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Afhandlingen kommenterer det ikke, men ”Jeg he-
ter just nu Ingenting” er et citat fra Homers Odysse: 
Homers mytiske fortælling om Odysseus, der nar-
rer kyklopen Polyfemos ved at sige, at hans navn er 
Ingen – på græsk Οὖτις ἐμοί γ’ ὄνομα: Oûtis emoí g’ 
ónoma, hvortil kommer, at det er en trope i littera-
turhistorien. Det er et oxymoron og har været an-
vendt igen og igen i poesien – ældre poesi såvel som 
modernistisk poesi. For Roman Jakobson er myt-
hos’ natur simpelthen oxymoronisk, hvilket han 
skriver om i hans og Luciana Stegano Picchios be-
rømte analyse af det mest oxymoroniske digt, der 
nogensinde er skrevet: Fernando Pessoas digt Ulis
ses fra digtsamlingen Mensagem, der udkom i 1934. 
Andet afsnit i Johnsonkapitlet hedder: Antihelios 
mörkerfingrar, det er et Johnson citat, og det er igen 
et eksempel, som viser os, at ”att skriva det greki-
ska” ikke er en a-historisk foreteelse, men derimod 
en praksis, der kan være nært knyttet til den græske 
litteraturs egne former. Helios ”mörkerfingrar” har 
naturligvis en hypertekstuel relation til det home-
riske epitet: Rosenfingrede dagning (rhododakty-
los Eos). Der er en direkte, historisk forbindelse.

Dette er mine kritiske bemærkninger til ALs af-
handling. Jeg savner flere skønlitterære tekster, en 
grundigere omgang med Nietzsche og en refleksion 
over, hvad det manglende historiske perspektiv kan 
have for faldgruber. Det skal samtidig understreges, 
at det er et vigtigt arbejde Anders Lindström har 
gjort. Grækenland bliver ofte overset som det cen-
trale referencepunkt for modernismen, som det vit-
terlig er. Og koblingerne mellem det græske og de 
behandlede forfattere bringer også noget nyt frem. 
Afhandlingens forfatter er ikke bange for at tage fat 
på og gå i dialog med de store filosofiske problema-
tikker og perspektiver, hvilket er særdeles prisvær-
digt og generelt godt udført. Herligt at Græken-
lands lange efterliv er ikke slut endnu.

Elisabeth Friis

Kari Løvaas, Be for meg også. Om forkrøpling og leng
sel etter forløsning i moderne litteratur og poetikk. 
Karlstads universitet. Karlstad 2020.

Fallet, utdrivandet ur paradiset, samt hoppet om 
förlösning och räddning ur det förkrympta livet, 
utgör, som motiv, idé och mönster, ämnet för Kari 
Løvaas avhandling. Och som undertiteln säger, så 
är det detta tankemönsters plats i den moderna lit-
teraturhistorien som står i centrum. Det rör sig om 

en sammanläggningsavhandling baserad på fyra 
tidigare publicerade artiklar vilka behandlar hur 
nämnda teologiska motiv framträder i ett antal för-
fattarskap, främst Paul Celans, Hanne Ørstaviks, 
Kristine Naess, Knut Hamsuns och Lars Ahlins. 
Men det rör sig inte om en motivstudie i traditio-
nell mening, snarare behandlar Løvaas de litterära 
verken som inlägg i den filosofiska och teologiska 
diskussion rörande motivet som pågått från Paulus 
till Giorgio Agamben.

Författaren har inte gjort det så enkelt för en 
recensent som ska försöka sammanfatta avhand-
lingen. Det är inte bara så att tematiska trådar kny-
ter samman de olika delstudierna på ett lätt vind-
lande sätt, utan i den så kallade kappan diskuteras 
och fördjupas delstudierna i fyra kapitel, som när-
mast är självständiga artiklar i sig. I omvänd ord-
ning! Varpå följer en sammanfattning vars själv-
ständiga karaktär understryks av att den sägs ut-
göra en betraktelse gällande helheten. Och sedan, 
efter sammanfattningen, följer en slutlig coda. Men 
jag klagar inte. Snarare ser jag det hela som inbju
dande svårt, för att parafrasera hur Celans poesi be-
skrivs i avhandlingen.

