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räckvidd. I synnerhet med tanke på hur väl insatt 
Amundsen Bergström är i den senaste internatio-
nella forskningen om Labé och Philips och hur teo-
retiskt nydanande hennes läsningar är. Ett skäl kan 
ha varit pedagogiskt, men det försvagas av att det 
krävs ett idogt bläddrande fram och tillbaka i en 
bok där noterna, som ofta innehåller långa kom-
mentarer och är digra på information, spänner över 
dryga sextio sidor, och att det index som finns är 
mycket selektivt. Å andra sidan är Amundsen Berg-
ströms språkliga framställning medryckande och 
hon berikar de konsekvent utförda analyserna med 
en begreppslig kreativitet och en sann känsla för de 
litterära texternas mångtydighet. Det råder ingen 
tvekan om att det är en djuplodande historisk stu-
die som på flera plan förbinder det förflutnas texter 
med aktuella frågor om kön, makt och skrivande.

Carin Franzén

Olga Engfelt, Barndomens poetik. Oscar Parlands 
Riki-trilogi i den ryska litterära kontexten. Åbo aka-
demis förlag. Åbo 2018.

Inte bara i Finland utan också i Sverige är det 
många som minns filmatiseringarna från slutet 
av 1980-talet av den finlandssvenska författaren 
och psykiatern Oscar Parlands skildringar av den 
lille pojken Rikis uppväxt på Karelska näset: Den 
förtrollade vägen och Tjurens år, producerade av 
Svenska Yle. Också de böcker som ligger till grund 
för tv-filmerna har ett egenartat visualiserande, ver-
balt bildspråk, genom vilket barnets fantasivärld 
omärkligt kan ta över berättelsen. I egenskap av 
barndomsskildringar kan de jämföras med Lev 
Tolstojs trebandsverk från mitten av artonhund-
ratalet. Ett särpräglat litterärt bildskapande känne-
tecknar också den ryske modernisten Jurij Olesjas 
roman Zavist’ från 1927, som en generation senare 
publicerades i Oscar och Heidi Parlands översätt-
ning till svenska, Avund. Det är denna rika litterära 
bild- och barndomsvärld i det finsk-ryska gränslan-
det som Olga Engfelt valt att undersöka i sin av-
handling i litteraturvetenskap, framlagd vid Åbo 
akademi i december 2018, under rubriken Barn-
domens poetik. Oscar Parlands Riki-trilogi i den 
ryska litterära kontexten.

Den tredelade fråga som väcks redan av bokens 
titel – frågan om barndomens poetik i det finlands-
svenska författarskapet i relation till en rysk litte-
rär kontext – visar sig aktivera en rad olika litterära 

traditioner och forskningsfält. Avhandlingen tar på 
så vis upp två nationella litteraturer som involverar 
olika språk, finlandssvenska och ryska; den blickar 
ut över två litteraturhistoriska epoker, realism och 
modernism; och den förhåller sig till flera olika lit-
terära genrer – barndoms- och uppväxtberättelse, 
roman och essä. Därtill kombinerar Engfelt rysk 
och västeuropeisk litteraturvetenskaplig teoribild-
ning och sammanför forskningsinriktningar som 
annars mer renodlat brukar syssla med antingen 
barnlitteratur eller vuxenlitteratur.

Samtliga tre delar av Oscar Parlands uppväxt-
skildring, den så kallade Riki-trilogin, studeras. 
Förutom Den förtrollade vägen (1953) och Tjurens 
år (1962) ingår där den postumt publicerade Spegel-
gossen (2001). De suppleras i avhandlingen av ro-
manerna Förvandlingar (1945) och Flanellkostym 
och farsans käpp (2003, postumt utgiven), och i viss 
utsträckning även av essäsamlingen Kunskap och 
inlevelse (1991). De två verk som aldrig färdigställ-
des av Oscar Parland själv gavs ut postumt av hans 
son och sonhustru, Oliver och Monica Parland. 
Engfelts avgränsning av Oscar Parlands författar-
skap inkluderar därmed såväl de postuma verken 
som hans översättning av Olesjas roman, Avund 
(1961). Hustrun Heidis betydelse som översättare 
av Olesjas roman nämns däremot inte, vilket ger 
ett felaktigt intryck av arbetet med översättningen 
(som alltså publicerades under samma period som 
uppväxtskildringens två första delar).

