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Här tycks den expositionens logik som Hägglund 
hänvisar till inte härröra från någonting specifikt i 
Nabokovs (eller Vans) skrivande, utan vara en all-
män egenskap hos litterär text: om det bara är ”arki-
verandet av temporala händelser i spatiala tecken” 
som utgör den framställningens ovedersägliga lo-
gik inför vilken alla idéer om evighet måste ge vika, 
så torde det vara svårt att finna texter som inte be-
kräftar Hägglunds tes. Det specifika i romanen, 
författarskapet eller modernismen skulle då för-
svinna ur sikte.

Sammantaget är Hägglunds text, i fråga om de tre 
skönlitterära författarskap som står i fokus, liksom 
i de avslutande två kapitlens läsningar av Freud, La-
can och Derrida, en stark tolkning med emfas på 
temporalitet och dödlighet, och utgör ett korrek-
tiv till det ensidiga fokus på tidstranscendens som 
Hägglund – i stort sett övertygande, om än knap-
past helt utan polemiska förenklingar – tillskriver 
tidigare läsningar. Däremot framstår inte denna 
tolkning, hur många gånger Hägglund än hävdar 
detta, som ett obönhörligt resultat av den skön-
litterära textens logik, utan som ett axiom fött ur 
Hägglunds egen (i sig övertygande) filosofiska po-
sition. Med detta axioms hjälp kan en dissonans 
mellan längtan efter odödlighet och längtan efter 
överlevnad alltid avslöjas som en sekundär projek-
tion, bakom vilken den primära, temporalt förank-
rade existensen återfinns. Men att boken således 
efterlämnar ett intryck av man har läst på Hägg-
lunds överlevnadsvillkor, snarare än på romantex-
tens egna, förändrar inte det faktum att han skapar 
dynamiska och fascinerande nyläsningar av allt han 
rör vid. Han skriver med en virtuositet som måste 
betecknas som bländande, och varje kapitel är upp-
byggt med en avundsvärd elegans. Inte heller gör 
det bredden på Hägglunds bildning, såväl filoso-
fiskt som litterärt, mindre imponerande. Men det 
som i första hand gör Dying for Time till en ange-
lägen bok är de anspråk den tillskriver litteraturen 
och samtidigt själv reser. Forskning som inte drar 
sig för att mobilisera litteraturen i kampen med 
grundläggande frågor om liv, död och begär, och 
som dessutom förmår överbrygga avståndet mellan 
filosofisk abstraktion och detaljerad texttolkning, 
är alltför ovanliga inte bara i svensk litteraturve-
tenskap, utan även ur ett internationellt perspektiv.

Axel Englund

Ulf Olsson, Silence and Subject in Modern Lite-
rature. Spoken Violence. Palgrave Macmillan. New 
York 2013.

Man kan närma sig språk på olika vis. Ett av de van-
ligare sätten är att uppfatta det talade och skrivna 
ordet som en positiv kraft, som ger uttryck åt den 
egna erfarenheten på så sätt att den kan delas med 
andra, som ger det nedtystade och marginaliserade 
en röst, ja, som en specifik och grundläggande fri-
het. Det perspektivet kommer på skam i Ulf Ols-
son studie i den moderna litteraturens talade våld, 
vilket inbegriper något långt mer ödesdigert än re-
presentationer eller dekonstruktioner av språkligt 
våld.

Talat våld är i Olssons perspektiv framför allt 
förbundet med ett tvång att tala men därmed också 
med en möjlighet att vägra tala. Det är också där-
för han som en ingång till sin studie väljer att ci-
tera Shakespeares King Lear, första aktens första 
scen. Inför faderns begäran om döttrarnas kärleks-
deklarationer formulerar Cordelia följande mot-
fråga: ”What shall Cordelia speak? Love, and be 
silent”. Repliken kan uppfattas som ett motstånd 
mot faderns maktutövning och den maktfördel-
ning som pågår. Olsson understryker likväl att det 
rör sig om ett språkligt motstånd. Cordelia måste 
både deklarera och förklara sin tystnad med ord, 
och har därmed tvingats in i en ofrånkomlig ord-
växling genom själva den språkliga logiken. Corde-
lias tystnad, som en motståndspunkt innan tvånget 
att tala sätter in, får på så vis belysa det talade vål-
dets ofrånkomlighet.