Inte så förvånande med tanke på att det är 
dess betydelse i modern litteratur och poetik som 
Løvaas fokuserar, så står den till det studerade mo-
tivet knutna språkproblematiken i centrum. Re-
dan i inledningen formulerar Løvaas det språkliga 
fallets innebörd så här, utifrån Walter Benjamin: 
”Gjennom syndefallet trer mennesket ut av det us-
kyldige navnespråket, i det han gjør språket til et 
middel. Språket blir gissel for prat, og tingene blir 
gisler for narrespill. Det er derfor naturen har be-
gynt å klage.” (8) Men hos Benjamin finns också 
den möjlighet till något annat som utgör tankemo-
tivets andra del: ”Benjamin tenkte seg oppmerk-
somheten eller erindringen som en messiansk eller 
reddende akt: å gjøre lesbart det som seierherrenes 
herskende fortellinger fortier.” (9)

Formuleringar som att fallet ”gjør språket til et 
middel” pekar mot hur avhandlingen även tar plats 
i en bredare diskussion kring det moderna instru-
mentella förnuftets för- och nackdelar. Løvaas pla-
cerar själv sin forskning inom ett postsekulärt teo-
retiskt sammanhang, vilket hon menar utgör en re-
aktion på den meningskris som den sekulära libera-
lismen medfört (9). Denna meningskris utgör en 
bakgrund till avhandlingen i dess helhet.

Vad är det då mer specifikt Løvaas gör i sina läs-
ningar av Celan, Ahlin med flera? Jag ska här inte 
uppehålla mig så mycket vid avhandlingens metod, 
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dels eftersom Løvaas själv, med stöd hos Toril Moi, 
inte är säker på om hon har eller vill ha en metod, 
dels för att jag kommer att återkomma till frågan. 
Det kan dock sägas att Løvaas, i metodavsnittet, 
efter viss tvekan, stannar vid att hennes metod kan 
sägas vara en idébaserad och komparativ motiv-
studie. Och när hon preciserar vad motiv är i den 
betydelse hon använder begreppet skriver hon att 
det rör sig om ”et teologisk mønster eller skjema: 
mennesket som skapning, innskrevet i en fortelling 
om fall, kall og forløsning” (13), ett mönster som 
hon menar är igenkännbart i olika sammanhang 
genom tiderna.

I en precisering lyfter hon sedan fram att en vik-
tig aspekt av fall-motivet utgör frågan om vad män-
niskan är och vilken människans plats är. I avhand-
lingen använder Løvaas Walter Benjamins begrepp 
”det kreaturliga” för att beteckna att människan är 
en skapelse – inte en skapare med kontroll över 
sitt liv och andras – vilket innebär att hon är kon-
trollerad, betingad, begränsad och samtidigt given 
gåvan liv. En dubbelhet som exempelvis går igen i 
hur Giorgio Agamben relaterat begreppet till bio-
politikens reducering av människan till vad han 
kallat naket liv, och i Paul Celans försök att po-
etiskt kalla tillbaka människan från hennes före-
ställt suveräna, rationella och kontrollerande po-
sition, så att hon istället ska kunna acceptera det 
kreaturliga livet som gåva.

Avsnittet om teoretiska förutsättningar inleder 
Løvaas med att placera sin avhandling som hö-
rande hemma i den postsekulära teorins kritik av 
hur den moderna rationalitetstron upphöjer det 
instrumentella förnuftet till religiös dogm. Hon 
för också samman denna teoris ”religiösa vänd-
ning” med den modernistiska konsttraditionens 
vårdande av det obestämda och svårbegripliga i sitt 
motstånd mot denna rationalitet. En koppling som 
är viktig, inte bara för att den motiverar urvalet av 
den litteratur hon läser, utan framför allt för att 
den visar vad hon menar med att mönster och sche-
man ur den religiösa traditionen genomsyrar även 
andra områden. När hon pekar på hur viktig Carl 
Schmitts politiska teologi blivit i samtida teorier 
om makt ger hon ytterligare ett exempel på detta, 
liksom när hon lyfter fram hur motivet förlust och 
helhetslängtan dyker upp hos psykoanalytiker som 
Lacan, Winnicott och Kristeva, eller skrivs in i det 
etiska hos filosofer som Levinas och Derrida. Det 
är de nyansrika skillnaderna mellan de olika tän-
karnas och diktarnas svar på frågan om det finns 
en möjlighet att det skulle kunna vara annorlunda 

som utgör avhandlingens röda tråd. Løvaas place-
rar motivet, schemat, i olika konstellationer av tän-
kare och tänker vidare.

