta-
terar han att det hos Pettersson snarare handlar om 
att överbrygga motsättningarna än att göra dem 
produktiva. För att ta sig bortom monismens rea-
listiska soliditet och konstruktivismens löslighet 
krävs, enligt författaren, i stället det typ av dialek-
tiska förhållningssätt som Ricoeur utvecklar, där 
tolkningen både upptäcker (finner) och skapar ”ett 
objekt som är essentiellt motsägelsefullt” – det vill 
säga refererar till en värld som både ”är” och ”icke 
är”. I motsats till Pettersson och andra, som för-
söker begränsa meningsproduktionen, vänder sig 
Hyltén-Cavallius till Ricoeur, där han tycker sig 
finna ett förhållningssätt där man utgår från att 
konflikten i sig producerar ny mening: ”Det litte-
rära objekt som jag kommer framställa framträder 
endast i tolkningen, det vill säga så länge konflikten 
mellan tolkningar, krisen, pågår […] Tolkningen är 
på detta sätt en fortgående upptäckt och samtidigt 
ett skapande av en värld samt av det tolkande jaget, 
i vardande, under utveckling och nedsänkt i tidens 
kontinuum.” (60) Avslutningsvis, i sin långa inled-
ning, positionerar författaren sig inom den svenska 

hermeneutikreceptionen och presenterar en dispo-
sition för avhandlingens fyra huvudkapitel.

I kapitel ett avgränsar författaren sitt problem-
fält utifrån frågan: vad innebär litteraturvetenska-
pens epistemologiska kris? I syfte att komma åt de 
skilda epistemologiska antaganden som, i spän-
ningen mellan empiriska och teoretiska forsknings-
ideal, präglar olika positioner inom litteraturve-
tenskap (och i viss mån humaniora i allmänhet) 
gör författaren en djupgående analys av fyra verk: 
Anders Johanssons, Avhandling i litteraturveten-
skap (2003), Michael Gustavssons ”Litteraturte-
orins expansion. Svenska doktorsavhandlingar i lit-
teraturvetenskap 1976–1995” (i Universitetsämne i 
brytningstider. Studier i svensk akademisk litteratur-
undervisning 1974–1995, 2005), Hanne-Lore An-
derssons Doxa & debatt. Litteraturvetenskap runt 
sekelskiftet 2000 (2008) samt Svante Nordins Hu-
maniora i Sverige (2008).

Här använder författaren Nordin och Gustavs-
son för att sätta scenen, i form av en strid mellan 
empirism och Teori. Det står emellertid snart klart 
att författarens sympatier i själva verket ligger hos 
Johansson. Genom att denne snarare ser en konflikt 
inom tolkningen av litterära verk flyttar krisen så 
att säga in i, och blir essentiell för, relationen mel-
lan verk och läsande subjekt, och den blir som så-
dan uttryck för en mer grundläggande strid mellan 
praktik och teori. Detta synsätt ligger också i linje 
med Hyltén-Cavallius ambition att med hjälp av 
Ricoeur utveckla en affirmativ hållning till krisen 
som något produktivt:

Jag är intresserad av vad man, med krisen som den 
kommer till uttryck i litteraturvetenskapens fak-
tiska praktiker som förutsättning, kan göra och vad 
som görs inom ramen för det vi kallar och har kallat 
litteraturvetenskap, av för tänkandet produktiva 
krismoment inom litteraturvetenskapen” (93).

Till skillnad från Johansson, menar emellertid Hyl-
tén-Cavallius att resurserna för ett sådant förhåll-
ningsätt inte behöver sökas utanför, utan tvärtom 
kan sökas i, den litteraturvetenskapliga praktiken 
själv (även om denna periodvis varit nedtryck och 
osynliggjord, inte minst under den empiristiska 
”guldålder” som Nordin framhåller).