I sin studie visar Olsson vidare att det inte en-
bart är i direkt våldsamma situationer av exempelvis 
hot, tortyr och förhör, som det talade våldet utövas, 
utan även i dialoger och konversationer som kanske 
inte alls uppfattas som våldsamma. Det tydligaste 
exemplet på en sådan till synes icke våldsam språk-
lig praktik är bekännelsen, från den kristna bikten 
via analysandens fria associationer på divanen till 
dagens autofiktion. Efter Foucault vet vi att den är 
en essentiell del av en diskursiv maktapparat, med 
Olssons sammanfattning: ”the exterior force, en-
ticing or forcing language out of us” (26). Det ger 
ett visst perspektiv på en samtid präglad av vad man 
skulle kunna kalla en bekännelsemarknad. Likväl 
är det inte bekännelselitteraturen som utgör Ols-
sons material. Tvärtom är det romaner, noveller 
och dramer som sällar sig till en modernistisk tra-
dition i vilken författaren så att säga överlämnar sig 
till språkets egen kraft. I Olssons perspektiv rör det 
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sig emellertid inte om någon naturkraft utan om en 
språklig apparat, som i den litteratur han väljer att 
studera framträder desto tydligare.

All litteratur är en del av ett oundvikligt språk-
ligt våld, enligt Olsson, och även läsaren blir invol-
verad i dess process. I läsningen tvingas vi inta ett 
visst förhållningssätt till vad vi läser (under antiken 
liknades det vid den position den passiva parten in-
tar i den sexuella akten, det vill säga att läsa är att 
låta sig penetreras), i tolkningen eller kritiken kan 
vi återta makten att tala, (om det nu inte är så att 
det är litteraturen som tvingar oss till det), genom 
att analysera det lästa, vilket ju betyder att sönder-
dela det, och i många fall appropriera det.

Den grundläggande rörelsen mellan tystnad och 
talat våld, som Olsson på olika vis lyfter fram i sina 
läsningar, kan mer generellt härledas till en historia 
om subjektstillblivelse. Om man så vill dramatise-
rar Olsson en idé som fått rätt stor spridning un-
der de senaste decennierna, nämligen att subjektet 
blir till i och genom att det uppgår i en språklig och 
kulturell ordning – den symboliska ordningen för 
att låna en central term hos Lacan (vilken överras-
kande nog inte nämns här). Litteraturen i sin tur 
upprepar denna process och vittnar därför inte bara 
om hur subjektstillblivelse kan gå till. Den skapar 
och kan därmed även ta livet av sina subjekt: ”Li-
terature writes its characters only in order to kill 
them – and to kill itself ” (2).

Subjektet ses alltså som en språklig konstruk-
tion, eller i varje fall som något som blir till i och 
med språket, i och genom talet. Olsson refere-
rar bland annat till Émile Benveniste som i Pro-
blème de linguistique générale (1966, 260) hävdat, 
”Jag är den som säger jag” (”Est ’ego’ qui dit ’ego’ ”). 
Denna ganska simpla iakttagelse kontextualiseras 
likväl hos Olsson med hjälp av Foucault, som fram-
för allt utforskat maktrelationernas funktion hos 
språkliga praktiker och därmed också för subjekti-
vitet och social identitet. Olsson tar även upp Gior-
gio Agambens vidare tolkningar av Foucaults tän-
kande kring språket som just en apparat som pro-
ducerar subjekt. Eftersom den språkliga apparaten 
tillskrivs den makten blir följden att den omvända 
rörelsen kan inträffa. Med andra ord blir subjekt 
till och förlorar sig själva i och genom den språk-
liga apparaten, och Olsson läsningar utgör till stor 
del illustrationer eller exemplifieringar av sådana 
subjektsprocesser med fokus inriktat på deras inne-
boende våld.

Det är teoretiskt sett en mycket tät bok Olsson har 
skrivit, och ibland tenderar refererandet till sekun-
därlitteraturen att gå ut över bokens ärende, men 
det övervägs oftast av en tydlig iver att förklara och 
tillämpa snåriga tankegångar och begrepp, inte 
minst ur Foucaults verktygslåda.