En viktig aspekt gällande schemat ”fall, kall og 
forløsning”, som Løvaas understryker redan i in-
ledningen, är den förändring det genomgått se-
dan 1700-talet, till att ha blivit en del av vårt sätt 
att förstå den historiska förändring vi brukar kalla 
modernitet och den vetenskapliga rationalitetens 
avförtrollning av världen. Det är i förhållande till 
detta som kritikerna av denna utveckling (roman-
tiker, modernister…) har menat att viljan till kon-
troll också lett till en förlust av insikten om män-
niskans ”avhengighet, sårbarhet, ikke-suverenitet 
og responsivitet”, som Løvaas formulerar det (45).

I artikeln ”The Ambiguities of Creatureliness: 
from Hamann to Celan” finner Løvaas hos Johann 
Georg Hamann just denna nyss nämnda omtolk-
ning av fallet ur paradiset som en historisk process, 
och visar hur denna bild av moderniteten som ett 
fall inte bara ned i en avförtrollad värld utan också 
in i ett icke-autentiskt språk, via romantiken, förs 
vidare av tänkare och författare som Büchner, Hei-
degger, Benjamin och Celan, för att i vår tid, med 
Michel Foucault, Agamben och E. L. Santner också 
bli en del av förståelsen av det de benämner biopo-
litik, då det nakna livet eller kreaturslivet blivit en 
del av det permanenta undantagstillstånd de menar 
att den moderna världen befinner sig i. Løvaas beto-
nar dock, på ett sätt som är tongivande för hela av-
handlingen, att det som faller bort i den sistnämnda 
bilden av det kreaturliga livet är detta livs sårbar-
het och oskuld som möjligheter till förlösning. I 
Celans uppmärksamhetspoetik (poetics of attenti-
venes) framträder dock denna aspekt, menar hon, 
och vikten av att hålla kvar vid den bildar en röd 
tråd genom alla avhandlingens delar.

Artikeln ”Det forsvunne barnet. Om skapelse 
og forkrøpling i kallet – romanen (2006) og Bare 
et menneske (2014)” kan sägas ta föreställningen 
om fallet och förlösningen in i ett individuellt och 
psykologiskt sammanhang, sådant det gestaltas i de 
två romanerna av Hanne Ørstavik respektive Kris-
tine Naess. Här tar Løvaas hjälp av Lacans, Kris-
tevas och Winnicotts psykoanalytiska teorier om 
subjektsblivande, och låter, som hon skriver, det 
teologiska och det psykologiska korsbefrukta var-
andra i analyserna.

Huvudpersonerna i de två romanerna är bägge 
författare som lider av oförmåga att skriva. Skri-
vandet utgör inte längre det kall som ger livet rikt-
ning och mening. Detta fall ned i meningslösheten, 
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förlusten av ett skapande, uppmärksamt, språk, så-
dant romanerna gestaltar det, kan, menar Løvaas, 
ses som en auktoritetsproblematik i Lacans me-
ning, som att något gått fel i relation till den fa-
dersfunktion som ska öppna en väg för barnet in i 
den symboliska ordningen (lagens, den sociala ord-
ningens och språkets sammanhang). I det normali-
serande senkapitalistiska kontrollsamhället avskaf-
fas den kärleksfulla auktoriteten, menar Kristeva, 
vilket leder till sammanhangs- och meningsförlust. 
Inte ens upproret är längre möjligt. I bägge roma-
nerna finner dock Løvaas en antydan till öppning 
genom uppgivandet av viljan till kontroll, en möj-
lighet till en uppmärksam blick.

Jagberättaren i Hamsuns roman Sult, vilken 
behandlas i artikeln ”Forhandlinger om verdig-
het i Hamsuns Sult”, är utblottad, försvagad, för-
krympt. Men hur ska denna svaghet förstås, frågar 
sig Løvaas, och lyfter fram hur Agamben i Homo 
Sacer menar att en teologiskt färgad suveränitets-
diskurs lever vidare i den moderna biopolitikens 
uppdelning mellan värdigt liv och naket liv (bare 
life), en uppdelning som bevarar föraktet för det 
kreaturliga. Huvudpersonen i Sult är besatt av att 
bevara sin värdighet i förhållande till det kreatur-
liga, besatt av ressentiment.

