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enda queerteoretiska bidrag, och hon problema-
tiserar här den självbiografiska genrens hetero-
sexism. Ragnerstams språkliga analys av Steins 
nonsenstext lyfter fram hur den dekonstruerar 
den borgerliga romanens konventioner på flera 
nivåer. Anna Nordlund väljer att läsa Selma La-
gerlöfs Bannlyst som en poetik snarare än som en 
roman medan Helena Wahlström väljer att an-
lägga pikareskens mörkare mönster, istället för 
bildningsromanens ljusa, på 1970-talets norda-
merikanska bekännelseromaner.

I antologins tredje och sista avdelning, ”The 
Production of Literary History”, problematiseras 
litteraturhistorieskrivning som genre i feministisk 
anda. Ann Öhrberg reflekterar tacknämligt teo-
retiskt kring kvinnolitteraturhistoriens vadan och 
varthän utifrån empiriska exempel på kvinnliga 
författares diktning från svenskt 1700-tal. Anna-
Carin Billing gör för sin del en receptionsstudie 
av novellgenrens könskodning i allmänhet och av 
Cora Sandels novellkonst i synnerhet. Antologin 
avslutas med Chatarina Edfeldts upplysande dis-
kussion kring portugisisk litteraturhistorieskriv-
nings utskrivning av kvinnliga författare.

Sammanfattningsvis ger bidragen för handen 
att den traditionellt inomlitterära genreanalysen 
är förhärskande även inom litteraturvetenskap-
lig genusforskning, det vill säga baseras på tema-
tiska och/eller formalistiska kriterier. Detta trots 
att Petra Ragnerstam skriver i inledningen att an-
tologins huvudpoäng går ut på att historisera gen-
rebegreppet, vilket hon menar sker genom att alla 
skribenterna ”demonstrate that genre and gen-
der are cultural processes – defined and possible 
to redefine by praxis” (s. 14). Här öppnas en dörr 
mot feministisk kulturanalys, vilken i så fall borde 
innebära ett avståndstagande från inomlitterärt 
fokus. Men detta antytt kulturanalytiska tillvä-
gagångssätt konkretiseras egentligen aldrig i an-
tologin eftersom artiklarna sällan kontextualise-
rar det analyserade undersökningsmaterialet i vi-
dare mening.

Det saknas också en stringent presentation av 
genreproblematiken i form av forskningsöversikt, 
vilken skulle skänkt antologin ett större pedago-
giskt värde. Artiklarnas empiriska studier erbju-
der ingen sådan, vilket är förståeligt, men inte hel-
ler inledningen gör detta. Ragnerstam nöjer sig 
med ett väl allmänt konstaterande om att ”[g]enre 
theorists today all seem to argue that genre, as a 
categorizing concept, is inescapable to construc-
tions of meaning”, med endast en hänvisning till 

Bachtin (s. 12). Inledningen, och därmed hela 
antologin, öppnar dessutom lite olyckligt med 
ett citat ur Alastair Fowlers standardverk Kinds 
of Literature (1982). Fowler både saknar genus-
perspektiv och intar en idag besynnerlig stånd-
punkt i ontologisk mening – genre ”objectively 
exist”, menar han (Kinds of Literature, s. 73). Men 
Fowler betraktas här uppenbarligen som opro-
blematisk, och även i övrigt lyser viktiga diskus-
sioner kring genrebegreppets vara och funktion 
med sin frånvaro.

Jag skulle avslutningsvis vilja hävda att genre-
begreppet helt enkelt utgör ett ramverk för inter-
relationen mellan text och kontext och att den 
som sådan är en viktig analytisk variabel i genus-
vetenskapliga undersökningar av de ideologiska 
processer som skapar gränser och möjligheter för 
litteraturproduktionen vid en viss tid och plats. I 
denna mening har antologin Limitation and Li-
beration långt ifrån uttömt genrestudiets genus-
potential. Jag välkomnar därför vidare försök på 
detta fruktbara fält.

Kristina Fjelkestam

Edward W. Said, Från exilen. Essäer 1976–2000 
(Reflections on Exile and Other Essays). Red. Björn 
Linnell. Övers. Hans O Sjöström. Ordfront. 
Stockholm 2006 (2000).

Att läsa Edward W. Said är för mig alltid inspire-
rande och tankeväckande. Men att läsa en samling 
texter av Said en sommar när det är fullskaligt krig 
i Mellanöstern samtidigt som en debatt om en 
svensk litterär kanon breder ut sig på de svenska 
dagstidningarnas kultursidor uppenbarar vilket 
behov vi har av människor som Said, och tankar 
som hans. En röst som utifrån den egna erfaren-
heten talar om behovet av och friheten (i) att vara 
kritisk och ta politisk ställning samtidigt; en röst 
som diskuterar skönlitterära texter, klassisk musik 
och krig, svält och förtryck med samma allvar där-
för att allt hänger ihop; en röst som bjuder in till 
samtal och som framför allt är engagerad.