Med denna hjälp vill Olsson å ena sidan se lit-
teraturen som ett uttryck för diskursens våld – en 
given tids maktrelationer och dess språkliga ut-
trycksformer. Han påpekar att det talade våldet är 
en praktik ”with historically different features and 
conditions” (15), och visar å ena sidan på detta ge-
nom tidslinjen i de studerade texterna som utgör 
bokens sex huvuddelar, från Jane Austen till Peter 
Handke. Å andra sidan inleder Olsson sin studie 
med Shakespeare, som ett paradigmatiskt exempel 
på hur ett diskursivt våld kan gestaltas, och han re-
ferera även till Bibeln och den klassiska perioden. 
I dessa fall tycks texterna snarare inspirera till en 
mer allmän reflektion kring talat våld och tystna-
dens omöjlighet och möjlighet än utgöra material 
till en studie i det talade våldets historia.

Det historiska perspektivet finns således framför 
allt med i det kronologiska upplägget samt i de kon-
textualiseringar som görs i varje enskild textanalys. 
Olsson framhåller hur den moderna periodens ti-
diga texter – som Austen, Hawthorne, Strindberg, 
Musil – har den borgerliga familjen som viktig ut-
gångspunkt, och på vilket sätt det språkliga våldet 
utövas i en sådan struktur ”through the constant, 
day-to-day practice of linguistic exchange, which 
serves as the supervising apparatus” (29).

Artiga konversationer visar sig härmed i Olssons 
perspektiv bära på en våldslogik. När han analy-
serar Austens Mansfield Park (1814) är det såle-
des inte den romantiska intrigen som fångar hans 
uppmärksamhet utan huvudpersonen Fanny Pri-
ces tystnad. Hennes väg in i den borgerliga famil-
jens sköte går ju via en språklig process. Fanny lär 
sig att bli det man förväntar sig av henne i den so-
ciala miljö hon snart kommer att tillhöra. Olsson 
understryker att berättelsen inte handlar om att bli 
till ett subjekt i mening att finna sitt sanna jag eller 
något sådant, utan om en anpassning och en under-
kastelse under en viss språklig, social och kulturell 
ordning. Det är en smärtsam process eftersom den 
inbegriper förluster av tidigare band och identifika-
tioner. Att bli ett subjekt är med andra ord också att 
bli underkastad, underordnad – vilket ordets ety-
mologi säger oss (av latinets subiectus). Fannys ti-
gande framstår i det perspektivet som ett motstånd 
som bryts ned när hon väl börjar tala.
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Hos senare författare, som Gombrowicz och 
Beckett, visar Olsson hur familjestrukturen fort-
sätter att verka men på andra sätt. Här kan man säga 
att den mer eller mindre våldsamma subjektstillbli-
velsen i de tidigare texterna bytts ut mot familjens 
sammanbrott och det krampaktiga våld som utövas 
över subjekt när en maktstruktur på så vis håller på 
att förlora sitt fotfäste. Signifikativt nog finns famil-
jen knappt alls med i de avslutande kapitlen där Ols-
son bland annat analyserar texter av Pinter och Du-
ras. Här handlar det snarare om typiska situationer 
av talat våld, där det mest tydliga exemplet utgörs av 
Handkes drama om Kaspar Hauser från 1967, vilket 
också tillägnas den längsta analysen.

Orden som befriar finns egentligen inte i Ols-
sons studie även om en viss möjlighet till mot-
stånd mot den språkliga våldsapparaten kan anas. 
När våldet på så vis görs lika allestädes närvarande 
som språket självt tenderar det likväl att bli banalt 
eller ensidigt. Vad har subjektsprocessen i Mans-
field Park egentligen gemensamt med det våld som 
kommer till uttryck i Duras förtätade förhörsscen 
från de postumt utgivna krigsanteckningarna ur 
Cahiers de la guerre et autres textes 1943–1949? Den 
analysen är också mycket kort, knappt två sidor och 
ter sig förutsägbar – en förhörsscen är ju som Ols-
son själv påpekar på ett självklart vis en våldsscen. 
Och det argument han behöver från denna korta 
text – att offret avhumaniseras – finns det ett otal 
exempel på. Om man vill undersöka tystnaden som 
ett motstånd mot en språklig våldsapparat (eller 
en våldsam språkapparat) finns det många andra 
tänkbara texter hos Duras. Tystnaden är för övrigt 
denna författares absoluta favoritfigur.

Analysen av litteraturens språkliga våld skulle 
även ha kunnat nyanseras med den politiska litte-
raturens anspråk, bortom socialrealistiska prakti-
ker och propaganda, som förvisso illustrerar hur en 
diskursiv maktapparat tar litteraturen i besittning. 
Jag tänker på den symboliska verksamhetens möj-
lighet till subversiva praktiker, som även om orden 
inte befriar, visar att diskursens ordning är instabil, 
att den kan störas, skrivas om och förändras. Litte-
ratur är inte bara talat våld, våld är inte bara något 
negativt. Litteraturen vittnar också om kampen att 
hitta orden som kan göra skillnad. Om den driv-
kraften inte lyfts fram blir nog litteraturen just den 
tystnad och död som Olsson riskerar att göra den 
till i denna studie.

Carin Franzén

Anna Williams, Från verklighetens stränder. Agnes 
von Krusenstjernas liv och diktning. Albert Bonniers 
Förlag. Stockholm 2013.

Biografigenrens popularitet förefaller vara under 
ständig tillväxt. Både internationellt och i Sverige 
överskuggar litteraturvetenskapliga studier med 
den klassiska ”life and letters”-inriktningen numera 
ofta intresset för mer teoretiskt drivna textanalyser. 
Så pass iögonenfallande är denna tyngdpunktsför-
skjutning att det finns skäl att erinra sig den varning 
redan Virginia Woolf på sin tid formulerade angå-
ende biografins fallgropar i essän ”The Art of Bio-
graphy”: ”of the multitude of lives that are written, 
how few survive!” (1942). Då var genren ännu ung, 
öppen för omvandling. I flera av sina verk, med Or-
lando (1928) som det mest kända exemplet, bidrog 
Woolf själv till att luckra upp den oskrivna men un-
derförstått skarpt dragna gränsen mellan biogra-
fins faktatyngd och romanens fria fiktionsarbete.

Att förena det bästa ur de olika traditionslin-
jerna är fortfarande en stor utmaning. Hur balan-
sera livet mot litteraturen, hur kalibrera den egna 
stilen mot författarens diktion? Var slutar fiktionen 
och var börjar forskarens tolkning? Anna Willi-
ams tar frågorna på största allvar, och gör det med 
den äran, i sin stora biografi om Agnes von Kru-
senstjerna som fått huvudtiteln Från verklighetens 
stränder (2013). I titeln vilar en metaforisk ledtråd 
till den balanspunkt som perspektivvalet vilar på. 
Något är bärgat från verkligheten, men från en ut-
post, en gränszon där fast mark upphör och över-
går till ett mer oöverskådligt och svårbemästrat hav. 
Det bestående värdet kan, som Williams under-
stryker i slutorden, istället fastställas till ”den litte-
rära förvandlingskonsten som håller berättelserna 
vid liv” (484).

Reflexionen ger en antydan om orsaksord-
ningen i Williams egen metod. Författarinnans liv 
vecklas ömsom ut i glimtar, ömsom i längre nedslag 
i de litterärt sett mest produktiva perioderna. Men 
omedelbart ska sägas att den riktiga nerven i fram-
ställningen, där Williams kapacitet som lyhörd och 
feministiskt skolad läsare kommer mest till sin rätt, 
återfinns i de fördjupande, analyserande avsnitten 
om Krusenstjernas romaner.

Utmaningen är emellertid inte bara en. Nöd-
vändigheten att ta spjärn mot en diger samling 
av föregående forskning är en annan. Här finns 
både biografier och andra Krusenstjerna-studier, 
listan av forskare är lång: Stig Ahlgren, Olof La-
gercrantz, Birgitta Svanberg, Merete Mazzarella, 