Rilkes Malte Laurids Brigge blir för Løvaas 
en kontrast till denna vilja att hålla ifrån sig det 
nakna livet. Malte stiger ned i det kreaturliga och 
förkrympta, på ett sätt som Løvaas likställer med 
den kristna kenosis-tanken om att Gud blivit män-
niska. I Sult är det istället det parodiska och ko-
miska som är antinomistiskt, som står för ett möj-
ligt brott med lagens ordning. I detta finns i själva 
verket något kenotiskt, menar Løvaas. När viljan 
och suveränens makt visas upp som absurd ”tøm-
mes eller deaktiveres [de] i et komisk register” (29).

Den fjärde artikeln som lagts samman med de re-
dan nämnda har titeln ”Att leva i men inte av värl-
den. Paulus som messiansk tänkare hos Lars Ahlin 
och Giorgio Agamben”. Den tar sin utgångspunkt 
i hur flera tänkare, som Alain Badiou och Slavoj 
Žižek, på senare år har sökt sig tillbaka till Paulus 
messianism för att förstå vad en jämlikhetens poli-
tiska handling, ett uppror gentemot den rådande 
ordningen, lagen, skulle kunna vara. Agamben och 
Ahlin delar intresset för Paulus antinomism och 
antimetafysik, enligt Løvaas. Men, menar hon, de 
skiljer sig på en viktig punkt. Ahlin ser, i sin refor-
mism, på människan som någon som arbetar till-
sammans med Gud i det fallna; han menar att det 
messianska löftet förverkligas i och genom mänsk-

liga etiska relationer. Agamben, som däremot har 
en icke-dialektisk och apokalyptisk syn på den mes-
sianska händelsens ”upphävande och uppfyllande” 
(22), menar att det gudomliga våldets ”verkliga” 
undantagstillstånd ”avförtrollar all mytisk makt” 
(24) och upphäver de mänskliga etiska relationer-
nas ordning. Agamben har därmed till slut ingen-
ting annat än ”laglöshetens mysterium” kvar, me-
nar Løvaas. Ahlin däremot ser som sin uppgift att 
”sjunga för de dömda”, förhålla sig dialektiskt till 
den givna, ojämlika, ordning människan befinner 
sig i. Løvaas säger sig föredra det senare (29).

Den här skillnaden gällande vad den messian-
ska händelsen innebär utgör, i mina ögon, den vik-
tigaste tråden i avhandlingen. I den fördjupning 
Løvaas gör av artikeln om Ahlins och Agambens 
läsningar av Paulus i kappan återkommer hon till 
och vidgar det kontextuella sammanhanget kring 
motsättningen mellan Ahlins ”reformistiska” och 
Agambens ”laglösa” messianism. Hur ska man se på 
den messianska händelsens relation till lagen? Hos 
Derrida, Kierkegaard, Levinas, Schmitt och Benja-
min finner Løvaas en tanke som förenar dem med 
Ahlin och Agamben, nämligen den att den messi-
anska händelsen upphäver lagen, att den är antino-
mistisk. Skillnaden är att detta hos exempelvis Der-
rida och Ahlin stannar vid ett löfte, ett löfte som 
visserligen får Ahlin att ifrågasätta ett samhälle vari 
” ’det allmenne gode’ har menneskeverdet som inn-
hold” – ”Ty människor kan knuffas därifrån, och 
man kan med egen dom förkasta sig från det”, med 
Ahlins egna citerade ord – utan att vilja upphäva la-
gen (70). Och den viktiga frågan blir då för Løvaas, 
om inte Agambens ståndpunkt underkänner möj-
ligheten att ens förhålla sig till orätt och maktöver-
grepp? Om den inte stannar i likgiltighet?

Frågan finns kvar i kappans fördjupning av Ham-
sun-artikeln, då Løvaas för in dennes Mysterier 
(1892) för att förstå den roll tanken om den suve-
räna, självskapande individen spelar hos Hamsun. 
Løvaas tar hjälp av Freud och dennes tanke om hur 
det samhällsgrundande fadermordet, i form av det 
bortträngdas återkomst, genom upprepningstvång 
och automatisering, hemsöker varje samhälle och 
därmed leder in i den dialektik där ”herren og slaven 
er forbundet gjennom ressentimentets – hatet og 
foraktens – infekterte og infekterende bånd” (89).