Avhandlingen utgör en komparativ studie med 
inriktning på jämförelser med rysk litteratur från 
två olika litterära epoker. Förutom Olesjas mo-
dernistiska roman berörs även Lev Tolstojs realis-
tiska och psykologiskt starka barndomsskildring 
i tre delar (1852–1856), som i svensk översättning 
av Helga Backhoff-Malmquist samlat kallas Från 
unga år (1980), med de ingående delarna Barndo-
men, Pojkåren och Ungdomen. Engfelt gör emeller-
tid inga jämförelser mellan ryska och svenska, utan 
de ryska texterna uppmärksammas i översättning, i 
sin svenska språkdräkt. Avhandlingens jämförande 
studie ska därför inte förväxlas med vad som i in-
ternationella sammanhang traditionellt avses med 
komparativa litteraturstudier (comparative litera-
ture; littérature comparée).

Engfelts val att undersöka just relationen mellan 
Oscar Parlands uppväxtskildring och den ryska lit-
terära kontexten motiveras av hans livshistoria och 
språkliga kompetens. Han föddes 1912 i Kiev, men 
från det han var i tvåårsåldern bodde familjen på sitt 
släktgods på Karelska näset i en flerspråkig miljö där 
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man talade ryska, tyska och finska. När familjen för 
att komma undan revolutionen flyttade till Gran-
kulla i Finland blev svenska hans nya språk. Efter 
studier i medicin kom Oscar Parland att bli psyki-
ater, men vi känner honom också som en av de tre 
litterärt verksamma bröderna Parland, och kanske 
särskilt som redaktören och förmedlaren av den ti-
digt bortgångne brodern Henry Parlands litterära 
kvarlåtenskap. Men anknytningarna till det ryska 
sammanhanget är starkare än så, eftersom Engfelts 
avhandling i hög grad vägleds av rysk littera tur-
teori: formalism (Sjklovskijs begrepp främmande-
göring), semiotik på lingvistisk grund (Zjolkovskijs 
så kallade tema-text-modell, som även inbegriper 
ett tolkande moment), samt begrepp hämtade från 
Bachtin (kronotop och det karnevaleska).

De teoretiska och metodiska infallsvinklar som 
Engfelt valt är dock fler än de ryska. Avhandling-
ens komparativt inriktade närläsningar står på nar-
ratologisk grund. Dessutom inkluderas sådana dia-
logiska och intertextuella perspektiv som med ut-
gångspunkt hos Bachtin utvecklats av Barthes, 
Kristeva och Espmark. Så sent som i sammanfatt-
ningen förs dessutom Jurij Lotmans kultursemio-
tiska dialogbegrepp in. För att kunna skilja dialo-
giciteten mellan litterära texter från eventuella dia-
loger mellan de olika författare som genom sina 
namn metonymiskt får representera sina verk hade 
det emellertid varit hjälpsamt med en större nog-
grannhet i valet av uttryck. Likaså hade ett klargö-
rande av vad dialogbegreppet tillför till den kom-
parativa studien behövts. I avhandlingen anförs så 
även psykoanalytiska teorier enligt Freud, Jung och 
Kristeva. Därtill kommer, som sig bör, litteratur-
vetenskaplig forskning om de författarskap som 
studeras, om barndomen som litterär konstruktion 
och litterär modernism (dels generellt, dels särskilt 
finlandssvensk modernism).

Avhandlingens syfte är att ”undersöka hur barn-
domens poetik konstrueras i Oscar Parlands skild-
ring av den lille Rikis barndom och uppväxt på Ka-
relska näset” (4). Det är därför med fokus på barn-
domen som litterär konstruktion som Engfelt stäl-
ler en rad frågor genom vilka hon avser att utforska 
den litterära dialogen mellan Oscar Parlands verk 
och de två ryska författarnas:

Vilka tematiska likheter och skillnader finns mellan 
Parlands berättelser om Riki och Leo Tolstojs rea-
listiska skildring av barndomen? Hur omtolkas 
den ryska realismens berättarformer i Parlands ro-
maner? Hur förhåller sig Parlands barndomsskild-

ringar till den ryska modernismens poetik? Med 
hjälp av vilka konstnärliga grepp tar tematiken sig 
uttryck i Riki-trilogin och Jurij Oljesjas Avund? (5)

Undersökningen vecklas så ut i de följande tre ka-
pitlen. Antagandet att det som här kännetecknar 
just barndomens poetik kan formuleras i gemen-
samma teman, berättarperspektiv och litterära 
grepp, samt genom vissa återkommande motiv, bil-
dar undersökningens röda tråd och leder fram till 
avhandlingens slutsatser om vad som är gemensamt 
för Oscar Parland, Lev Tolstoj och Jurij Olesja, sam-
tidigt som skillnader mellan de tre författarna klar-
görs. Därtill framförs den övergripande slutsatsen 
att Parlands författarskap kan ses som en skärnings-
punkt mellan olika litterära traditioner.