Författaren diskuterar olika varianter av en plu-
ralistisk position och finner hos Johansson en slags 
”tredje möjlighet” i form av en mer komplex plu-
ralism, som vidare utvecklas med hjälp av Wellmer 
och Ricoeur i termer av en ”stereoskopisk” förmåga 
till ett djupseende med hjälp av dubbla perspektiv. 
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Mot denna bakgrund framstår Nordins starka kri-
tik av Teorin, som i olika varianter bryter ned empi-
rismen och som ställer organiskt mot kritiskt, som 
problematisk. Just den form av kritik som vi möter 
hos Nordin, där den så kallade empiriska vetenska-
pen ständigt framstår som hotad och därför måste 
försvaras, har i själva verket bidragit till litteraturve-
tenskapens epistemologiska kris. Som alternativ till 
detta perspektiv lyfter författaren fram en djupare 
och mer grundläggande konflikt, den mellan prak-
tik och teori, och som i själva verket är en innebo-
ende konflikt i allt litteraturvetande. Litteraturve-
tenskap är, liksom allt läsande, kort sagt kris. Där-
med flyttar kritiken in i litteraturtolkningen. Det 
är framförallt i anknytning till Johansson som Hyl-
tén-Cavallius tycker sig se konturer till detta slags 
dialektisk pluralism som fokuserar på krisen som 
vetenskapens produktiva villkor – och det är her-
meneutiken som erbjuder de relevanta resurserna 
för att artikulera litteraturvetenskapens dubbeli-
dentitet.

I kapitel två går författaren vidare för att under-
söka den hermeneutiska problematiken och dess 
plats i den krisande litteraturvetenskapen. Han gör 
det genom att frilägga hur krisen de facto fungerar 
som en grundläggande förutsättning i litteratur-
vetenskapens egna praktiker. I denna del av under-
sökningen kommer de båda perspektiven som ut-
vecklades i det föregående kapitlet – Gustavssons 
och Nordins förståelse av den problematiska plu-
ralismen mellan empirismens positivt givna under-
sökningsobjekt och Teorins kritiska negativitet – 
att bilda utgångspunkt en undersökning av ett an-
tal konkreta litteraturvetenskapliga praktiker där 
man kan se hur de båda perspektiven samexisterar 
när de anläggs i en och samma studie. På så vis vill 
Hyltén-Cavallius visa på hur konflikten i realite-
ten flyttat in i litteraturtolkningens egen praktik 
och där, i linje med Johansson, uppträder som ett 
villkor för all vetenskaplig interaktion med litte-
rära objekt. Den produktiva krisen öppnar upp en 
spänningsfylld mellanposition bortom de statiska 
motsättningarnas positioner.

När Hyltén-Cavallius går vidare och ska under-
söka vad som faktiskt konkret kan göras och görs 
inom litteraturvetenskapen väljer han att analy-
sera tre forskningsstudier: Birgitta Svanbergs San-
ningen om kvinnorna (1989), Anders Olssons Eke-
löfs nej (1983) samt Aris Fioretos Det kritiska ögon-
blicket. Hölderlin, Benjamin, Celan (1991). Till 
detta adderar han en teoretisk diskussion, inspire-
rad av Georgio Agamben, Gianni Vattimo, Marcia 

Sá Cavalcante Schuback och Valborg Lindgärde, 
som analyserna får samspela med. Det är i tur och 
ordning tre teman som diskuteras i denna del av un-
dersökningen: pluralismen, helhetsbegreppet och 
intets ontologi.

I sin analys av vilka olika varianter av pluralis-
men man finner i dessa konkreta litteraturveten-
skapliga praktiker följer författaren en tredje väg, 
som öppnas hos Svanberg genom att pluralismen 
här inte leder till en splittring av litteraturvetenska-
pens objekt, utan i stället framträder ett objekt och 
en värld i vardande. Med utgångspunkt från frågan 
hur man ska förstå läsandets ”att plocka ut” och 
”samla samman” görs i detta sammanhang också 
en strategiskt avgörande distinktion mellan eklek-
ticism och dialektik.