Sult och Mysterier handlar om människor som 
tror sig vara suveräna och som tar avstånd från det 
abjekta, förkrympta livet. Men det som de försöker 
hålla ifrån sig präglar dem samtidigt. Utifrån Ben-
jamins tanke att den messianska gesten kan avbryta 
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denna process, återkommer Løvaas till frågan om 
hoppets och längtans betydelse. I förhållande till 
Agamben, som menar att den messianska gestens 
brott med lagen innebär profanering och avför-
trollning, frågar hon sig om en sådan brist på me-
ningsfullhet inte kan vara farlig: ”Kan det ikke være 
en fare for at avfortrollingen ikke bare avspenner 
den suverene dynamikken, men også begjærets og 
håpets dynamikk?” (88) I slutet av Sult vill Løvaas 
trots allt se hopp, ett element av ömhet. Men skri-
ver samtidigt att den läsningen av romanen är ett 
önsketänkande.

Jag hoppas att min beskrivning av avhandling-
ens olika delar visar hur den närmar sig motivet 
eller schemat från ständigt nya håll, för att med en 
oerhörd konsekvens nyansrikt veckla ut kompli-
kationer och svårigheter, och inte bara identifiera 
och katalogisera dess förekomst. Detta visar sig inte 
minst i fördjupningen av analysen av Ørstaviks ro-
man, då Løvaas fortsätter analysen av möjligheten 
till hopp. Romanen vinner över författaren, skri-
ver hon, och med det menar hon att det kanske är 
först i misslyckandet, först i tystnaden och döden, 
bortom lustprincipen och kontrollen som nåden är 
möjlig. Är det så att själva subjektsblivandet alltid 
innebär att ressentiment och instängdhet omöjlig-
gör egentliga möten med den andre? Løvaas tar för 
att besvara frågan hjälp av hur Judith Butlers läs-
ning av Benjamin lyft fram en möjlig vändning bort 
från lagen: Svara dåligt på interpellationen att bli 
något! Undvik att bli ett subjekt! ”Den forløsende 
innsikten i romanen kallet kommer”, skriver hon, 
”idet forfatteren innser at hun må slippe, at hun må 
bevege seg mot det som ikke er vilje.” (105) Men se-
dan finns åter en vändning hos Løvaas. Det hand-
lar inte bara om att släppa. Det måste finnas en di-
alektik mellan att hålla och släppa, ska frigörelsen 
ske från lagen eller genom den?

Frågan förs vidare när Løvaas återkommer till 
Celan och dennes ”svaga messianism”, som hon 
kallar den. Om vi, som Agamben menar, alla är 
odöda under lagen (den globala kapitalismen) finns 
det då något hopp? Eller är det bara nedstigandet i 
det kreaturligas botten som kan undkomma lagen? 
Muselmanen – den i dödslägren som var bortom 
allt mänskligt – är också bortom ressentimentet, 
enligt Agamben. Hos Benjamin och Celan finns 
det dock, till skillnad mot hos Agamben, trots allt 
en längtan efter något annat, enligt Løvaas. En svag 
messianism. Hos Celan i form av det enskilda och 
andningen. Hos Benjamin i form av den messian-
ska tiden som avbrott och lek.

Så vad innebär den messianska möjligheten? 
I sina ”sammanfattande betraktelser” fortsätter 
Løvaas att utveckla nyanserna. Hur ska Benjamins 
lek förstås? Den avsakraliserar makten, men den 
får inte heller uppfattas som enbart profanering, 
så som Agamben missuppfattar Benjamin, enligt 
Løvaas. Agamben bortser, när han tänker sig att ”en 
omärklig gest” ska kunna erbjuda förlösning, enligt 
henne från den dialektik som finns hos Benjamin, 
och som innebär att vi visserligen är kreatur, är ska-
pade, men att detta också innebär att intensiteten 
i den messianska längtan förutsätter fallet, att det 
uppenbarade förutsätter det dolda. Människan är 
också skapande, menar hon, med sitt språk och sina 
händer. Hon kan ta ansvar tillsammans med, men 
också för sina medkreatur, i skapelsens längtan efter 
förlösning. Vad kan detta innebära, frågar hon, om 
vi ska undvika alla missbruk av denna längtan?