Exakt vad Said skulle ha sagt om de nu på-
gående mänskliga tragedierna i Palestina, Israel 
och Libanon är omöjligt att spekulera i, men att 
han skulle ha höjt sin röst och talat för den ”lilla” 
människan och hennes rättigheter är ställt utom 
allt tvivel. Som engagerad intellektuell levde han 
som han lärde:



�2� · Övriga recensioner

Att en intellektuell är ”för” mänskliga rättigheter 
innebär faktiskt att han eller hon är beredd att 
försöka framföra tolkningar av dessa rättigheter 
på samma plats och på samma språk som det som 
används av den dominerande makten, ifrågasätta 
dess hierarki och metoder, belysa det som den har 
dolt, uttala det som den har tystat ner eller gjort 
det omöjligt att säga. (s. 297)

Citatet är hämtat från essän ”Nationalism, mänsk-
liga rättigheter och tolkningar” (ursprungligen 
publicerad 1993) som ingår i samlingen Från exi-
len. Essäer 1976–2000. Antologin innehåller tret-
tiotre kortare och längre essäer om allt ifrån exi-
lens villkor och orientalism till Johnny Weissmul-
lers Tarzan och Ernest Hemingway. Disparata te-
man kan det tyckas, men det är också det som 
är styrkan i Saids texter. Genom sin bakgrund, 
sin kunskap och nyfikenhet bjuder han in läsa-
ren till en rik och komplex värld där mångfald är 
något positivt och verkligen det enda alternati-
vet till enfald.

Som titeln anger spänner de tidsmässigt över 
tre decennier. Från tiden strax innan Said slår ige-
nom som litteraturkritiker på allvar med Orienta-
lism (1978) – den bok som utgör en av den post-
koloniala teorins urtexter och som mer än någon 
annat Said skrivit förknippas med hans namn – 
till några år innan hans för tidiga död i cancer 
2003.

Då var Said 67 år gammal. Han var en mycket 
känd och uppburen man inom vissa kretsar, och 
en mycket ökänd och hatad man inom andra (han 
levde under ständigt dödshot under många år). 
För att förstå Saids texter och hans rykte är just 
den position han skriver ifrån, och som är be-
roende av både hans bakgrund och de val han 
gjorde i livet, nödvändig att synliggöra. Essäer 
från och reflektioner om exilen – vad innebär det 
mer konkret?

Edward Said föddes 1935 i Jerusalem i en pro-
testantisk kristen palestinsk familj. På grund av 
bildandet av den israeliska staten tvingades han 
och hans familj 1948 att fly sitt hemland; det Pa-
lestina som den till synes outtröttlige Said senare 
kom att ägna en stor del av sitt liv åt. Via Kairo 
kom han sedan i början av 1950-talet till USA, 
som kom att bli hans personliga och professio-
nella hemvist under resten av hans liv. Från 1963 
var han verksam som lärare och forskare i engel-
ska och litteratur vid Columbia University, New 
York. Men han var också under mer än ett decen-
nium medlem av PLO:s nationalråd (dess exilpar-

lament), och pläderade tidigt för den tvåstatslinje 
som i slutet av 1980-talet kom att bli PLO:s offi-
ciella linje. (För den som vill veta mer om Saids 
liv och bakgrund rekommenderas Utan hemvist. 
En självbiografi, utgiven på svenska av Ordfronts 
förlag 2000.)

Litteratur och politik präglade alltså hans pro-
fessionella liv, och är också det övergripande te-
mat i essäsamlingen. Från exilen utgör därför en 
fantastisk ingång i Saids författarskap för den som 
inte tidigare är bekant med honom, och en ena-
stående komprimerad samling av hans viktigaste 
tankar för oss andra. Att beskriva den rikedom av 
idéer och de nyanserade diskussioner som åter-
finns i de texter av Said i denna samling känns 
som en omöjlig uppgift. Jag har därför valt att 
endast kortfattat tas upp två av de tankespår som 
upptagit mig under läsningen sommaren 2006.

Det första kretsar kring platsens betydelse. Vår 
tid ”är verkligen flyktingens, den malplacerade 
människans, massinvandringens epok” skriver 
Said i ”Tankar om exil”, som ursprungligen pu-
blicerades 1984 (s. 131). Han talar utifrån den egna 
erfarenheten, men också utifrån sin kunskap om 
tillståndet i världen: kunskap han tillskansat sig 
genom sina resor mellan olika länder och städer, 
kulturer och religioner. Said ser och betonar att 
platsen – både i bokstavlig och i metaforisk bety-
delse – är avgörande för den enskilda individen. 
Den plats vi kommer ifrån, den plats vi anländer 
till och de platser vi möter på vägen. Han under-
stryker betydelsen av att erkänna att människor 
har både rötter och fötter, för att tala med Tho-
mas Hylland Eriksen, och att arbeta för en natio-
nell och internationell politik som har detta fak-
tum som en självklar utgångspunkt.