Gustavssons och Nordins drömmar om en ”guld-
ålder” innan Teorins ankomst, då empirismen var 
grunden för all litteraturvetenskaplig forskning, 
problematiseras bland annat med hjälp av Atle Kit-
tang som bryskt avvisar sådana tankar just som en 
dröm: ”Det finns ingen ’guldålder’ att återvända 
till.” (154) I stället försöker författaren frilägga en 
dialektisk pluralism med utgångspunkt från de ve-
tenskapliga praktikerna själva. Analysen av Svan-
berg visar just hur olika epistemologiska perspek-
tiv mycket väl kan rymmas inom samma praktik 
där en inneboende kris fungerar produktivt för ar-
betet. Här får författaren nytta av sina tidigare dis-
tinktioner, när han avvisar eklekticismen som en 
icke-fungerande pluralism då den ignorerar skillna-
der och konflikter. I anslutning till Wallach Scott 
lyfter Hyltén-Cavallius fram antagonismens nöd-
vändighet för humanioras förmåga till kunskapsut-
veckling. Dialektiken framträder här som ett slags 
tredje variant av pluralismen, som skiljer sig från 
den eklekticism som bara framstår som en ”kari-
katyr av dialektiken” (Ricoeur).

Det andra begreppet, helhet, preciseras just med 
hjälp av en dialektisk tankefigur, där en analys av 
det implicita verk-begreppet i Olssons Ekelöfs nej 
visar på en praktik för vilken helheten inte är gi-
ven, utan framträder som en strävan som aldrig helt 
kan uppnås utan endast anas vid horisonten, som 
ett ideal. Under inspiration från Gaston Bache-
lard liknas det prismatiska seendets ständigt skif-
tande perspektiv vid en drömlik förening av vaken-
het och sömn, där mystiken öppnar ett slags tredje 
väg bortom ett passivt vilande tillstånd och en ak-
tiv medveten rörelse i form av en paradoxal samti-
dig passiv aktivitet och aktiv passivitet.

Enligt Hyltén-Cavallius är det hermeneutiken 
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som bäst förvaltar den dialektik som präglar tolk-
ningens logik, genom att fungera som en oavslu-
tad process där skilda motsägande perspektiv kan 
samverka. Hos Giorgio Agamben och Gianni Vat-
timo finner Hyltén-Cavallius varianter av en sådan 
dialektisk hållning som inte implicerar helhetstän-
kande. Men än mer betydelsefull blir Lindgärdes 
studier av passionsdiktningen, som visar att en kri-
sens hermeneutik på intet sätt är något nytt.

Efter ett mellanspel i Agambens paradigmdis-
kussioner och dialektikbegrepp, återvänder Hyl-
tén-Cavallius till Lindgärdes analyser, där passions-
diktaren förenar rollen som förmedlare av en tradi-
tion med att vara potentiell skapare av nytt inne-
håll – för att åter igen landa i en plädering för tolk-
ningen som en tredje väg, här omtalad som ”vägen 
genom det öppna”, det vill säga ”det intertextuella 
öppna objektet” (193 f.). I denna syn på litteratur-
vetenskapens objekt som icke-helt och icke-iden-
tiskt med sig själv får tvivlet en viktig roll i tolk-
ningen som det som öppnar objektet och gör det 
möjligt att erfara sanningen som öppning. Vi leds 
in i Vattimos Heidegger-inspirerade tänkande där 
erfarenheten av sanning som öppning framträder: 
”I det spänningsfyllda rummet-mellan ursprungs-
sökande och nyskapande sker tolkningen av det 
inter textuella, öppna objektet.” (207)

I den tredje och sista delen av kapitel två tar för-
fattaren sin utgångspunkt i olika analyser av Höl-
derlins översättning av Sofokles tragedi Antigone – 
eller rättare sagt, i översättningens egen tragedi. I 
denna del av undersökningen varvas Fioretos stu-
dier av det vardande och den öppenhet som präg-
lar Hölderlins översättning med Schubacks inkor-
porering av den tragiska spänningen och klyvna-
den i själva tolkningens översättningshermeneu-
tik. Hyltén-Cavallius följer sedan tätt i spåren efter 
Schuback, som ser livet som en tolkningsprocess 
vars tragiska dimensioner gör att det endast kan 
levas i krisen, och i bakgrunden till hennes analy-
ser av Schleiermacher hörs ett massivt implicit in-
flytande från Heidegger. Fram ur spänningen mel-
lan det egna och det främmande träder en ”intets 
ontologi” där skillnaden och mellanrummet fram-
träder som tolkningens egentliga ort. Här grundas 
den dialektiska rörelsen, som består i ”att tänka ur 
och med erfarenheten”, i ”varats negativa grund” ut-
ifrån tillvarons intighet. Varje aspekt av livet blir en 
kris när den tragiska intigheten grundas i det ob-
jekt som tolkningen söker.