Inledningskapitlet är med sina nästan sextio si-
dor det längsta och introducerar som sig bör de 
teoretiska perspektiv och metoder som används. 
Mest okänd för svenska litteraturvetare är troli-
gen den ”uttrycksfullhetens poetik” som bygger 
på den ryske lingvisten och semiotikern Alexan-
der Zjolkovskijs tema-text-modell, sådan den fram-
ställts i en artikelsamling i engelsk översättning, 
Themes and Texts. Towards a Poetics of Expressive-
ness (1984), där den introduceras av Jonathan Cul-
ler. Engfelt tillämpar Zjolkovskijs modell på Par-
lands författarskap för att kunna bestämma dess 
återkommande teman och motiv, vilka hon i svensk 
översättning kallar dess ”tematiska konstanter” och 
”konstanta motiv”. Avsikten är att visa hur dessa ge-
nom olika konstnärliga grepp formar Parlands poe-
tiska värld och det centrala tema som genomsyrar 
hela hans författarskap.

Här i inledningskapitlet behandlas också den 
tidigare forskningen om Oscar Parlands förfat-
tarskap, om vilket Kristina Björklund 1982 skri-
vit en avhandling som tar upp just Riki och den 
förtrollade vägen, och dit Thomas Warburton, 
Michel Ekman och Per Stam väsentligt bidragit. 
Även Engfelt själv har i tre artiklar publicerat för-
arbeten till avhandlingen. Bland den forskning om 
barndomen som litterär konstruktion som Engfelt 
anknyter till återfinns Clarence Crafoords psyko-
analytiska och litterära studie Barndomens åter-
komst (1993), Roni Natovs The Poetics of Childhood 
(2003) och Barnlitteraturanalyser (2008), redige-
rad av Elina Druker och Maria Andersson. Den 
sistnämnda antologin visar här sin styrka i ett forsk-
ningssammanhang, även om den vanligen används 
som kursbok på grundläggande kurser i barnlittera-
tur och man därför kunde förvänta sig att avhand-
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lingsförfattaren mer skulle ta direktkontakt med 
den sekundärlitteratur som där anförs.

Engfelts avsikt med att jämföra de finlandssven-
ska och ryska litterära koderna med varandra är att 
bättre förstå den finlandssvenska modernismens 
paradoxala väsen, något som tas upp i slutet av in-
ledningskapitlet. Här stöder hon sig ånyo på Tho-
mas Warburton och Per Stam, men även på Tor-
sten Petterssons Gåtans namn (2001), som tar upp 
inte mindre än nio finlandssvenska modernister, 
liksom på Ebba Witt-Brattströms och Boel Hack-
mans forskning om Edith Södergran, där det ryska 
inflytandet särskilt framhålls.

Bland de många teoretiska perspektiv, metoder 
och redogörelser för tidigare forskning som på det 
här viset adderas till varandra i avhandlingen fram-
står inget som direkt onödigt, men deras mångfald 
i kombination med tendensen att ackumulera olika 
synsätt snarare än att differentiera mellan dem ska-
par oklarheter för läsaren.

Det följande kapitlet, ”Barndomens förlorade 
paradis som litterär konstruktion”, är avhandling-
ens första egentliga analyskapitel. Den kompa-
rativa undersökning för vilken Riki-trilogin står 
i centrum utförs här inom Oscar Parlands förfat-
tarskap. Här fastställer Engfelt, enligt Zjolkovskijs 
tema-text-modell, författarskapets centrala tema 
till att vara själens gåta. Dess tematiska konstanter 
anges vara förvandling, främlingskap och längtan, 
samt vuxenblivande (som även kan ta sig uttryck 
i teman såsom död och sexuellt uppvaknande). 
Dess konstanta motiv exemplifieras med exempel-
vis dubbelgångaren, spegeln, rivalitet, skam och 
straff. Men även vansinnet, klädbytet och musiken 
kan komma ifråga som konstanta motiv.