Men platsen har också en självklar betydelse 
för idéerna i sig, även de har rötter och fötter som 
måste synliggöras och erkännas för att förändring 
skall vara möjlig. Att förändring är möjlig är även 
det en självklarhet; det är människan som skapar 
historien. Därför är det också i Saids värld viktigt 
att inte bara tänka kritiskt, utan att också tänka 
konstruktivt och framåtblickande:

Men tänk om världen har förändrats så drastiskt 
att det nu för nära nog första gången finns en 
möjlighet till ett nytt geografiskt medvetande om 
en värld utan centrum eller en värld med många 
centra, en värld som inte är uppdelad av vatten-
täta skott i avdelningar av konst, kultur eller his-
toria, utan blandad, förvirrad, varierad och kom-
plicerad på grund av den nya besvärliga rörlig-
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heten i folkomflyttningar, de nya självständiga 
staterna, de nyligen självständiga och spirande 
kulturerna (s. 334).

För en litteraturvetare är självklart också Saids 
diskussioner av litteratur och litteraturkritik helt 
grundläggande, och med tanke på debatten kring 
en nationell litterär kanon också något som borde 
läsas av betydligt fler än litteraturvetare, litteratur-
intresserade eller akademiker. Vilken är litteratur-
kritikens hemvist? Vad är dess funktion? Och vad 
är dess objekt – litteraturen och dess funktion? 
För Said finns inga vattentäta skott mellan litte-
raturen och livet. Alla texter, oberoende av genre, 
är sprungna ur en historisk situation och erfaren-
het precis som dess läsare möter texten genom 
sina specifika situationer och erfarenheter. Med-
vetenheten om detta genomsyrar Saids reflektio-
ner kring både författare, texter och uttolkare och 
framstår som ett av hans viktigaste teman. Som 
läsare har vi möjlighet att lära oss någonting av 
litteraturen: om hur vi ser på oss själva och an-
dra människor. Därför måste vi, som han påtalar 
i den inledande essän ”Kritik och exil”: ”läsa både 
verket och dess förhållande till sin omvärld” och 
inse att ”språket handlar om erfarenhet och inte 
bara om sig självt” (s. 17).

Men litteraturen har inte bara möjlighet att 
förmedla kunskap genom denna etablerade lit-
teraturvetenskapliga metod. Lika stora lärdomar 
kan vi få av att studera vilken funktion littera-
turen har i ett land, i en kultur; hur litteraturen 
ordnas och lärs ut. Det vill säga det handlar inte 
bara om text och tolkning, utan också om tolk-
ningens och kunskapandets praktik och funktion. 
Om detta har också Said en hel del att säga. Lik-
som en annan av den postkoloniala teorins mest 
kända företrädare, Gayatri Chakravorty Spivak, 
återkommer han ofta till diskussioner som rör lä-
randets och kunskapens praktik. Specialiseringen 
och professionaliseringen inom den akademiska 
världen utgör enligt Said en fara eftersom den be-
gränsar forskarens kritiska medvetenhet, vilket 
enligt honom borde vara grunden för all verk-
samhet vid universitetet, ja all intellektuell verk-
samhet överhuvudtaget.

Denna essäsamling ger prov på just det Said 
pläderar för; läsaren får följa en självständig intel-
lektuell människas sätt att arbeta och tänka kri-
tiskt – inte bara ta del av dennes slutresultat. Said 
tillhör utan tvekan en av de tänkande kritiker som 
vrider och vänder på texter och erfarenheter, som 

har mod att ta ställning, att vara personlig och 
professionell och politisk på en och samma gång. 
Därför spelar det heller ingen roll om jag som lä-
sare har motsatt åsikt eller andra erfarenheter, el-
ler är intresserad av andra frågor eller annan lit-
teratur: Saids texter berikar. I den essä där Said 
behandlar olika pianister och hur han påverkas av 
deras spel skriver han: ”Det spel som engagerar 
mig är ett som så att säga släpper in mig. Genom 
intimiteten i sitt spel får pianisten mig att känna 
att också jag vill spela.” (s. 179) Said får mig, och 
många andra runt om i världen, att känna att jag 
också vill spela. Han tillhör helt enkelt de förfat-
tare varom det endast finns ett sätt att avsluta en 
recension på: Läs honom!

Annika Olsson