Som ett slags signal om övergången till nästa ka-
pitel, introduceras alldeles mot slutet en tanke från 

Ricoeur, som också ska komma att återvända i av-
handlingens allra sista del, men som jag nog menar 
förblir dunkel och outvecklad: en förståelse av dia-
lektiken som ”minnet av en skenbar men alltid be-
gärd helhet” (241).

Därmed har författaren nått fram till kapitel 
tre, där de viktigaste filosofiska resurserna för att 
utveckla en uppdaterad version av hermeneutiken 
presenteras. Det är i Ricoeurs verk La Métaphore 
vive (1975), eller rättare sagt i den engelska över-
sättningen av detta verk, The Rule of Metaphor från 
1978, som resurserna till en fördjupad förståelse av 
det intertextuella öppna objektet och dess korre-
lat i form av ett tolkande subjekt ska hämtas och 
som ska göra det möjligt att utveckla en förståelse 
av krisen som ett produktivt villkor för tolkning. 
På ett klargörande sätt lyfter författaren här fram 
den fundamentalt dialektiska karaktären i Ricoeurs 
tänkande, en dialektik som ständigt söker ett slags 
”tredje” term, men som samtidigt undviker synte-
sen genom att ta formen av en teleologi utan fina-
litet, en tanke som författaren fördjupar genom ett 
långt avsnitt om Ricoeurs ”posthegelianska kantia-
nism” (250–272). Valet av Ricoeur som den som får 
definiera ett aktuellt uppdaterat tolkningsbegrepp 
motiverar författaren med att

ingen med större framgång än Ricoeur under-
sökt krisens närvaro, de oförenliga perspektivens 
närvaro på varje plan av den mänskliga tillvaron 
och av hennes interaktion med verkligheten och 
samtidigt lyckats behålla den grundläggande affir-
mativitet som är en förutsättning för att betrakta 
denna situation som produktiv för tänkande och 
kunskap.” (247)

Vidare understryker författaren Ricoeurs höga 
skattning av det poetiska språket: ”Sällan tillskri-
ver filosofer litteraturen större värde än vad Ricoeur 
gör; få ha lyckats lyfta fram det litterära språkets 
nödvändighet och preciserat dess funktion i det 
vetenskapliga tänkandet, i tänkandet om verklig-
heten, på ett mer övertygande sätt.” (247)

Det ska framhållas att en systematisk studie i Ri-
coeurs metaforteori kräver en alldeles speciell form 
av filosofisk verkstad, då Ricoeur själv strukturerat 
bokens kapitel strikt efter olika tänkare, utan några 
systematiserande ambitioner. Det är således förenat 
med stora utmaningar och måste ses som en bety-
dande prestation att formulera ett teoretiskt ram-
verk utifrån Ricoeurs framställning.

Den första aspekten hos metaforen som Ricoeur 
lyfter fram är den inomspråkliga. Inledningsvis visar 



342 · Recensioner av doktorsavhandlingar

författaren hur Ricoeur bygger vidare på Beard sleys 
”kontroversteori” när han betonar den semantiska 
krock som ger upphov till en logisk absurditet i me-
taforen, vilken i sin tur kallar på en tolkningsakt. 
Spänningen mellan bokstavlig och figural tolkning 
förstärker tanken att metaforen i egentlig mening 
kommer till först i och genom tolkningen. Spän-
ningen mellan identitet och skillnad förstärker be-
tydelsen av tolkningen – och dess konfliktfyllda 
kriskaraktär. Men tolkningens betydelse innebär 
också att metaforen i slutändan inte kan reduce-
ras till ett rent inomspråkligt fenomen: metafo-
ren talar om och refererar också till en verklighet 
utanför språket, vilket är temat för den andra de-
len av kapitlet.