Hos Celan finner Løvaas, som sagt, också en 
möjlighet, som hon utvecklar i den avslutande co-
dan ”Omskjær ordet”. Celans dikt som inleds ”Ei-
nem, der vor der Tür stand…”, utgör en omdiktning 
av myten om hur Rabbi Löv, genom det skapande 
språket, det gudomliga språket, (i en lek med bok-
stäver) ger liv åt, och kan kontrollera, den golem 
han skapat av lera. Hos Celan kommer dock frågan 
om det skapande ordet att skrivas in i en sårets te-
matik, menar Løvaas. Diktjaget ber Rabbi Löv att, 
”för denne, omskära ordet”.

Omskärelse innebär, som Løvaas konstaterar, en 
ritual som skapar tillhörighet, instiftar en gemen-
skap, och därmed samtidigt möjliggör exklude-
ring. Jacques Derridas läsning av Celans dikt, som 
Løvaas utgår ifrån, lyfter dock fram hur Celan öpp-
nar omskärelsens tecken mot en solidaritet som 
även kan innefatta den andre. Poesin kan, kanske, 
tala för denne andre, för det som inte finns i den his-
toriska tiden, men som kräver upprättelse. Frågan 
Løvaas ställer är således om en annan slags gemen-
skap är möjlig, och om poesins arbete med språket 
kan innebära en annan slags omskärelse av ordet.

Att Celans tankar ligger nära Heideggers tro på 
att poesin kan träda ut ur det fallna begreppsliga 
språket är uppenbart. Men, menar Løvaas, Celan 
vänder sig mot tron på en vändning (Umkehr) hem 
till ett sant tal, till Gud eller Intet, till en gemen-
skap. Det är i det fallna, i det förkrympta, böjda och 
förgängliga som poesin kan öppna en annan möj-
lighet, hävdar hon, genom ett språk som inte säger 
något. I ”Gespräch im Gebirg” leker Celan med 
orden, stavelserna, skapar ett slags jiddischmum-
lande på tyska, enligt honom själv. Løvaas konsta-
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terar att det adamitiska namnspråket hos Celan 
reducerats till meningslöshet, till tomma, hemlösa 
ord. Men Løvaas slutar ändå i en vändning. Det 
finns i detta en ”reddende intention”, menar hon, 
”alla stavelsene, står rundtomkring, ligsom ledige” 
(160). Destruktionen kan slå över i konstruktion. 
”Godt, la dem snakke…”, som Celan formulerar det 
i norsk översättning.

Som min genomgång visar finns det i Løvaas av-
handling en stark tråd som binder samman alla de-
lar i form av frågan om det kan vara annorlunda, 
om det finns möjligheter till förlösning i det fallna 
tillståndet, i meningsförlusten, alienationen. Mo-
tivet har en teologisk bakgrund som avhandlings-
författaren är väl bevandrad i, men hon har också 
en förmåga att se hur schemat framträder i andra 
sammanhang, sociala, politiska, psykologiska och 
etiska.

En fråga som den om avgränsning, vilken en av-
handlingsrecensent väl bör ställa, är därmed inte 
så lätt att besvara. Det går inte att avgränsa en filo-
sofisk diskussion som om den utgjorde ett forsk-
ningsfält. Det kommer ofrånkomligen att handla 
om valfrändskaper (eller fiendskaper). En fråga 
som trots det inställer sig när jag läser avhandlingen 
är ändå varför inte Løvaas tydligare positionerar 
sig i den samtida diskussion av schemat vari inte 
minst Agamben och Benjamin utgör viktiga refe-
renspunkter. Det postsekulära, som hon menar sig 
höra hemma i, utgör en aspekt av de problematise-
ringar av tron på rationell kontroll som i denna tid 
av antropocen, massutrotning och klimathot pågår 
inom många forskningsområden, en problemati-
sering som ofta består i formulerandet av just den 
messianskt klingande frågan ”Kan det vara annor-
lunda?” Eller som Løvaas formulerar det i sin in-
ledning: i försöken att hålla det möjliga öppet. Här 
skulle den egna positionen kunna preciseras så att 
Løvaas filosofiska bidrag avtecknade sig tydligare i 
förhållande till den samtida diskussionen.

Løvaas värjer sig mot att definiera sin metod, 
och hänvisar till Toril Mois tanke om att littera-
turvetare inte har någon metod annan än den att 
läsa noggrant. Till detta skulle jag i Løvaas fall 
vilja lägga detta att hon som noggrann läsare även 
deltar i det samtal mellan författare och filoso-
fer som hon utforskar. När hon beskriver sina läs-
ningar som genealogier pekar hon ut sin samhö-
righet med Nietzsche och Foucault, och den an-
knytningen blir än tydligare när hon menar att det 
handlar om ”en forskyvning i perspektivet, som gjør 
det mulig å framkalle skjemaer og mønstre i tek-

stene som mer tradisjonelt ’sekulære’ perspektiver 
så å si har kryptert” (15). Jag håller helt med om att 
det är det Løvaas gör, men hon skulle kunna ut-
veckla vad det egentligen innebär att läsa på det 
beskrivna sättet. Hon skulle, som jag redan påpe-
kat, kunna framträda tydligare som deltagare i den 
filosofiska diskussionen, med tydligare egna ställ-
ningstaganden. Nu framträder de filosofiska posi-
tionsbestämmelserna ofta i form av frågor om det 
inte kan vara si eller så. Det är lite synd med tanke 
på den filosofiska skärpa avhandlingsförfattaren 
uppenbart äger.

Låt mig fördjupa mig i ett exempel. Som jag sagt 
kretsar Løvaas kring sitt motivs olika inkarneringar 
i skilda sammanhang. Hon sätter in frågan om fal-
let och förlösningen i olika konstellationer av tex-
ter. Så låt mig se närmare på konstellationen som 
omfattar Paulus-läsarna Ahlin och Agamben, vil-
ken jag berört redan i min sammanfattning. Om 
vi ska gå djupare in i den så kan vi påminna oss 
hur Løvaas menar att motivet i denna konstellation 
framträder i form av frågan om huruvida den mes-
sianska händelsen, förlösningen ur det förkrympta 
tillståndet, ska förstås som ett löfte som leder oss i 
vår förgängliga tillvaro, eller om den är apokalyp-
tisk i den meningen att den utgör ett brott med 
allt mänskligt.

Agamben och Ahlin delar insikten om Paulus 
inomhistoriska ståndpunkt som en antimetafysik, 
enligt Løvaas i den tidigare publicerade artikeln, 
men de skiljer sig i det att Ahlin i sin reformism 
ser på människan som någon som arbetar tillsam-
mans med Gud i det fallna. Löftet förverkligas för 
Ahlin i den etiska relationen. I likhet med tänkare 
som Levinas och Derrida placerar han religionen 
inom det ”etiskas horisont”. Agamben har i stället 
en icke-dialektisk syn på kristus-händelsens ”upp
hävande och uppfyllande”, enligt Løvaas, och ser 
messias-händelsen som en ”immanent ’avförtroll-
ning’ av det bannlysta nakna livet. Det gudomliga 
våldets ”verkliga” undantagstillstånd ”avförtrollar 
all mytisk makt”, skriver hon (28–29) och menar 
därför att hans tänkande styrs av en apokalyptisk 
dramaturgi, vari profanering innebär en icke-dia-
lektisk deaktivering av lagen, som vägrar möjlig-
heten av Aufhebung i Luthers och framförallt He-
gels mening.

Ahlins dialektiska sätt att förstå Paulus beskriver 
Løvaas däremot som en växling mellan det mänsk-
liga och det gudomliga som inte är teleologisk, men 
öppen för det oförutsägbara i relationen mellan lag 
(det vill säga den rådande ordningen) och kärlek. 
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Agamben står däremot till slut med ingenting an-
nat än ”laglöshetens mysterium”, menar hon, en 
knappt märkbar messiansk gest, som sägs ändra allt. 
Ahlin ser i stället som sin uppgift att ”sjunga för 
de dömda”. Løvaas föredrar, som jag redan nämnt, 
det senare, utan att vidare utveckla varför (29). När 
hon i kappan återkommer till frågan om Agamben 
inte står för ett alltför radikalt brott med det van-
ligt mänskliga livet ställer hon frågan: ”Men om 
dødeligheten ikke lenger må bæres som en straff, 
oppheves dermed lidelsens problem?” Och svarar 
med att säga att hon misstänker att Agamben ”står 
i fare for” att lämna det etiska bakom sig (73). För-
siktigheten i formuleringarna är legitim, men jag 
hade önskat att Løvaas utvecklat sina tankar mer, 
istället för att stanna i prövande frågor. Jag är helt 
enkelt nyfiken.

Vad innebär de skillnader som lyfts fram? Bör 
förlusten slå om i meningsfullhet? Går det inte att 
precisera och fördjupa svaret rörande skillnaden 
mellan Ahlins reformism och Agambens avbrott? 
Om Agamben bortser från det relationella, redu-
cerar det mänskliga till ”bara liv”, som Løvaas me-
nar, vad betyder då det relationella, det som ger 
människolivet något mer? Och hur är det med re-
lationen till moral? Varför ska vi kunna skilja ont 
och gott?

Mina frågor är naturligtvis orättvisa. Avhand-
lingsförfattaren kan inte ha svar på allt (och i det 
här fallet rör det sig bokstavligen om allt, om ska-
pelsens eventuella mening). Men jag för ändå fram 
dem därför att de hör samman med en komplika-
tion som Løvaas undviker, eller i alla fall inte äg-
nar så stor uppmärksamhet, men som ofrånkom-
ligen gör sig gällande när man behandlar poeter 
och tänkare som Hamsun, Celan och Agamben. 
Och det är faktumet att kritiken av det instrumen-
tellt rationella förnuftet i sig ofta haft en genklang 
av fascistiska och nazistiska mytologier. Mönstret 
förkrympt liv/förlösning, tänkt som historisk pro-
cess, utgör kärnan även i dessa ideologier. Jag kan 
inte komma ifrån att den aspekten finns som ett 
underliggande motiv eller mönster i avhandlingen, 
vilket inte riktigt görs explicit. Løvaas frågar an-
gående Hamsuns Sult: Hur skiljer man mellan ett 
ressentimentets maktlängtande sår och ett som le-
der mot något annat? Och det är naturligtvis den 
frågan Celan brottas med genom hela sitt förfat-
tarskap, vilket visar sig i behovet av en annan ge
menskap, av att göra om omskärelsen på nytt. Den 
svåra frågan kunde Løvaas ha fördjupat sig i mer, 
och inte stannat i konstaterandet att hon föredrar 

den etiska gemenskapen. För Celan är väl den etiska 
gemenskapen inte längre möjlig efter Auschwitz?

Men, som sagt, min kritik är mer önskningar 
än påpekanden av fel eller brister. En annan sådan 
kritisk önskan har att göra med att en avgörande 
fråga genom hela avhandlingen är den om hur litte-
raturen kan hålla möjligheter öppna. Därför kunde 
Løvaas ha ägnat mer uppmärksamhet åt de litte-
rära texterna. Finns det, exempelvis, något i Naess 
roman som språkligt och estetiskt bryter mot la-
gen, ordningen? Hur fungerar komiken hos Ham-
sun på detaljnivå? Hur kommer Celans stavelser att 
bara stå där bredvid varandra? Varför menar Ør-
staviks berättare att texten måste ha mellanrum? 
(168). Den lagens nedrivande litteraritet Løvaas 
talar om i inledningen, vari består den?

Den här frågan är viktig också på en litteratur-
vetenskapligt metodisk nivå. Hur läser vi? Hur är 
det med den icke-intentionala uppmärksamhet i 
Benjamins efterföljd, som Løvaas diskuterar på si-
dan 126, är den något för oss litteraturvetare? Är 
det något vi ska ägna oss åt? Vad innebär det att 
läsa på det viset? Agamben menar att det handlar 
om en filologisk noggrannhet som ifrågasätter la-
gen, det vill säga rådande ordning för hur man ska 
läsa. Den litteratur Løvaas behandlar brottas, som 
sagt, just med denna problematik ur skrivandets 
perspektiv: Hur ska man kunna skriva utanför la-
gen? Brottningen sker i själva skrivandet, i arbe-
tet med orden, därför ställer jag mig lite frågande 
till varför de litterära texterna som texter hamnar i 
skymundan.

Återigen känner jag mig dock orättvis, trots att 
min kritik inte är något annat än önskningar. Jag 
vill därför, avslutningsvis vara tydligt enkel med att 
understryka att Kari Løvaas avhandling inte bara är 
en mycket bra avhandling, utan en oerhört viktig 
avhandling. Den tankeskärpa och djupa bildning 
som utmärker den gör att analyserna av hur stän-
digt nya aspekter av motivet framträder hos olika 
tänkare får en pregnans som leder direkt in i vår 
samtids viktigaste filosofiska diskussioner. Det har 
varit en glädje att följa med i den tankens rörelse 
som präglar avhandlingen. Den är inbjudande svår. 
Därför att det är svårt.

Anders E. Johansson