Denna intrakomparativa undersökning leder i 
nästa kapitel vidare till en jämförelse mellan Oscar 
Parlands och Lev Tolstojs uppväxtskildringar med 
fokus på det förlorade paradiset. I Bachtins efter-
följd etableras och studeras flera betydelsefulla kro-
notoper: trädgården, barnkammaren och det in-
tima rummet. Här visar Engfelt hur de tematiska 
konstanter och konstanta motiv som i det förra 
kapitlet etablerats inom Oscar Parlands författar-
skap också är viktiga för Tolstoj, men med en annan 
innebörd: Hos Tolstoj har själens eviga sökande 
syftet att finna sanningen, det vill säga Gud, men i 
Parlands poetiska värld brottas människan hela sitt 
liv med själens gåta utan att ha något särskilt mål – 
ofta tar sig sökandet form av ett kaotiskt irrande. 
Likaså har de främmandegörande greppen olika 
syften hos dem: Tolstoj vill visa tingens äkta och 

sanna väsen, medan Parland genom barnets per-
spektiv framhåller det magiska och mytiska. Här 
finns en kontinuitet men även skillnader, särskilt 
vad gäller konstnärlig metod, menar Engfelt.

Det fjärde kapitlet, kallat ”Det osynliga landet”, 
ägnas så en jämförelse mellan Oscar Parlands upp-
växtskildring och Olesjas modernistiskt nyska-
pande roman Avund, där Engfelt visar på deras ge-
mensamma konstanta motiv. Dessa utgörs av ljus-
spelet och spegelbilderna, samtidigt som spegeln 
här utgör den kronotop som markerar gränsen 
mot det osynliga landet (eller spegellandet). Eng-
felt uppmärksammar här också sådana främmande-
görande grepp som både Oscar Parland och Olesja 
använder. Dessa för med sig ett komiskt och kar-
nevaleskt drag, som emellertid har olika funktio-
ner – avslöjande med förödande verkan hos Olesja, 
konstnärliga hos Parland.

I slutet av vart och ett av de analysinriktade ka-
pitlen ges en kort sammanfattning av vad under-
sökningen kommit fram till. Det gör att kapitlen 
två, tre och fyra med behållning bör kunna läsas 
även fristående.

I det femte och avslutande kapitlet sammanfat-
tas så hela undersökningen ännu en gång och dess 
slutsatser presenteras. Engfelt framhåller här att 
Oscar Parland besvarat de stora existentiella och 
etiska frågor som den litterära konstruktionen av 
barndomen väcker genom att ge frågorna bildliga 
uttryck i Riki-trilogin, i dess poetiska värld. Här be-
tonas också starkt den litterära dialog som i kraft 
av avhandlingens komparativa inriktning genom-
gående varit föremål för Engfelts studium. Den 
rysk-estniske litteraturvetaren och semiotikern Ju-
rij Lotmans syn på kulturell förmedling som en väx-
elverkan introduceras nu, och Engfelt betonar att 
det ytterst är läsarens och uttolkarens röst som gör 
dialogen möjlig. I den ”litterära triangeln” (194) 
mellan Tolstoj, Olesja och Parland som Engfelt stu-
derat, där respektive part i vissa lägen är förmedlare 
men i andra lägen mottagare, gäller det just en så-
dan dialog som involverar författaren i egenskap 
av läsare. Avslutningsvis nämner Engfelt att Par-
land, som inom ramen för avhandlingens studium 
fungerat som arvtagare, i sin tur kommer att bli en 
förmedlare av ”vissa estetiska koder till kommande 
författargenerationer” (195).

Dit, till kommande författargenerationer, 
sträcker sig dock inte Engfelts undersökning, och 
dess avslutande ord blir därför ett av flera exempel 
på formuleringar som är så allmänna och breda att 
de inte har – eller omöjligen kan ha – täckning 
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i avhandlingen. De forskningsfrågor och slutsat-
ser som gäller människans vuxenblivande eller sjä-
lens gåta är andra exempel. Det verkar inte rimligt, 
så som det sägs i avhandlingens sammanfattning, 
att Oscar Parland ens genom bildliga uttryck fak-
tiskt besvarar de stora existentiella och etiska frå-
gorna om meningen med tillvaron, vad sanning är, 
och så vidare. Även den ovan nämnda slutsatsen att 
Parlands författarskap fungerar som en skärnings-
punkt mellan olika litterära traditioner framstår 
som alltför allmänt hållen.

Att Engfelts frågeställning ständigt gäller män-
niskan, trots att Oscar Parlands uppväxtskildring 
så tydligt gäller en liten pojkes funderingar, bland 
annat kring sitt könsorgan och flickornas annor-
lunda utformning, gör att frånvaron av genusper-
spektiv blir besvärande. I böckerna ingår även epi-
soder som ger exempel på könsöverskridande hand-
lingar och uttryck samt homosociala gemenska-
per, episoder som hade varit särskilt intressanta att 
diskutera genusteoretiskt givet att huvudpersonen 
ännu är ett barn. Glidningen från vad som de facto 
här är en pojke till ”människan” får dessvärre åter-
verkningar också på den poetiska värld och barn-
domsvärld som studeras – den världen är varken 
mer eller mindre än just en pojkes värld. Som Oscar 
Parlands uppväxtskildringar visar är detta i och för 
sig stort nog och väl värt både en och flera avhand-
lingar, men i en vetenskaplig framställning kan inte 
pojkens värld tänjas till att rymma frågor som om-
fattar varje människas barndom eller representera 
något slags barndom i allmänhet. Det speciella med 
ordet värld är ju att det kan beteckna såväl helheten 
som enskilda delar av samma helhet. På liknande 
sätt är upplevelsen av att ha varit barn något som 
alla människor delar, samtidigt som varje barndom 
är särskild och personlig. Studiet av barndomens 
poetik i Riki-trilogin och dess poetiska värld rym-
mer därför en komplexitet som inte kommer till sin 
rätt i Engfelts undersökning.

De litterära analysernas narratologiska be-
greppsapparat kunde med fördel ha skärpts. Ge-
nom att använda den sammansatta termen berät-
tarperspektiv frånhänder sig Engfelt möjligheten 
att skilja mellan röst och blick i Oscar Parlands 
uppväxtskildringar. När det gäller författar- och 
berättarfunktioner som nämns i avhandlingen – 
vad som kännetecknar det som kallas ”Parlands för-
fattarröst”, den implicita författaren och den naiva 
respektive opålitliga berättaren – uppstår motsä-
gelser och frågetecken. Mitt intryck är att flera av 
de här problemen hade kunnat lösas genom att ta 

upp de dubbla jag och tidsplan som är karaktäris-
tiska för självframställningar, även om dessa upp-
växtskildringar enligt Oscar Parland själv inte ska 
läsas som självbiografier eller memoarer, utan som 
fiktion och romaner. Engfelt nämner dubbelexpo-
neringar, dubbelroller, dubbelgångare och ”träd-
gårdens dubbelväsen” (avsnitt 3.3), ja, till och med 
en ”dubbeloptik” med en ”dubbelfunktion” (125), 
men det görs utan att dessa frågor grundas i de 
genre förväntningar som finns på just självfram-
ställningar.

Likaså skulle litteraturvetenskapligt grundläg-
gande begrepp såsom poetik och poetisk värld ha 
vunnit på att diskuteras mer utförligt, gärna i rela-
tion till den sekundärlitteratur som anförs, där just 
poetik inte sällan ingår redan i titeln. Nu händer 
det att de båda begreppen blandas samman, eller 
blir redundanta, eftersom även uttrycket ”barndo-
men som litterär konstruktion” används och lik-
ställs med ”barndomens poetik”. På så vis skapas en 
grund för cirkelresonemang, så som i den svenska 
sammanfattningen, där det sägs att ”[b]arndomen 
som litterär konstruktion fungerar som en filoso-
fisk och etisk grund för de parlandska romaner-
nas rika poetik” (187). I sammanfattningens eng-
elska översättning återges poetik, engelskans po-
etics, missvisande med ”poetry” (196) eller ”poe-
tic” (197).

Anmärkningar kan också riktas mot korrek-
turläsningen, som borde ha gjorts noggrannare, 
även av litteraturlistan, samt mot transkriptio-
nen av ryska till svenska, där de principer som en 
transkrip tion mellan dessa språk brukar falla till-
baka på delvis har missuppfattats.

Till avhandlingens förtjänster vill jag särskilt 
räkna Engfelts introduktion och tillämpning av 
Zjolkovskijs tema-text-modell i försvenskad form. 
Hans ambition är, förklarar Engfelt, ”att utarbeta 
ett slags metaspråk för att beskriva vilket författar-
skap som helst med hjälp av samma begreppsappa-
rat” (31). Vad jag uppfattar som särskilt intressant är 
Zjolkovskijs orientering mot dels formalism och se-
miotik, dels poststrukturalism, och det faktum att 
här finns utrymme för tolkning och för olika läs-
ningar – märk väl, i plural. I kapitel två får läsaren 
god hjälp av Engfelts diagram, vilka steg för steg 
visar hennes tillämpning av tema-text-modellen 
på Oscar Parlands verk. De framställer hur hennes 
förståelse av det tematiska och motiviska mönster 
som bygger upp den poetiska värld och det centrala 
tema som kännetecknar författarskapet växer fram.

Analyskapitlen ger också flera intressanta resul-
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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-