Detta leder över i den andra aspekten, som hand-
lar om utomspråkliga och verklighetsrelaterade as-
pekter av metaforen. Till skillnad från struktura-
listerna intresserade sig Ricoeur för diskursen, inte 
i betydelsen språkstrukturen, utan med fokus på 
hur språket fungerar när det är i bruk, i linje med 
Emile Benveniste och Wilhelm von Humboldt. 
Men medan semiotik och semantik för Benveniste 
var två skilda universum, så bildas ett spännings-
fyllt förhållande dem emellan i Ricoeurs krisande 
hermeneutik. Författaren lyfter här förtjänstfullt 
fram likheterna med Julia Kristevas utvecklingar 
av Bachtins språkfilosofi. Med utgångspunkt från 
det metaforiska yttrandet visar Hyltén-Cavallius 
vidare hur Ricoeur på nivå efter nivå bygger upp 
en förståelse av språket som ett spänningsfyllt och 
krisande fenomen. Utifrån Ricoeurs diskursteori 
driver författaren så tesen att ”allt språk i bruk, alla 
yttranden, är i kris, men att metaforen är det feno-
men som i högst grad visar fram sin krisartadhet” 
(299). Tolkningen av metaforen blir därmed också 
en generell förebild för tolkningens villkor.

Därefter tar författaren sig an referensproble-
matiken: den språkets förmåga till självtranscen-
dens som aktualiseras av den kreativa och nytol-
kande dialektiken mellan ”är” och ”är icke” i den 
metaforiska referensen. Något som i nästa led för-
anleder Hyltén-Cavallius att diskutera Ricoeurs 
verk begrepp, den hermeneutiska cirkelstrukturen 
mellan tolkarens värld och verkets värld och ”den 
självets hermeneutik” (författaren använder inte 
begreppet) genom vilken ”läsaren förstår sig själv” 
framför textens värld, så att subjektet vinner en ny 
och mer sann självförståelse genom texttolkningen.

Referensens fundamentalt splittrade karaktär 
i metaforen leder så över i en diskussion om vad 
som rimligtvis kan menas med ”metaforisk san-

ning” (316 ff.). Ricoeur citeras här (i engelsk över-
sättning): ”the enigma of metaphorical discourse 
is that it ’invents’ in both senses of the word: what 
it creates, it discovers; and what it finds, it in-
vents” (317). Men genom att detta också är vad ve-
tenskapliga modeller gör – Ricoeur knyter an till 
Max Black för att visa att metaforer är för det poe-
tiska språket vad modeller är för det vetenskapliga 
språket – får metaforteorin också en vidare bety-
delse för vår förståelse av vetenskapens ”redescrip-
tion” – som både upptäcker och skapar verklighet. 
Hyltén-Cavallius kunde emellertid här med fördel 
problematiserat det förhållandet att varken fran-
skans eller engelskans science egentligen motsvarar 
svenskans ”vetenskap”.

Alltmer under framställningens gång framträder 
en värld i varande, ett ontologiskt perspektiv som 
föranleder Hyltén-Cavallius att aktualisera tankar 
från Heidegger inom ramen för en reflexion om 
hur stämningen och känslan låter tolkaren träda 
in i en verklighet som hon samtidigt skapar. Bland 
alla referenser som framställningen aktualiserar blir 
Douglas Berggrens betydelse för Ricoeur väsentlig, 
för med hjälp av honom blir det nämligen möj-
ligt att koppla samman metaforens splittrade, kri-
sande referens med en spänningsfylld förståelse av 
varat som något ständigt nytt och i rörelse: ”Men 
hur skulle (då) en vetenskap som söker en sanning 
av detta slag kunna se ut?” (330) frågar sig Hyltén-
Cavallius och övergår till den avslutande delen i ka-
pitlet, ”Metaforen i vetenskapen” där ”den poetiska 
diskursens tvivlande ontologi” får bilda utgångs-
punkt för en dialektisk vetenskapsteori med krisen 
som förutsättning och produktivt villkor. Författa-
ren ser här möjligheter till en ny vetenskaps början, 
men understryker samtidigt att det förutsätter att 
man ser oförenliga ståndpunkter som något som i 
verkligheten inte kan separeras från varandra. Kri-
sens produktivitet får sin motsvarighet i en värld i 
vardande framför verket: ”Det tänkande som rela-
terar till ett krisande verk bör själv vara krisande.” 
(335) Fram träder en komposit struktur, en sam-
mansatt diskurs, en annan slags vetenskap – kort 
sagt, en ofärdig vetenskap. Och även inom den typ 
av vetenskap som vill hävda sanningens stabilitet 
finns krisen där som förutsättning. Det handlar om 
att, som det står på den sista raden i den sista no-
ten i kapitlet, ”att hålla tolkningen ofärdig så länge 
som möjligt” (338).

Ricoeurs bok om metaforer har inte sällan förbi-
gåtts i framställningar om hans verk, den har fram-
stått som en tom plats, ett vändkors mitt i hans 
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projekt, som har sällan blivit föremål för djupare 
undersökningar. Här utgör Hyltén-Cavallius av-
handling ett spännande undantag och författa-
ren lämnar ett viktigt bidrag genom att tvärtom 
så helt fokusera på detta verk i sina studier av Ri-
coeur. De utmaningar och risker som det är för-
enat med att författaren läser Ricoeurs metafor-
bok i engelsk översättning, och inte arbetar med 
det franska originalet, bör man vara medveten om. 
Samtidigt tycker jag nog att detta inte har resul-
terat i några allvarligare missförstånd. Att studiet 
av Ricoeurs hermeneutik så markerat har avgrän-
sats till detta enda verk är emellertid också förenat 
med utmaningar och problem. Det riskerar att leda 
till en viss ensidig inriktning på en språkfilosofisk 
diskussion och att man förbiser den filosofiska an-
tropologi som trots allt måste anses vara den inre 
drivkraften i hans handlingsfilosofiska projekt. Det 
förhållandet att Ricoeur själv betraktade metafor-
boken som den ena av ”två fönster mot kreativite-
tens gåta” – där det andra utgörs av trebandsverket 
Temps et Récit I–III (1983–84–85) – gör att en av-
gränsning till det tidigare ”fönstret” inte inbegri-
per Ricoeurs förskjutning vad gäller referensproble-
matiken från referensbegrepp till mimesis-process 
(referenserna till Aristoteles mythos-begrepp kan 
därför hänga något i luften), avgränsningen mot 
narrativister och inte minst Ricoeurs uppgörelse 
med Heidegger och fenomenologin. Det senare har 
stor relevans för Hyltén-Cavallius med tanke på att 
hans avhandling i kapitel två och fyra anknyter så 
starkt till Heidegger-inspirerade tänkare som Vat-
timo, men framför allt Schuback. Avgränsningen 
till ett enda verk kan här nog sägas ha resulterat i 
bristande perspektiv och precision vad gäller be-
stämningen av Ricoeurs position, vilket får olyck-
liga konsekvenser för avhandlingens sista kapitel, 
där jag menar att framställningen blir problema-
tisk och brister i konsistens.

Avhandlingens fjärde och sista kapitel bär rub-
riken ”Vetenskapen om litteratur: Det öppna ob-
jektet och dess begrepp” men innehåller i realite-
ten lite av varje. Främst har det en uppsummerande 
karaktär med fokus på hur en krisande litteratur-
vetenskap, med fokus på ett objekt som både ”är” 
och ”inte är” och därför ständigt icke-identiskt i 
vardande, skulle kunna se ut. Erfarenheten av san-
ningen som öppning står här i fokus för en krisande 
vetenskap med utgångspunkt från verket och tolk-
ningen. Hyltén-Cavallius lyfter i detta samman-
hang fram en tanke, som redan tidigare aktualise-
rats på sidan 241, om ”minnet av en skenbar men 

alltid begärd helhet” – som utgångspunkt för ”ett 
dialektiskt förhållningssätt som både studerar och 
konstruerar sitt objekt” (345). Kunskapen fram-
står i detta perspektiv som ”ofärdig”, det handlar 
om förståelsen av det litterära verket som ”ett öp-
pet, ständigt expanderande objekt” – en ofärdig 
vetenskap!

Det är när Hyltén-Cavallius kopplar samman 
Ricoeurs ”krisande” tolkning med ett fenomenolo-
giskt sanningsbegrepp med ensidigt fokus på upp-
låtenhet och ”öppning”, men än mer med en negativ 
ontologi som utgår från intigheten, som jag menar 
att avhandlingsförfattaren brister i perspektiv och 
får svårt att hålla samman sin framställning. Om 
undersökningen också hade inkluderat Ricoeurs 
undersökningar av tid och berättande, och dess-
utom tagit sig an den stora studien om minne, his-
toria och glömska från millennieskiftet, hade inte 
bara demarkationslinjen mot Heidegger blivit tyd-
ligare, utan också nya möjligheter öppnat sig i för-
längningen av Hyltén-Cavallius egen kris-tematik. 
Ricoeurs tanke om att ta vara på de möjligheter 
att förstå den mänskliga tiden som visar sig just 
där Heideggers fenomenologiska tidsanalys kollap-
sar skulle till exempel ha passat som hand i hand-
ske med Hyltén-Cavallius projekt. Den stora frå-
gan förblir dock hur författaren tänker sig att hålla 
samman Schubacks negativa ontologi och ”lovtal 
till intet” med Ricoeurs i grunden affirmativa håll-
ning med utgångspunkten i tillvarons överskott av 
mening där ett Ja alltid föregår varje Nej. Detta 
framstår som än märkligare mot bakgrund av att 
Hyltén-Cavallius i övrigt tycks så medveten om 
att kristänkandet hos Ricoeur faktiskt aldrig leder 
honom i riktning mot en negativ ontologi, som 
när han motiverar sitt val av studieobjekt med att 
”ingen med större framgång än Ricoeur undersökt 
krisens närvaro, de oförenliga perspektivens när-
varo på varje plan av den mänskliga tillvaron och 
av hennes interaktion med verkligheten och samti-
digt lyckats behålla den grundläggande affirmativi-
tet som är en förutsättning för att betrakta denna si-
tuation som produktiv för tänkande och kunskap.” 
(247) Man blir som sagt inte riktigt klar över hur 
författaren har tänkt sig hantera dessa motstridiga 
tankelinjer. Kanske är det därför som författaren, 
när han i slutordet återvänder till verk-begreppet 
(som ett öppet verk som befinner sig i ett ständigt 
rörligt mellanrum), tolkningsbegreppet (i form av 
en tolkning som inte längre förstås som identitet 
eller helhet, utan en öppen och levande tolkning i 
termer av skillnad och som realiseras via kritik och 
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distansering, aldrig naiv), ändå låter ”världen fram-
för verket” – som ”en ofärdig värld, i vardande” – 
förstås i termer av en sanningserfarenhet som inne-
bär öppning. På så vis riskerar den i så många avse-
ende utmärkta och konsekventa framställning av en 
”ofärdig vetenskap” att på ett olyckligt sätt landa i 
just det fenomenologiska sanningsbegrepp som Ri-
coeur själv kritiserade – och som tenderar att be-
gränsa de vetenskapliga ambitionerna med förfat-
tarens eget projekt.

Inget av denna kritik kan dock förta intrycket 
att Isak Hyltén-Cavallius avhandling är ett mycket 
gediget arbete med ovanligt höga ambitioner. Han 
har på ett förtjänstfullt sätt lyft fram och fördju-
pat förståelsen av ett svårtillgängligt filosofiskt verk 
och visat på dess relevans för litteraturvetenskapens 
epistemologiska utmaningar. Här finns betydande 
lärdomar. Genom författarens plädering för en för-
skjutning av perspektiv i diskussionen om littera-
turvetenskapens kris, från upptagenheten vid yttre 
hot till ett fokus på den inre kris som kan sägas vara 
konstitutiv för en tolkande litteraturvetenskap, har 
han lämnat betydande bidrag till det vetenskapliga 
samtalet i allmänhet och den litteraturvetenskap-
liga ämnesdebatten i synnerhet. Författaren kon-
fronterar oss med den verkliga krisen i svensk litte-
raturforskning. Det är nämligen så, kort sagt, att så 
länge litteraturvetenskapen håller liv i sin inre kris, 
så att man ständigt sätter sig själv på spel i och ge-
nom litteraturtolkningen, kan man vara lugn och 
säkert veta att det mesta står väl till hos denna ve-
tenskap, som inte kan vara annat än – krisande.

Bengt Kristensson Uggla

Hilda Jakobsson, Jag var kvinna. Flickor, kärlek och 
sexualitet i Agnes von Krusenstjernas tidiga roma-
ner. Stockholms universitet. Makadam. Göteborg 
och Stockholm 2018.

Agnes von Krusenstjerna har ägnats relativt stor 
uppmärksamhet inom den litteraturvetenskap-
liga forskningen. Hon har varit föremål för flera 
biografier, och hennes författarskap har studerats 
från många olika vinklar, inte minst feministiska 
och – på senare år – queerteoretiska. Däremot har 
forskarna framför allt intresserat sig för hennes se-
nare författarskap, i synnerhet romansviterna Frök-
narna von Pahlen och Fattigadel, och få har riktat 
sökarljuset mot de tidigare verken. Därför är Hilda 
Jakobssons avhandling Jag var kvinna. Flickor, kär-

lek och sexualitet i Agnes von Krusenstjernas tidiga 
romaner ett välkommet tillskott. Den tar sig inte 
bara an det tidiga författarskapet – Krusenstjernas 
debutroman Ninas dagbok (1917), den därpå föl-
jande Helenas första kärlek (1918) samt Tonytrilo-
gin: Tony växer upp (1922), Tonys läroår (1924) och 
Tonys sista läroår (1926) – utan den gör det dess-
utom från nya perspektiv.

Redan på avhandlingens första sida konstaterar 
Jakobsson att Krusenstjerna har kallats ”kvinnotill-
blivelsens diktare” (12), men att tidigare forskning 
aldrig har utrett vad denna kvinnotillblivelse inne-
bär. Hon visar också hur både kritik och forskning 
beskriver Krusenstjernas författarskap som omo-
get i början, men att det går mot en högre grad av 
utveckling – ungefär som en flicka på väg att växa 
upp. Detta verkar ha medfört ett ointresse för det 
tidiga författarskapet, i synnerhet de första roma-
nerna Ninas dagbok och Helenas första kärlek, men 
också till viss del Tonytrilogin. Här finns alltså en 
lucka i forskningen, gällande både det tidiga förfat-
tarskapet och temat kvinnotillblivelse.

Mot denna bakgrund framstår avhandlingens 
syfte som relevant och angeläget: ”att undersöka 
kopplingen mellan föreställningar om flickors 
kvinnoblivande, kärlek och sexualitet” (13) i Kru-
senstjernas tidiga författarskap. Jakobsson menar 
att de tidiga romanerna är relevanta att undersöka 
i sin egen rätt och inte bara som ett förstadium till 
ett moget författarskap. Hon intresserar sig särskilt 
för hur begreppet flicka konstrueras i romanerna, 
hur flickan blir kvinna och vad det innebär. Ytterli-
gare ett syfte med avhandlingen är att relatera Kru-
senstjernas skildringar av flickor, kärlek och sexu-
alitet till synen på hennes tidiga författarskap som 
knutna till flickboken, särskilt den angloamerikan-
ska. Det gör Jakobsson genom att sätta Krusen-
stjernas romaner – och kvinnotillblivelsen i dem 
– i dialog med sju angloamerikanska flickböcker 
som valts efter noggrann läsning av en mängd ro-
maner ur denna tradition. Det finns många referen-
ser till flickböcker i Krusenstjernas romaner, och 
att undersöka dem i relation till flickbokstraditio-
nen och forskningen om den kan därför ge nya per-
spektiv på Krusenstjernas författarskap, menar Ja-
kobsson.

Hon motiverar väl sitt val att analysera Krusen-
stjernas tidiga romaner, men när det gäller urva-
let av romaner ur den angloamerikanska flickboks-
traditionen är hon inte lika övertygande. Så här 
skriver hon:


