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Inledning

Att ta tanke, den här bokens titel, anspelar både på 
insikters konkreta materialisering och på att ta sig 

rätten att tänka, vilket är en övergripande tematik i de 
kapitel som följer. Vad underrubriken – feminism, mate-
rialism och historiseringens praktik – anbelangar syftar den 
för sin del på att kapitlens olika läsningar utgör exempel 
på historisering i praktiken, främst utifrån en feministiskt 
kulturmaterialistisk ram. Denna ram rymmer både ett po-
litiskt anslag och ett tämligen oblygt intresse för ontolo-
giska frågor, och det sistnämnda kan framförallt urskiljas 
i bokens avslutande kapitel. Här diskuterar jag nämligen 
en möjlig, språkteoretisk grund för det emancipatoriska 
projektet och hamnar då i ett slags problematiserat realis-
tisk position vad gäller reciprociteten mellan mening och 
materialitet, främst utifrån frågan om referentialitet.

Bokens första kapitel studerar känslans materiella 
konsekvenser. Utifrån en historiserande läsning av Jean-
Jacques Rousseaus Julie ou La Nouvelle Héloïse (1761) och 
Germaine de Staëls Delphine (1802) menar jag att senti-
mentala romaner kunde utgöra inlägg i debatten kring 
medborgerlig status i tidens framväxande nationalstater. 
Som sådana initierade dessa sentimentala romaner den 
rösträttskamp som fortsatte ända in i 1900-talet. Kapitlet 
är för övrigt ett typiskt exempel på en klassisk mothårsläs-
ning eftersom jag där hävdar att den sentimentala genren 
är politisk just för att den behandlar känslor och inte, som 
traditionen menat, att känslor utesluter det politiska.
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I det påföljande kapitlet läser jag Balzacs Adieu (1830) 
tillsammans med Virginia Woolfs roman The Voyage Out 
(1915). Här handlar det om vad – och hur – man minns. 
Båda berättelserna rör sig kring en traumatisk smärt-
punkt, ett slags talande tystnad, men så snart minnena 
materialiseras dör de kvinnliga huvudpersonerna. Jag vill 
därför problematisera det kulturella minnets kön, det vill 
säga genusaspekterna av vad ett samhälle väljer att minnas 
och vad det vill glömma bort, genom att i min analys 
studera beköningen av det förgångna. 

Det tredje kapitlet diskuterar historieskrivning som 
materiell praktik utifrån Djuna Barnes Nightwood (1936), 
vilken jag läser som en feministisk allegori över den eman-
ciperade Nya kvinnans borttynande tillvaro i mellankrigs-
tidens mörknande Europa. Den allegoriska formen byggs 
här upp av konkret referentiella metonymier istället för 
av genrens etablerade och mer abstrakta metaforik. Detta 
leder till att romanen på allvar kan föra en dialog med det 
förflutna, i perspektiv av både nutid och framtid, utifrån 
en problematisering av det hitintills (o) sagda i historien. 

Men innan jag sätter punkt för inledningen vill jag 
gå lite närmare in på bokens metodiska och teoretiska 
premisser i form av historiseringens praktik och materia-
lismens ontologi.

Historiseringens praktik
I läroböcker brukar kulturmaterialismen beskrivas som en 
brittisk variant av den nordamerikanska nyhistoricismen.1 
Det kan naturligtvis diskuteras, men det som varit ge-
mensamt för de båda strömningarna är att de tillfört nya 
aspekter på skönlitteraturens förhållande till historia och 
samhälle genom att överge tidigare epokers historiemate-
rialistiska determinism respektive historicistiska idealism 
till förmån för en diskursivt genealogisk typ av historise-
ring som inte diskriminerar mellan olika slags texter.
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Men vad innebär då en kulturmaterialistiskt historise-
rande metod? Rent generellt handlar den om att i vidare 
mening läsa mothårs, det vill säga inte bara i fråga om 
individuella texter utan i termer av sådant som genre eller 
epok. Den uppfattning som rubbas genom mothårsakten 
är, enligt den kulturmaterialistiska litteraturhistorikern 
Alan Sinfield, ”meningen som konsekrerats i den hege-
moniska tolkningstraditionen”, det vill säga i etablerad 
(litteratur)historieskrivning.2 Även inom feministisk lit-
teraturteori ligger den kritiska betoningen på en proble-
matisering av kanon, och liksom för kulturmaterialisterna 
gäller det att villkora tidigare läsningar och uppfattningar 
och ställa studieobjekten i annan dager.3

Kulturmaterialismen handlar (liksom feminismen) 
i slutändan kanske snarare om strategi än om regelrätt 
metod, i syfte att öppna texten utifrån dess olika (köns)
politiska aspekter. Alan Sinfield sammanfattar det kultur-
materialistiska projektet på följande sätt:

Faktum är att kulturmaterialismen inte framhåller någon specifik 
läsart. Dess förpliktelse mot historien giltiggör de tolkningar 
som är historiskt ansvarsfulla (till exempel skänker kontextuellt 
material trovärdighet åt en läsning). Å andra sidan är det just 
denna historiska förpliktelse som gör den uppenbart ahisto-
riska, självmedvetet oförsynta tolkningen effektiv (om den är 
det). Valet av läsart är strategiskt: Det styrs av vad som troligast 
kan uppenbara textens politiska potential. I vissa fall kan en 
uppskattande redogörelse stödja argumentationen. I andra fall 
kan poängen bli tydligare genom en uttalad eller antydd kritik 
av textens ståndpunkt (uttalad eller antydd). Eller så kan en 
mothårsläsning sätta fart på resonemanget.4

På samma gång är kulturmaterialismen alltså både his-
torisk och ahistorisk i den mening att den å ena sidan är 
mån om att göra en noggrann förankring av texten i tid 
och rum, samtidigt som den å andra sidan vill förankra 
frågan eller tesen i uttolkarens samtid. För att tala i mer 
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klassiskt historiematerialistiska termer handlar det om att 
aktualisera historien, det vill säga att, som till exempel 
Walter Benjamin menade, ständigt ställa historien i dialog 
med nuets uppfattning av den.5

Catherine Belsey, en annan kulturmaterialistiskt 
sinnad litteraturhistoriker, noterar att det rör sig om 
ett förhållningssätt som kan liknas vid anakronismens, 
vilken här innebär att en tolkning - liksom annars ting, 
personer, händelser eller idéer - placeras i en tid där den 
inte hör hemma:

Att läsa det förflutna, att läsa en text från det förflutna, innebär 
därmed alltid en tolkning som på sätt och vis är en anakronism. 
Tidsresor är en fantasi. Vi kan inte återskapa förutsättningarna - 
ekonomin, sjukdomarna, sederna, språket och dess korrelerande 
subjektivitet – från ett annat århundrade. Att göra det skulle 
hursomhelst eliminera den skillnad som gör fantasin njutbar; 
det skulle radera nuets hågkomster […]. Att läsa det förflutna 
är avhängigt denna skillnad. Den egentliga anakronismen är 
därför av ett annat slag. I den ger historien som tidsresa vika för 
historien som kostymdrama, en rekonstruktion av det förgångna 
i form av det närvarande iklätt maskeradkläder. Projektet innebär 
att bortförklara ett annat århundrades främmande ytskikt för 
att istället frigöra en grundläggande kontinuitet med nuet. […] 
Denna typ av historia är oförenlig med radikalt engagemang 
eftersom den förnekar möjligheten till förändring.6

Anakronismen brukar tecknas i pejorativa termer, och sna-
rast användas i form av tillmäle när någon ska anklagas för 
fel och misstag. Det intressanta är därför att Belsey lyfter 
fram att det även finns fruktbara aspekter av anakronism. 
Det problematiska med den består, enligt Belsey, inte i att 
bejaka skillnaden mellan nu och då (vilket i förlängningen 
innebär att medvetet ställa dagsaktuella frågor till det för-
gångna), utan i överslätandet av skillnaden mellan nu och 
då (vilket implicerar den förmenta tron på att nu och då 
”liknar” varandra). 
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Även den svenska historikern Sara Edenheim har på 
senare tid lyft fram anakronismen som något som kan 
vara positivt, och menar att ett medvetet bruk av den 
innebär att man tar ansvar för sina ideologiska ställnings-
taganden.7 Metodiskt sker detta genom ett slags ”miss”-
konstruktion av det förflutna, vilken inte handlar om 
hermeneutisk sammansmältning av förståelsehorisonter 
i form av re-konstruktion utan om en ”oförsonlig frik-
tion” som betonar avgrunden mellan nu och då. Vi kan 
nämligen aldrig förstå en epok utifrån dess egna villkor, 
påpekar Edenheim, utan alltid på vår egen tids villkor:

[D]et är vi som historiker som gör en text till just en källa med 
krav på att den ska ”berätta för oss”, det är vi som utesluter det 
oförståeliga såsom irrelevant och ointressant, det är vi som lider 
(läs njuter) av en imaginär omnipotens - inte texten.8

Det handlar alltså om att söka förfrämliga det förflutna 
snarare än att identifiera sig med det, och därmed kan våra 
frågor till det förflutna inte bli annat än anakronistiska. 
Men just därför blir också frågeställningarna intressanta, 
rentav viktiga, för vår egen samtid. 

Materialismens ontologi
Materialism i generell mening utgör motsatsen till 
idealism, men i mer specifik mening har den kommit 
att definieras på ett flertal sätt. Till exempel formulerades 
kulturmaterialism som term och inriktning initialt av 
Raymond Williams i Marxism and Literature från 1977 
(Marx och kulturen i sv. övers.), och även om länken 
till Marx här är uppenbar handlar det också om vissa 
förskjutningar - framförallt vad gäller definitionen av 
materialism. Medan Marx ansåg att varat emanerar ur 
materiella produktionsbetingelser (basen) som i sin tur 
bestämmer medvetandet (den kulturella överbyggnaden),9 
hävdade Raymond Williams för sin del att även kulturen 
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är materiell och därmed inte bara någon passiv spegling av 
basen - något som förvaltades av Stuart Hall utifrån mot-
tot ”the word is as material as the world”.10 Istället blir bas 
och överbyggnad ömsesidigt konstituerande, vilket leder 
till att även kulturproduktion och -konsumtion betraktas 
som aspekter av materialitet. Därmed kommer konst att 
betraktas i termer av social praktik snarare än av statiskt 
objekt, och denna ontologiska förskjutning av definitio-
nen av det konstnärliga uttryckets vara blir central i denna 
tidiga kulturmaterialism. 

Intresset för ontologiska frågor har kulturmaterialis-
men gemensamt med den så kallade materiella vändning, 
the material turn, som diskuterats på senare år, vilken jag 
uppfattar som ett paraplybegrepp för underavdelningar i 
stil med ”nyempirism”, ”postkonstruktivism” och ”post-
humanism”. Dessa nya perspektiv skiljer sig oftast från de 
mer marxistiskt inspirerade. I till exempel den feminis-
tiska teoribildningen görs det åtskillnad mellan ”materia-
listisk”, materialist, feminism som mer specifikt fokuserar 
könsförtryckets materiella struktur utifrån marxistiska 
premisser, samt en mer generellt filosofiskt orienterad 
”materiell”, material, feminism som teoretiserar kring 
olika aspekter av materialitet. Det gör den bland annat 
genom att införliva konsekvenserna av nya naturveten-
skapliga rön om sådant som stamceller och svarta hål, där 
det visat sig att materian har en långt mer aktiv roll än vad 
som tidigare ansetts.11 

Men även denna mer vetenskapsfilosofiska gren har i 
stort, som jag ser det, ibland inspirerats av Marx eftersom 
hans diskussioner kring materialism varit så inflytelse-
rika.12 Inom vad jag definierar som den nyempiristiska 
strömningen har till exempel den kritiska realisten Roy 
Bhaskar uttalat velat vidareutveckla det marxistiska arvet 
utifrån sina undersökningar av empirins plats och roll i 
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den vetenskapliga förklaringen.13 Den kanske mest kända 
företrädaren för nyempirismen, vetenskapsfilosofen Bru-
no Latour, har dock inga sådana marxistiska inklinationer 
utan strävar i parallellitet med den materiella feminismen 
snarast efter att teoretisera empiri utifrån de nya natur-
vetenskapliga rönen om materians aktivt konstituerande 
roll.14

Liknande diskussioner förs inom det jag betraktar 
som den postkonstruktivistiska underavdelningen till den 
materialistiska vändningens paraply.15 Termen är dock lite 
förenklande och kanske rentav missvisande, eftersom den 
implicerar att socialkonstruktivister, ”kulturfeminister” 
och dekonstruktörer inte har varit intresserade av att in-
begripa materiella och ontologiska aspekter i sina teorier 
- vilket inte stämmer.16 Den feministiska 1990-talskri-
tiken av Judith Butler torde vara ett typexempel i detta 
hänseende, och Butlers bok Bodies that Matter från 1993 
utgjorde som bekant ett svar till dem som hävdat att hon 
inte brydde sig om kroppen eller, i förlängningen, rentav 
andra politiskt materiella omständigheter. Ett annat 
Butlersvar som kan, och brukar, refereras i diskussionerna 
utgörs av hennes debatt med den marxistiska filosofen 
Nancy Fraser utifrån dennas artikel ”Från omfördelning 
till erkännande?” publicerad 1995 i New Left Review.17 Här 
delar Fraser in förtryck i två axlar, en socio-ekonomisk och 
en kulturellt-symbolisk, där det socio-ekonomiska kan 
sägas handla om exploatering och det kulturellt-symbo-
liska handlar om stigmatisering. Medan det förstnämnda, 
enligt Fraser, framförallt rör triaden kön, klass och ras/
etnicitet handlar det sistnämnda främst om sådant som 
sexualitet, funktionshinder och ålder.

I Butlers tolkning av Frasers artikel ansågs hon hävda 
att förtryck utifrån kön, klass och ras var ”värst”, eftersom 
det härrörde ur materiell exploatering. För övriga grup-
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per, som diskrimineras på grund av till exempel sexuell 
läggning och funktionshinder, var förtrycket ”endast” 
av kulturell art.18 Det Butler kritiserade i övergripande 
mening var alltså Frasers tudelning av materiellt och kul-
turellt förtryck vilket hon, i mer specifik mening, ansåg 
leda Fraser till att se de nya så kallade identitetsprojekten 
som partikulära och perifera i förhållande till den klas-
siska triaden klass, kön och ras. För att konkretisera sina 
invändningar pekar Butler på hetero sexualitetens nöd-
vändighet för det kapitalistiska systemet, och hänvisar till 
Engels förord till Familjens, privategendomens och statens 
ursprung som tydliggör reproduktionen som avhängig 
den heterosexuella kärnfamiljen rent materiellt och inte 
bara symboliskt kulturellt. Ett så kallat kulturellt förtryck 
både resulterar och är resultat av materiella konsekvenser, 
menar hon, vilket är den insikt som kommit att vägleda 
även senare, marxistiskt inspirerad queerforskning.19

Kritiken mot Butlers ontologiska premisser har dock 
fortsatt, och i synnerhet har Karen Barads nymaterialis-
tiska argument vunnit ett mer oomtvistat inflytande än 
vad Frasers gjorde.20 Barad ser naturligtvis att Butler strä-
vat efter att överbrygga samma klyfta mellan mening och 
materialitet som hon själv och alla andra nymaterialister i 
förlängningen söker göra, men menar att Butlers lösning 
alltför ensidigt fokuserar den språkliga meningssidan. 
Butler lyckas visa hur diskurs materialiseras, anser Barad, 
men inte - så att säga - hur materialitet materialiseras. Så 
om man i någon mening ska tala om postkonstruktivism 
som begrepp kan det i så fall anses handla om att fokus 
förskjutits från mening till materialitet i de mångfaldiga 
försöken att förena de tu.21

Karen Barads utgångspunkt är kritiken av ”repre-
sentationalism”, det vill säga tanken om att det finns en 
ontologisk skillnad mellan representationen och det som 
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representeras, ordet och tinget, vilken lett till att frågan 
som klassisk vetenskap ställer sig är huruvida våra veten-
skapliga förklaringar, vår ”kunskap”, stämmer överens 
med verkligheten, det vill säga om vi lyckats representera 
det som ska representeras på ett riktigt sätt. Den frågan är 
felställd, menar Barad, eftersom ”verkligheten”, materian, 
inte passivt väntar på ”beskrivning” utan är delaktig i att 
skapa den.

Barad förskjuter därefter innebörden i Butlers perfor-
mativitetsbegrepp som hon istället vill betrakta i termer 
av ett så kallat posthumanistiskt sådant, det vill säga hävda 
att inte bara människor utan även andra typer av materia 
kan verka performativt. Genom vad hon kallar intra-
aktiva praktiker blir det möjligt att på allvar överbrygga 
gapet mellan mening och materialitet, menar hon. I den 
direkta inblandningen i materians rörelser, som till exem-
pel vid ett naturvetenskligt experiment, blir det ohållbart 
att upprätthålla vattentäta skott mellan beskrivning och 
det beskrivna. Sådant som mörk materia och klimatför-
ändringar utgör tydliga exempel på att människa och 
natur interagerar på ett inte bara oupplösligt men även 
oförutsägbart sätt. Därmed kan båda tilldelas agentskap 
utifrån Barads performativitetsmodell, som söker lösa 
mening–materialitetsdikotomin genom ett slags både-
och snarare än genom transcendens eller kompromiss.22

Generellt inom posthumanismen betraktas alltså ma-
teria som produktiv anarare än passiv. Detta gäller förstås 
även synen på den mänskliga kroppen, där en inflytelserik 
variant idag består i uppdaterade fenomenologiska eller 
Deleuzeinspirerade analyser av kroppen i termer av ett 
slags ständig tillblivelseprocess eller ”förkroppsligande”, 
embodiment.23 Det materiella är som sådant en föränd-
ringspotential, eller en ”virtualitet” för att tala med Brian 
Massumi, vilken blir till i skeendet eller i sinnesförnim-



16 

melsen.24 Detta kan jämföras med en annan kroppsav-
delning i den materialistiska vändningen, nämligen the 
affective turn, den ”affektiva vändningen”, där känslors 
både kroppsliga och symboliska innebörd diskuteras.25 
Den affektiva vändningen kan i sin tur också knytas 
till den ”estetiska vändningen”, the aesthetic turn, vilken 
rymmer en återgång till ursprungsbegreppet aesthesis, sin-
nesförnimmelse. Den är en reaktion mot de övervägande 
formalistiska studier av konstverket i sig som sedan mitten 
av 1800-talet syftat till att få bort de kladdigt kroppsliga 
konnotationer som kringgärdade det då tämligen nya 
estetikämnet, som ditintills studerat fysiska och känslo-
mässiga reaktioner på konstupplevelser.26

Men studiet av materialitet har naturligtvis också 
bestått i studiet av faktiska ting och artefakter eller, som 
inom de estetiska vetenskaperna, ett nytt fokus på kon-
stens medier.27 En historisering av till exempel den tryckta 
texten som tidsspecifikt medium leder till att även dagens 
nya medier kan betraktas kritiskt förfrämligande eftersom 
de, som Raymond Williams uttrycker det, ”alltid [är] nå-
got mer än nya teknologier i begränsad mening”:

Ingen av dessa metoder utesluter tryckmetoden eller ens försvagar 
dess speciella betydelse, men de är inte enkla komplement till den 
eller endast alternativ. I sina komplexa förbindelser och inbördes 
förhållanden utgör de en ny, väsentlig uttrycksform för själva det 
sociala språket, över en skala från offentliga tal och publicerade 
skrifter till ”inre tal” och verbala tankar.28

Den materiella vändningens studier av moderna tek-
nologier som fotografi, radio, tv, fax och digitalisering 
har liksom inom dess övriga grenar gått ut på att bryta 
upp gränserna mellan materiellt och immateriellt, här 
i synnerhet den mellan ting och människa. Denna har 
problematiserats genom att poängtera den interaktion där 
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objektet snarast konstitueras i termer av ett slags ständigt 
pågående social process än som ett stumt och orörligt vara. 

Sammanfattningsvis är det just i den sociala interak-
tionens materiella praktiker som den feministiska kultur-
materialismens ontologiska utgångspunkter befinner sig, 
och det är här den i övergripande mening förenas med 
den materiella vändningen. Liksom det naturvetenskap-
liga experiment som studerar molekylernas rörelser och 
därmed förändrar dem genom att blanda sig i skeendet, 
så förskjuts vår uppfattning av historiska processer genom 
de dagsakuella frågor vi ställer till dem. I led med detta 
anakronistiska förhållningssätt till historien betonar den 
feministiska kulturmaterialismen också ansvaret för de 
ideologiska ställningstaganden som ryms både i det för-
gångnas appell och i nuets respons. När tiden historiseras 
och rummet materialiseras tydliggörs texters politiska 
kraft och därmed kanske också vår tids möjligheter till 
förändring.
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1. Känslans konsekvens.  
Politisk sentimentalitet i Rousseaus 

Julie och Staëls Delfine

Stiliga fruntimmer avlider på löpande band i 1800-talets 
skönlitteratur. Genom sin död blir de till musor som 

inspirerar männen till storverk, så i synnerhet dör de förstås 
i konstnärsromanerna i likhet med Mimi i Henri Murgers 
bästsäljande Scènes de la Vie Bohème från 1851 (som inspi-
rerade Puccinis operaversion La Bohème). Men kvinnorna 
kunde även dö i verkligheten - ett känt exempel på detta är 
den tyska författarinnan Charlotte Stieglitz som 1834 begick 
självmord för att inspirera sin likaledes skrivande make som 
drabbats av skrivkramp.1 Musans kraft är med andra ord av 
våldsam art.

Historiskt sett har mannens förlorade kärlek gärna 
gestaltats à la Orfeus och Eurydike, och myten är än idag 
en gångbar bild för det konstnärliga faktum att frånvaro är 
att föredra framför närvaro vad kvinnor anbelangar.2 Det 
hävdas rentav att allt (manligt) konstnärskap handlar om 
förlusten av Eurydike, vilken orsakas av Orfeus blick. Mau-
rice Blanchot utvecklar denna tanke vidare: ”För att jag ska 
kunna säga: denna kvinna, måste jag på ett eller annat sätt 
frånta henne hennes verklighet av kött och blod, göra henne 
frånvarande och förinta henne.”3

Edgar Allan Poe satte ord på sin samtid i den poetik han 
formulerade utifrån sin dikt ”The Raven”, ”Korpen”, kring 
mitten av 1800-talet. När han började planera dikten utgick 
han från den känsloeffekt han ville skapa hos läsarna, vilken 
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bäst skulle uppnås genom ett slags vemodig kontempla-
tion inför någonting försvinnande skönt:

Jag hade nu kommit så långt i mina förberedelser som till en 
Korp - de onda förebudens fågel - entonigt upprepande det 
ensamma ordet ”Nevermore” vid slutet av varje strof i en dikt 
med melankolisk stämning och en längd av ungefär hundra 
versrader. Jag frågade mig nu, alltjämt med fullödighet, perfek-
tion, som mål i alla avseenden: ”Vilket av alla melankoliska 
teman är enligt människosläktets universella mening det mest 
melankoliska?” Döden - blev det tveklösa svaret. ”Och när”, 
fortsatte jag, ”är detta det mest melankoliska av teman mest 
poetiskt?” Utifrån vad jag tidigare utrett blev svaret även här 
tveklöst: ”När det som intimast förenar sig med Skönhet: en 
vacker kvinnas död är alltså otvivelaktigt det mest poetiska temat 
i världen. Likaså är det höjt över allt tvivel, att man lämpligast 
lägger detta tema i munnen på en sörjande älskare.”4

Det mest poetiska ämnet i universell mening utgörs alltså, 
enligt Poe, av ett snyggt kvinnolik, och den konstnärliga 
praktiken emanerar i sin tur ur den känsla som därmed 
väcks hos den manligt melankoliske betraktaren. 

Politiskt dilemma
Men det finns även en annan roll för döda skönheter, 
skulle jag vilja hävda, än den som spelas av den inspire-
rande musan à la Eurydike, och det är en mer politiskt 
baserad variant. I den dukar kvinnorna under på grund 
av begränsade möjligheter till ett liv på egna villkor, som 
i fallet med Flauberts Emma Bovary, Tolstoys Anna Ka-
renina och Fontanes Effi Briest, och de blir i övergripande 
mening offer för det patriarkala samhället.

Jag skulle dock vilja finkalibrera denna politiska as-
pekt genom att ta ett steg tillbaka, till 1700-talet och den 
tidens sentimentala romaner, där kvinnans död får utgöra 
lösningen på berättelsens moraliska dilemma. Eftersom 
konstnärliga representationer av döda kvinnokroppar 
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tycks syfta till att, som Lisbeth Larsson uttrycker det, 
”komma tillrätta med […] samtida problem”, har jag 
utvecklat min tes med detta i åtanke.5 Jag kommer här 
att argumentera för att den döda kvinnan blir tidens svar 
på liberalismens motstridiga imperativ, det vill säga den 
olösliga ekvation som ställer individens frihet och lycka 
gentemot det allmännas bästa. Vidare skulle jag vilja 
hävda att det kvinnooffer som detta både etiska och po-
litiska dilemma resulterar i, och samtidigt utgör resultat 
av, i praktiken handlade om kampen för medborgerlig 
status i den framväxande nationalstaten. Mina litterära 
exempel utgörs av två franska brevromaner, som båda 
hade en enorm genomslagskraft i sin samtid, nämligen 
Jean-Jacques Rousseaus Julie eller Den nya Héloïse (Julie ou 
La Nouvelle Héloïse, 1761), och Germaine de Staëls Delfine 
(Delphine, 1802). 

I tidigare forskning har den sentimentala romanen 
betraktats som moraliserande snarare än politiserande, 
i synnerhet som den ofta skrivits av och om kvinnor. 
Genren har efter sin storhetstid betraktats som lite löjligt 
tantig med sina storvulna känslouttryck och utstofferade 
stil. ”Från 1780-talet och framåt bombarderades den sen-
timentala litteraturen och dess bakomliggande principer 
av kritik och förlöjligande”, skriver Janet Todd.6 Istället 
har etiskt-politiska läsningar ägnats åt senare och mer up-
penbart tendentiöst syftande socialrealistiska verk, skrivna 
av manliga författare som Dickens och Zola.7 Och visst, 
den sentimentala romanens politik är inte lika uppenbar 
för dagens läsare som exempelvis Zolas Germinal, men 
den kräver därför en historiserande läsning som tar större 
hänsyn till samtidens aktuella diskussioner samtidigt som 
den inte drar sig för djärva nytolkningar utifrån dagens 
teoretiska spörsmål. Detta har också börjat ske på senare 
år, och det utgör ett både fruktbart och intresseväckande 
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perspektiv på den sentimentala romanen.8 Därför vill jag 
här själv söka anlägga det. 

Den döda skönheten som svar på, eller lösning av, ett 
politiskt färgat etiskt dilemma kan i ett historiserande 
syfte bland annat länkas till sam tidens ymnigt diskute-
rade dygdebegrepp, vilket Diderot, apropå Richardsons 
sentimentala brevromankonst, definierar i termer av just 
offer.9 Den företrädesvis bokstavliga självuppoffringen, 
som syftar till det allmännas bästa, är betecknande för 
den sentimentala romanens dygdiga kvinnor och deras 
offer utgör därmed en komplex brygd bestående av etik, 
estetik och politik.

Politisk modernitet i form av den borgerliga liberalism 
som framförallt Madame de Staël förespråkade är tätt 
sammanvävd med den sentimentala romangenren i stort, 
menar jag. Genren var visserligen ett barn av 1700-talet 
men dess popularitet höll i sig en bit in på 1800-talet då 
de kvinnliga författare började hållas för mästarna i gen-
ren. I Frankrike hette de till exempel Madame de Staël, 
Madame de Genlis, Madame Cottin och Madame de 
Souza.10 Men även en politiker som Benjamin Constant 
tecknade sin liberala teori i den sentimentala romanens 
form.11 Denna form utgörs i korthet av en familjetragedi 
i välbeställd miljö, där konflikten utgörs av just två mot-
satta men fullgoda moraliska imperativ - individens frihet 
och lycka gentemot samhällets och familjens bästa - som 
ställer huvudpersonen inför ett omöjligt val.

Detta omöjliga val utgör i generell mening det klas-
siska problemet för 1800-talsliberalismens diskussioner 
kring individuella respektive universella rättigheter och 
skyldigheter. Diskussionerna hade i tiden manliga för-
tecken eftersom kvinnorna – till skillnad från männen 
– inte kunde befinna sig på både den privata och den 
offentliga arenan. Kvinnor lyckades helt enkelt inte att 
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vara offentliga och privata samtidigt, det vill säga både 
människor och kvinnor, i den tid som rådde.12 Men om li-
beralismens motstridiga imperativ fick manliga förtecken 
i tidens politiska diskussioner fick den istället kvinnliga 
förtecken i den sentimentala romanen. Som vi ska se 
förkroppsligar både Julies och Delfines omöjliga val mel-
lan dygd och kärlek just den för kvinnor typiskt olösbara 
ekvationen mellan universalitet och individualitet, men 
deras offerdöd leder inte till samma resultat. Känslan får 
helt enkelt olika politiska konsekvenser.

Julies odygd
I Jean-Jacques Rousseaus Julie ou La Nouvelle Héloïse från 
1761 (på sv. Julie eller Den nya Héloïse, 1999) förstår man 
redan av det första brevets beskrivning att Julie är en ädel 
själ. Hennes ”rörande förening av den livligaste känslo-
fullhet och en oföränderlig mildhet” skapar inom henne 
medkänsla och empati där hon ”så djupt ömmar för 
nästans olyckor”.13 Julie och den unge Saint-Preux, som 
skrivit brevet, är kära men dessa unga tu kan omöjligt få 
varandra. Detta beror dels på att han är ofrälse, dels – och 
framför allt – på att hon mot sin vilja är bortlovad till en 
annan. Julies väninna Claire siar redan i början av berät-
telsen att Julie ”måste bliva lycklig eller också dö”,14 och 
eftersom Julie offrar sin kärlekslycka på pliktens altare dör 
hon mycket riktigt på slutet. Men hon dör inte bara på 
grund av olycklig kärlek utan för att hon i även bokstavlig 
mening offrar sig för familjens bästa. Efter att ha räddat 
ett av sina barn från att drunkna insjuknar hon och dör 
med sin älskades namn på sina läppar. 

Under parets kortvariga kärlekslycka utför de en mängd 
goda och medmänskliga gärningar, så uppenbarligen 
är deras kärlek i vidare bemärkelse ”dygdig”. Romanen 
propagerar också för att den sanna passionen lyfter själen 



24 

mot högre höjder, snarare än drar ned den i smutsen (trots 
att man förstår att parets passion också är av fysisk art). 
Men samtidigt pläderas det för att lyckan måste uppoffras 
för plikten. Julie och Saint-Preux enas därför om beslutet 
att skiljas – Julie gifter sig som det var sagt och räddar 
därmed familjens ekonomi, medan Saint-Preux beger sig 
utomlands. 

Några år senare, när paret möts igen, tycker sig Saint-
Preux se i den nu vuxna Julies ögon att hon äger dygdens 
säkerhet, parad med mildhet och känslosamhet. Julies 
make finner å sin sida henne också vara ”den dygdigaste 
av hustrur, den där icke känner andra lagar än pliktens och 
rättskaffenhetens och hos vilken det enda felet, som ännu 
finnes kvar att förebrå henne, är, att hon alltför livligt erin-
rar sig vad hon fordom felat”.15 Men de förstår inte bättre, 
för inom sig äger Julie ingen dygd i den meningen. An-
ledningen till att Julie ständigt tänker på ”vad hon fordom 
felat” är nämligen att hon aldrig förlorat sin kärlek till 
Saint-Preux utan ständigt kämpar emot att agera på den.

När Julie ligger på sin dödsbädd avfattar hon ett av-
skedsbrev till sin älskade och där skriver hon att det inte 
känns svårt att dö: ”Efter så många offer räknar jag för 
intet det, som återstår mig att bringa. Det är blott att dö 
en gång till.”16 Avskedsbrevet avslutas:

Dygden, som skilde oss åt på jorden, skall förena oss i de him-
melska boningarna. Jag dör i denna ljuva förväntan, alltför lycklig 
att för priset av mitt liv få köpa rätten att alltid älska dig utan att 
vara brottslig och att få säga dig det ännu en gång.17

I Rousseaus roman tecknas Julie som i grunden opålitlig, 
menar statsvetaren Carole Pateman. Hennes analys går 
här rakt emot den etablerade forskningens uppfattning 
om Julie, men jag tror att hon lyfter fram något fullstän-
digt avgörande i sitt krassa konstaterande. Hela romanen 
igenom bekämpar Julie visserligen sina känslor för Saint-
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Preux på ett synnerligen nobelt vis, och på ytan utgör 
hon därför idealbilden av den kyska kvinnan. Men på sin 
dödsbädd bekänner hon att hon har varit oförmögen att 
förtränga sina känslor, trots ständig kamp, och hade där-
för egentligen kunnat förfalla till synd i varje ögonblick: 
”Jag vågar hålla mitt huvud högt inför det förflutna; men 
vem skulle ha kunnat borga mig för framtiden? En enda 
dag till törhända, och jag hade varit brottslig!”18

Rousseau skildrar alltså en kvinna med livliga passioner, 
svåra att hålla i schack. I en annan skrift har han hävdat, i 
linje med sin uppfattning om att kvinnor härbärgerar ett 
särdeles starkt känsloliv, att ”aldrig har ett folk gått under 
på grund av för mycket vin; de har gått under på grund av 
oregerliga fruntimmer”.19 Carole Patemans kritiska analys 
av denna utsaga i synnerhet, och klassisk kontraktsteori i 
allmänhet, blir denna:

I den patriarkala konstruktionen av skillnad mellan maskulinitet 
och femininitet saknar kvinnor den kapacitet som är nödvändig i 
det politiska livet. ”Oregerliga fruntimmer” innebär ett hot mot 
den politiska ordningen och därför måste de exkluderas från 
den politiska världen. Män äger den nödvändiga kapacitet som 
krävs för medborgarskap, i synnerhet kan de medelst förnuftet 
sublimera sina passioner, utveckla rättvisekänsla och därmed 
upprätthålla universell lag. Kvinnor, lär vi oss i kontraktsteorins 
klassiska texter, kan omöjligt överskrida sin kroppsliga natur 
och sina sexuella passioner; kvinnor kan inte utveckla en sådan 
politisk moral.20

Kvinnor saknar alltså moral eftersom de har svårt att 
styra sina känslor, menade Rousseau. Detta innebär, i 
förlängningen, att de även saknar den egentliga dygd som 
är nödvändig för medborgarskapets ansvar.

Delfines dygd
När Napoleon tagit makten i Frankrike kom Madame de 
Staël att drivas i den exil som varade fram till hans fall, och 
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orsaken härtill var brevromanen Delphine från 1802 (på sv. 
Delfine 1803–04), de Staëls första större skönlitterära verk. 
Berättelsen utspelar sig under revolutionsåren 1790–92 
och förespråkar allehanda fri- och rättigheter. Madame 
de Staël skriver visserligen i förordet att hon valt att lägga 
fokus på karaktärerna istället för på de politiska skeenden 
som äger rum parallellt med romanens handling. Men 
trots allt är revolutionen ämnet och inte bara ramen för 
Delfine, menar Eve Sourian, eftersom boken pläderar 
liberala idéer i en tid då motståndet mot dem var som 
starkast.21 de Staël gjorde naturligtvis ett medvetet val då 
hon lät sitt verk utspelas under den första republiken. Då 
instiftades de lagar om rätt till skilsmässa och förbud mot 
klosterlöften som blir centrala i romanen, men senare togs 
bort igen. Romanens liberala språkrör, herr Lebensei, på-
pekar för huvudpersonerna apropå denna första republik: 
”Ni lefver, af en slump som ni bör välsigna, uti en af dessa 
rara tidepunkter då makten ej föraktar upplysningen.”22

Huvudpersonerna, det älskande paret Delfine och 
Leonce, går under eftersom de inte förmår följa den devis 
som inleder romanen (skriven av de Staëls mor): ”En 
man måste utmana den allmänna meningen; en kvinna 
måste underordna sig den”, ”Un homme doit savoir braver 
l’opinion; une femme s’y soumettre”. Aristokraten Leonce 
kan utifrån sina begrepp om heder och ära inte bryta mot 
konventionen, medan den känslostyrda borgarkvinnan 
Delfine ständigt gör det.23 Men detta beror inte på att 
deras uppförande är klandervärt i sig, det är istället de 
samhälleliga normerna som leder till de negativa kon-
sekvenserna. Genom fru Vernons intrigerande gifter sig 
Leonce med hennes dotter Matilde istället för med sin 
älskade Delfine. På sin dödsbädd ber fru Vernon Delfine 
om förlåtelse och Leonce får reda på att han lurats in i 
äktenskapet genom svartmålning av Delfines dygd. Herr 
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Lebensei pläderar då för skilsmässa, vilket snart ska bli 
legaliserat i republikens Frankrike. Men eftersom skils-
mässa fortfarande bryter mot religion och konvention, 
och därmed skulle kunna skada Leonces hustru, reser 
Delfine till Schweiz för att bli nunna. När Leonces fru 
dör i barnsäng friar han till Delfine, och Lebensei påpekar, 
påpasslig som vanligt, att de nya republikanska lagarna 
i Frankrike upplöser klosterlöften. Men återigen är det 
omvärldens dom som förhindrar parets förening och de 
dör mot bakgrund av 1792 års septembermassaker i Paris. 

Redan i brevromanens första epistel, skriven av Del-
fine själv, framgår det med all önskvärd tydlighet hur ädel 
och generös hon är. Brevet är riktat till Delfines kusin, 
Matilde, som står utan medel till hemgift. Delfine skän-
ker henne därför ett gods, men hon gör det i så eleganta 
ordvändningar att gåvan framstår som självklar och inte 
ställer Matilde i skuld till sin välgörarinna.

Matildes stelt pliktmässiga ton i svarsbrevet bryter 
dock markant mot Delfines hjärtligt intima, så läsaren 
förstår att Matilde och hennes familj egentligen inte för-
tjänar Delfines godhet. Tvärtom kommer den att lönas 
med ont, eftersom Matildes intriganta mor så småningom 
omöjliggör Delfines kärleksförening med den hon älskar. 
Medan Matildes mor framställs som falsk och självuppta-
gen utgör Delfine en sannfärdigt spontan människa som 
dessutom är demokratiskt sinnad. Brevromanen utspelar 
sig ju som sagt under den första republiken till vilken 
Delfine är tillskyndare. Hon hyser också medkänsla för 
sina mindre lyckligt lottade medmänniskor och visar flera 
gånger civilkurage i sociala situationer.

Romanens dilemma utgörs av den sentimentala 
romanens typiska variant där personlig lycka ställs mot 
familjeheder och samhällsaktning. I en kvinnas begrän-
sade liv utgör äktenskapet den enda vägen till lyckan, eller 
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olyckan. Delfine skriver: ”En qvinnas lycka är förbi då 
hon ej blifvit förenad med den hon älskar; samhället har 
ej lemnat i qvinnornas öde mera än ett hopp, då lotten är 
dragen och man förlorat, är al[l]t slut.”24 Men en lycklig 
kärleksförening innebär inte bara passion och attraktion, 
utan även att man får fram det bästa i varandra och inspi-
reras till etiskt riktiga handlingar gentemot sina medmän-
niskor. Då blir relationen dygdig även i en vidare, politisk 
bemärkelse.

Ännu fler exempel på Delfines godhet, styrd av kärle-
ken till nästan, är när hon betalar fru Vernons spelskulder. 
Dottern Matilde, som är en principstyrd människa, vägrar 
ge sin spelberoende mor pengar: ”hvad skulle det då blifva 
af dygden om hon lät bortföra sig af alla sina rörelser?”, det 
vill säga att hon inte tycker det är rätt att lösa spelskulder 
bara för att det råkar handla om ens egen mor som man 
har känslor (”rörelser”) för. Men då ställer Delfine den 
retoriska frågan: ”Och är då dygden […] något annat 
än ett fortfarande af ädelmodiga rörelser?”25 Sann dygd, 
enligt romanen, innebär alltså att handla just utifrån den 
medkänsla och empati, de ”ädelmodiga rörelser”, som 
man hyser till sina medmänniskor.

När så småningom Matildes mor ligger på sin döds-
bädd drabbas hon av ånger och skuldkänslor och bekän-
ner för Delfine att hon intrigerat för att Leonce skulle gifta 
sig med Matilde istället för med Delfine. Detta till trots 
agerar Delfine med helgonlik godhet under fru Vernons 
sista timmar. Delfine lovar också modern att säkerställa 
Matildes lycka, vilket innebär att hon måste se till att 
Leonce inte skiljer sig från Matilde efter att ha fått reda 
på intrigspelet. Detta löfte innebär att Delfine offrar sin 
egen lycka, eftersom Leonce i så fall annars skulle kunnat 
gifta sig med henne efter skilsmässan. Hon tänker alltså på 
andras bästa hela tiden, snarare än på sitt eget, och inför 
Leonce resonerar hon på följande sätt:
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Leonce, jag är ej ännu lastbar, men jag rodnar redan då man 
talar om qvinnor som äro det; jag erfar ett brottsligt nöje då jag 
får höra några drag af hjertats svaghet, och jag önskar stundom i 
hemlighet att tro det dygden ej mera är till. Jag var förr öfverens 
med mig sjelf, nu resonerar jag beständigt liksom jag hade någon 
att öfvertyga; och då jag frågar mig sjelf till hvilken jag ställer 
dessa beständiga samtal, känner jag att det är till mitt eg[e]t 
samvete hvars röst jag vill nedtysta.26

Delfine vill handla rätt och följa sitt samvetes röst, på 
bekostnad av hjärtats. Det är inte rätt göra Matilda till 
en frånskild moder, eftersom samhälle och religion ser 
strängt på skilsmässor, och det är inte heller rätt att leva i 
synd med Leonce. Delfine önskar ett dygdigt liv, till och 
med till det paradoxala priset av detsamma.

Det ofrånkalleliga slutets offerdöd förebådas då 
Leonce följer efter Delfine till Schweiz där hon antagit 
nunnedoket och en sista gång ställer frågan: ”Delfine, 
kan ni tillhöra mig? Nej, svarade hon; men jag kan dö.”27 
Leonce drar då i sin besvikelse ut i krig och ansluter sig till 
den monarkistiska armén som försöker ta tillbaka makten 
från republikanerna. Han tillfångatas av motståndarna 
och när Delfine finner honom har han just dömts till 
döden. Hon följer honom till avrättningsplatsen men har 
då själv redan inmundigat ett dödligt gift och dör innan 
arkebuseringen verkställs.28

Anledningen till Delfines självmord är dock, skulle jag 
vilja hävda, inte främst den olyckliga kärleken, utan att 
det tidigare offret av den personliga lyckan inte varit till 
någon samhällelig nytta. Det hade inte varit värt lidan-
det, helt enkelt. Hon, som offrat allt för det allmännas 
bästa, menar att detta så kallat allmänna inte längre tjänar 
dygden. På randen till det skräckvälde som kom att bryta 
första republiken i bitar vill Delfine inte längre utgöra en 
del av vare sig den offentliga eller den privata sfären, vilket 
hon också meddelar Leonce: 
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Ack! är det ingen ting att ej bli gamla, att ej komma till den 
ålder, då man kan hända utsläckt vår enthusiasm för det som 
är stort och ädelt, i det man gjort oss till vittnen af lastens 
lycka, och dygdiga menniskors motgångar; besinna, i hvilken 
tid vi lefva, midt uti en blodig revolution som för lång tid skall 
befläcka dygden, friheten och fäderneslandet. Min vän, det är 
en himmelens välgärning att han bestämt detta ögonblick att 
sluta vårt lif. Ett hinder åtskiljde oss, du tänker nu ej mera derpå, 
men det skulle återkomma om vi blefvo räddade; du känner ej 
på huru många sätt sällheten är omöjlig.29

Sällheten, lyckan, har ur alla aspekter blivit omöjlig, me-
nar Delfine, eftersom dygden inte längre existerar. Därför 
kan hon lika gärna dö. Här ser vi alltså en motsatt rörelse 
jämfört med Rousseaus Julie. Julie dör eftersom hon som 
kvinna omöjligt kan vara dygdig i den meningen att hon 
på ett pålitligt sätt kan kontrollera sitt känsloliv. Delfine, 
däremot, dör eftersom omvärlden inte är dygdig, medan 
hon själv är det. 

Lidande och dygd
I den sentimentala romanen har lidandet en etisk dimen-
sion där dygden presenteras med kvinnliga förtecken, 
menar April Alliston:

Dygden hos 1700-talets hjältinnor […] består inte, som den man-
lig dygden, av utförandet av goda gärningar eller förtjänstfullt 
uppträdande, utan snarare av att undvika felsteg. Att undvika 
felsteg innebär att undvika allt som kan erinra om handling, 
eftersom handling alltid innebär konsekvenser och ansvar för 
dem. Därför blir det klassiska aktörskapets dygder ersatta av den 
kvinnliga dygdens lidande, både i dagens betydelse av ordet och 
i den äldre, passiva betydelsen av att ”lida” andras handlingar. 
[…] Dygd kan inte handla i eget intresse – det är villkoret för 
avkrävandet av läsarens intresse.30

Hjältinnans lidanden skapar alltså ett medkännande 
intresse hos läsaren, så när Julie och Delfine offrar först 
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sin kärlek och sedan sitt liv för familjens och det allmän-
nas bästa utgör det ultimat dygd för den sentimentala 
romanens hjältinna. Enligt April Alliston i citatet ovan 
brukar det lidande offret vara passivt, men både i Julie 
och i Delfine härrör lidandet hela tiden ur aktiv handling. 
Det är snarare offret i sig som fungerar passiviserande och 
i förlängningen leder till döden. 

Den sentimentala romanens poetik kan även liknas 
vid den klassiska tragedin, så som den traditionellt tolkas à 
la Hegel utifrån dess ”koncentrerade och abstrakta intrig, 
dess etiskt motiverade karaktärer, dess frånvaro av materi-
ella detaljer och dess obönhörliga, narrativa rörelse mot en 
upplösning som varit uppenbar redan från början”.31 He-
gels paradigmatiska exempel utgörs av Antigone, som han 
menar bygger på en olösbar konflikt mellan två fullgoda 
etiska imperativ, något som ju också utgör det övergri-
pande kännetecknet för den sentimentala romangenren. 

Antigone har liksom Rousseaus Julie och Staëls Delfine 
en kvinnlig huvudperson, vilket oftast är fallet i den sen-
timentala romanen. En kvinna ger nämligen större tragisk 
återklang i samhällelig mening, påpekar Margaret Cohen: 

En kvinnas val av erotiskt objekt reser oundvikligen frågor om 
kollektiv välfärd och kan aldrig vara en fråga om rent individuell 
känsla. Vare sig valet har att göra med en framtida äktenskaps-
partner eller med utomäktenskaplig kärlek berörs kvinnans familj 
[…]. I båda fallen, också, riskerar den kvinna som går emot sin 
egen familj kollektiv utfrysning.32

Den olösbara konflikten mellan två etiska imperativ, det 
egna eller andras bästa, utlöses antingen av en otrohets-
intrig eller en intrig som, i Julie och Delfine till exempel, 
går ut på att olika typer av familjeskäl förhindrar giftermål 
med den tillbedde.33 Det faktum att den tragiska dimen-
sionen förstärks vid valet av en kvinnlig protagonist 
kunde också utnyttjas för att peka på liberalismens (och 
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den sentimentala romanens) blinda fläck, ojämlikheten. 
Detta menar Margaret Cohen att i synnerhet Madame de 
Staël gör i sina romaner: 

Staëls hjältinnor stöter på patrull från sina älskade familjer för att 
de handlar på sätt som är oacceptabla för kvinnor […], trots att 
dessa handlingar inte skulle befläcka en man. Genom att gestalta 
de kraftfulla konsekvenserna av könsskillnaden drar Staëls verk 
uppmärksamheten till det otänkta problem som fallit bort i den 
liberala konflikten mellan individuell frihet och kollektiv välfärd: 
problemet med social ojämlikhet.34

Den sentimentala romanen i allmänhet pekar dock främst 
på moraliska skillnader, snarare än på de sociala. Men till 
skillnad från det senare melodramat är den sentimen-
tala romanen inte fastlåst i motsatsen av dygd och last. 
Dygd är istället en ständigt pågående process där ruelse, 
botfärdighet och försoning i tiden inte bara ansågs vara 
mer intressant utan framförallt mer etiskt högtstående än 
den rena oskulden.35 Det är ju helt enkelt svårare att vara 
dygdig när man en gång fallit, vilket Rousseaus Julie visar.

Madame de Staël ser för sin del upplevelsen av dygd 
som en djupt känd ”sublim” känsla, liknande den som 
även konst och natur kan skänka människor. Hon beskri-
ver detta i sitt teoretiska traktat De la littérature (1800):

Den perfekta dygden utgör i den intellektuella sfären den idealiska 
skönheten. Det föreligger paralleller mellan det intryck perfekt 
dygd gör på oss och den känsla som allt sublimt upptänder inom 
oss, såväl inom konsten som i naturen.36

En djup, moraliskt betingad känsla väcks alltså hos oss 
bland annat genom genom konsten och i synnerhet ”[l]
itteraturens mästerverk frambringar […] ett slags mora-
lisk och fysisk chock, en skälvande beundran som gör oss 
benägna till generösa handlingar”, skriver hon vidare i De 
la littérature.37 Dessa ”generösa handlingar”, riktade mot 
våra medmänniskor och samhället i stort, skapar social 
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förändring och i förlängningen rentav (fransk) revolution. 
Madame de Staël är alltså både tidig och tydlig i sin syn 
på människan som både skapare och skapelse av sociala 
och kulturella sammanhang. I denna mening blir män-
niskan också en i högsta grad politisk varelse, delaktig i 
modernitetens demokratiseringsprocess. 

I romanen Corinne, ou l’Italie från 1807 (på sv. Corinna, 
eller Italien 1808) beskriver Madame de Staël huvudperso-
nen Corinnas diktande praktik som spontant inspirerad i 
och av konversation, vilket poängterar Staëls syn på kon-
sten som både socialt förankrad och politiskt syftande:

Ibland uphöjer det passionnerade interesse som ingifves mig af et 
samtal där man vidrört de stora och ädla frågor som angå men-
niskans moraliska bestämmelse, hennes öde, hennes ändamål, 
hennes skyldigheter, hennes tilgifvenheter, ibland uphöjer mig 
detta interesse öfver mina egna krafter, uptäcker för mig uti 
naturen eller i mitt eget hjerta, dristiga sanningar, uttryck fulla 
af lif, som den ensliga eftertankan ej skulle hafva uptäckt. 

Konversationens sublima ämnen, dessa ”stora och ädla 
frågor”, väcker Corinnas skaparkraft. Den aktiva skapar-
kraften benämns ”enthousiasm”, vilken i sin tur ger konst 
som Corinna menar är ”af högre värde än jag sjelf”:

Jag tror mig då röna en öfvernaturlig enthousiasm, och jag känner 
klart at hvad som talar inom mig är af högre värde än jag sjelf; 
ofta händer det mig at öfvergiva metern och poesien, och at 
uttrycka min tanka på prosa; ibland citerar jag de skönaste verser 
af de särskilta språk som äro mig bekanta. Jag anser dem vara 
mina egna, dessa gudomliga stycken som genomträngt min själ. 
Ofta slutar jag äfven på min lyra, genom accorder eller genom 
enkla nationalsånger, de känslor och tankar som undandraga 
sig mina ord. 

Corinna skapar alltså sublim konst utifrån sublim inspira-
tion, det vill säga ”öfvernaturlig enthousiasm”, och hon 
fortsätter:
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Med et ord, jag känner mig vara skald, ej allenast då när et lyckligt 
val af rim och harmoniska syllaber, när en lycklig förening af 
bilder förblindar åhörarne, men då min själ höjer sig, då hon 
föragtar egoismen och lågheten, då en skön gerning skulle blifva 
mig lätt: vid sådana tilfällen äro mina versar bäst. Jag är poet 
då jag beundrar, då jag föragtar, då jag hatar, icke af personliga 
känslor, icke för min egen skull, men för menniskoslägtets värdig-
het och jordens ära.38

Corinnas inspirerade sinnesstämning emanerar ur kom-
plexa känslor av beundran, förakt eller hat och inte ur 
det harmoniskt sköna, vilket ligger i linje med tidens 
etablerade syn på det sublima. Istället för att vara endast 
en inåtvänt enskild upplevelse, som visserligen kan vara 
av etisk karaktär, blir det sublima även en utåtriktat social 
rörelse med politisk potential.39 När Corinnas ”själ höjer 
sig” ligger nämligen ”en skön gerning” nära till hands, 
en gärning som syftar till inte mindre än ”menniskosläg-
tets värdighet och jordens ära”. Även i Delfine definieras 
entusiasm i termer av ”ädel gerning”, action noble.40 Det 
är den mänskliga fantasins mästerverk som Delfine läst i 
sin ungdom, exempelvis Ossians sånger, som lett till att 
hon som vuxen helgat sitt liv ”till dyrkan af alt som är 
stort och godt” och även strävar efter det stora och goda 
i handling.41 

Självuppoffringens moraliska resning
Begreppet entusiasm var vanligt förekommande i 
1700-talets konstdiskussioner som en variant av inspi-
rationsbegreppet. Som sådant var det tätt sammanvävd 
med det sublima, inte bara hos de Staël.42 Entusiasmen, 
l’enthousiasme, utgör ett nyckelbegrepp för de Staël både 
inom konstens och politikens område. Corinnas konst-
närliga geni, till exempel, emanerar just ur entusiasmen. 
Detta gör konstnären till en högst politisk gestalt, menar 
Linda M. Lewis: 
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Det revolutionära syftet med Corinna är att slå fast att den 
kvinnliga konstnären är en politisk gestalt, att den politiska sibyl-
lans vishet kan styra nationen i krig och fred - ett annat sätt att 
säga att diktaren (konstnären) är världens lagstiftare.43

Här har vi alltså att göra med en variant av den romantiska 
radikalism där konstnären anses ha makt att förändra värl-
den genom sin konst. Entusiasmen är såtillvida en kraft 
som kommer inifrån människan själv eller, som det heter 
med Staëls kristet färgade etymologiska härledning från 
grekiskan, från ”Gud inom oss”, Dieu en nous. Som sådan 
förespråkar den självuppoffring:

Det som får oss att offra vårt eget välbefinnande, eller vårt 
eget liv, är nästan alltid entusiasm; för den logiska vägen för 
de själviska borde annars vara att göra sig själva till föremål för 
sina ansträngningar, och att inte värdesätta någonting annat i 
denna värld än hälsa, rikedom och makt. Utan tvivel är samvetet 
tillräckligt för att leda den kyligaste personlighet in på dygdens 
stig; men entusiasmen är för samvetet vad äran är för plikten: 
Inom oss finns ett själsligt överflöd som är ljuvt att viga år det 
som är skönt, när det som är gott har uppnåtts. Geni och fantasi 
behöver också en smula omvårdnad för att nå framgång i världen; 
och pliktens lag, hur sublim den än må vara, är inte tillräcklig 
för att låta oss njuta alla hjärtats och tankens under.44

Självuppoffringens moraliska resning går hand i hand 
med dygden. Vid sidan av begreppet entusiasm var dygd 
ett centralt ämne i tidens filosofiska, religiösa och politiska 
diskussioner eftersom den med sina antika och kristna 
anor utgjorde ett slags nyckelterm i försöken att formulera 
beskaffenheten av en god och samhällsnyttig individ.45 
Personliga kvalifikationer ersätter nu feodalsamhällets 
bördskriterier, och de knöts efterhand till de framväx-
ande nationalstaternas medborgare. På medborgarens 
önskvärda egenskaper byggdes i förlängningen även 
tanken om nationalkaraktär, där ”nationens politiska 
förmåga stod i direkt förbindelse med de individuella 
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medborgarnas förmåga att kultivera sina medfödda och 
förvärvade egenskaper”.46 Men kompetens i termer av till 
exempel ”god karaktär”, avgörande för den offentligt och 
politiskt verkande borgaren, var en domän reserverad för 
männen.47 

Det fanns dock motröster. Mary Wollstonecraft var en 
av alla dessa tänkare som lyfte fram dygden som en i politisk 
mening avgörande egenskap hos de nya nationalstaternas 
medborgare, men som sådan skulle nationsmedborgaren 
vara av både manligt och kvinnligt kön. Vad kvinnor 
anbelangar krävdes det dock att de först måste tilldelas 
fri- och rättigheter, vilket Wollstonecraft förespråkar i A 
Vindication of the Rights of Woman, och redan tidigare 
hade hon i A Vindication of the Rights of Men skrivit att 
”dygd kan endast växa bland jämlikar”.48 Detta innebär 
att kvinnor inte aktivt kan eftersträva, erövra och utöva 
dygd förrän de uppnått status av autonoma subjekt.

Wollstonecraft menar vidare att både förnuft och 
känsla utgör grunden för mänsklig kunskap, och den 
ultimata kunskapssyntesen resulterar i dygd. Detta är en 
central tanke i Wollstonecrafts filosofi, och hon slår direkt 
fast denna idé på första sidan i A Vindication of the Rights 
of Woman, i svensk översättning Till försvar för kvinnans 
rättigheter:

Vari består människans överlägsenhet gentemot djuren? Svaret 
är lika självklart som att två gånger två är fyra - nämligen att 
människan äger Förnuft. 

Vilken förvärvad egenskap höjer en individ över en annan? 
Dygden, svarar vi genast.

I vilket syfte har lustarna [passions] inplanterats i människan? 
För att hon i sin kamp med dessa ska kunna uppnå en viss grad 
av kunskap som förvägrats djuren […].49

Dygden som syntes av förnuft och känsla utmynnar i ett 
förhöjt tillstånd som skapar potential för goda gärningar. 
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Detta tillstånd är lika viktigt i privat sfär som i offentlig 
och innefattar för Wollstonecraft både kvinnor och män, 
det vill säga dygden bör utgöra både ett individuellt och 
socialt ideal av medborgerligt ansvar i stort. Här skiljer 
hon sig från samtida tänkare som Immanuel Kant. Även 
han uppfattar visserligen dygden som ett slags förhöjt 
tillstånd, men han anser att dygd i verklig mening är 
förbehållen männen:

Kwinnans Dygd är skön Dygd. Mannens skulle wara ädel Dygd. 
Hon skyr det onda, icke derföre at det är orätt, utan derföre 
at det är fult; och dygdiga gerningar betyda hos hänne sådane, 
som äro moraliskt sköna. Intet af skall, intet af måste, intet af 
skyldighet. För Kwinnan är andres befäl och trotsiga myndighet 
odräglig. Hon gör något derföre, emedan det blott faller hänne så 
in; och konsten är den at laga så, det endast sådant faller hänne 
in, som är godt. Jag tror knapt at det Wackra könet är mägtigt 
af Grundsatser.50

Kant tror alltså inte att ”det Wackra könet” är kapabelt till 
att upprätthålla några som helst moraliska principer, det 
vill säga ”är mägtigt af Grundsatser”. Han ser kvinnorna 
som ytligt skönhetsälskande även på moralens område, 
medan männen står för motsatsen, den moraliskt djupa 
sublimiteten, vilket i förlängningen får konkret politiska 
konsekvenser genom att även medborgaren blir man i 
ljuset av detta. I sin politiska skrift Über den Gemeinspruch 
från 1793 menar nämligen Kant att kvinnors oförmåga 
till självständig moralisk handling är ”naturlig”: ”Den er-
forderliga kvaliteten [för medborgarskap] är, förutom de 
naturliga, (att det inte är något barn eller någon kvinna), 
en enda: att han är sin egen herre (sui juris)”.51

Mary Wollstonecraft ansåg för sin del att kvinnors (ib-
land) omoraliska hållning härrörde ur bristande bildning, 
något som Kant torde ha betraktat som meningslöst att 
åtgärda. Kant tyckte ju att kvinnor saknade det för mo-
ralen alldeles nödvändiga förnuftet, vilket också leder till 
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att de inte kan anta formen av det autonoma subjekt som 
krävs för en etiskt reflekterande medborgare. Rousseau för 
sin del tyckte att ”oregerliga fruntimmer” inte förtjänade 
medborgarskap. Orsaken till kvinnors avsaknad av den 
nödvändiga dygden låg i deras oförmåga att kontrollera 
sina känslor, vilket också impliceras i Julie. Å ena sidan vil-
le de manliga författarna och filosoferna utesluta kvinnor 
från politiska sammanhang på grund av att de var dumma 
och svaga i anden, å andra sidan uteslöts de på grund av att 
de var alltför starkt utlevande. På den springande punkten 
var dock Kant och Rousseau rörande eniga: Kvinnor kan 
omöjligt uppbära aktivt medborgarskap. Helt i enlighet 
med den logik som innebar att tidens och platsens aktu-
ella maktbaser konnoterades som manliga konstruerades 
alltså nationsmedborgaren som man.52 Och därför måste 
kvinnan dö, åtminstone i skönlitteraturens symboliska 
mening, för att istället ge plats åt den nya tidens män-
niska i form av modernitetens manliga medborgare. Men 
det saknades inte motröster, och dessa skänktes lyskraft 
genom de Staëls och Wollstonecrafts starka stämmor. 
Därmed var kampen om medborgarskap inte över. Den 
hade bara börjat.
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2. Talande tystnad.  
Det kulturella minnets kön 
i Balzacs Adieu och Woolfs 

Resan ut 

Studiet av ”kulturellt minne”, det vill säga vad och 
hur ett samhälle väljer att minnas, utgör ett stadigt 

expanderande forskningsfält. Genom att i det här kapitlet 
närmare undersöka ett par litterära texter utifrån det sätt 
varpå de bekönar minnen av historien vill jag sälla mig 
till de forskare som på sistone börjat utveckla ett genus-
perspektiv inom fältet.1 Dessa har noterat sådant som 
att ”vad en kultur minns och vad den väljer att glömma 
bort är på ett intrikat sätt knutet till frågor om makt och 
hegemoni, och därmed även till genus”,2 men de som i 
handböckerna brukar räknas som klassiker - exempelvis 
Maurice Halbwachs, Pierre Nora, makarna Assmann - 
diskuterar det aldrig.3 Andra vågens feminister har ju å sin 
sida oupphörligen sysslat med minne och historia, så jag 
vill i kapitlets avslutande del också söka sammanföra dessa 
båda forskningslinjer som så länge löpt parallellt utan att 
egentligen mötas.

Både Balzacs Adieu (1830) och Virginia Woolfs The 
Voyage Out (1915) utgår från en traumatisk smärtpunkt 
som förhåller sig till historiska skeenden. I båda fallen 
handlar det om mäns sexuella övergrepp på kvinnor, och 
detta trauma utgör en talande tystnad i berättelserna. Men 
när minnena börjar materialiseras dör de kvinnliga hu-
vudpersonerna, och därmed problematiseras frågan om 
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vad som egentligen kan – och ska – kommas ihåg. Jag 
återkommer till även dessa funderingar i slutet av kapitlet, 
och inleder närmast med att presentera texterna - efter-
som de inte tillhör författarskapens mest kända - i dialog 
med den forskning som hittills bedrivits om dem.

Adieu
Honoré de Balzacs Adieu utgör en del av hans mänskliga 
komedi, La comédie humaine, närmare bestämt placerad i 
avdelningen för filosofiska studier. Den knappt sjuttiosi-
diga berättelsen är indelad i tre avsnitt där det första inleds 
in medias res: Löjtnant Philippe de Sucy är ute i skogen 
och jagar och stöter på en spöklik kvinna. Hon visar sig 
vara hans älskade, grevinnan Stéphanie de Vandières, och 
hon är verkligen en fantom från det förgångna. Det var sju 
år sedan de skildes, men hon visar sig sedan dess ha tappat 
förståndet eftersom det enda ord hon får över sina läppar 
är det sista som uttalades dem emellan, nämligen ”Adjö!” 

I det andra avsnittet går berättelsen tillbaka i tid och 
rum till de ryska Napoleonkrigens vinter år 1812 och, mer 
specifikt, stranden vid Berezinasundet. De franska trup-
perna har lidit nederlag och tvingats till reträtt. Soldaterna 
är utmattade och hungrar och fryser i det tillfälliga lägret. 
De avhumaniseras, börjar äta upp sina hästar och bryr sig 
inte om sin nästa, exempelvis orkar ingen rädda de djupt 
sovande soldater som råkar rullar in i eldarna. Genera-
lerna tvingar mannarna att marschera vidare, över bron, 
genom att elda upp lägret. Men när ryssarna dånar in 
bränner generalerna även bron trots att många fransmän 
fortfarande befinner sig på den. Sundet fylls av döda krop-
par. Kvarvarande soldater bygger raskt en flotte av skräpet 
omkring dem, men den har inte plats för alla så Philippe 
överlåter nobelt sin plats till Stéphanie och hennes make, 
generalen. När den driver bort från stranden ropar hon ett 
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sista ”Adjö!” till Philippe, som nu antas gå en säker död till 
mötes. Philippe hinner dock se att maken faller av flotten 
i trängseln och raskt halshuggs av förbiflytande isblock.

Den avslutande delen, rubricerad ”La guérison” 
”Botemedlet” är tillbaka i berättelsens nu, år 1819, och 
i retrospektiv förstår läsaren att Stéphanie efter flottfär-
den hamnat i arméns klor och under flera års tid släpats 
med som deras ”leksak”, jouet. Hon hamnar sedermera 
på mentalsjukhus, men rymmer småningom och blir 
funnen av den släkting som nu tar hand om henne och 
känner till hennes historia. Philippe bestämmer sig för att 
söka återställa Stéphanies förstånd och detta ska han göra 
genom att bygga upp en exakt kopia av Berezinasundet 
och den plats där de en gång skildes åt med det ödesdigra 
”Adjö!” ringande i öronen. 

Philippe finner en plats på sina ägor vilken rymmer 
ett vattendrag som avlägset erinrar om Berezina. Han 
bygger ett läger av små skjul kring stranden och bränner 
sedan ned dem så som skedde; han slår i trasiga stockar 
tvärs över vattnet så de ska erinra om krigsskådeplatsens 
förstörda bro; han bygger en flotte. Philippe införskaffar 
också hundratals uniformer för att sedan, när vinterns 
snö fallit över hela scenen, få ortens bönder att ikläda sig 
dessa. Då transporterar han den sovande Stéphanie till sin 
”tragiska representation”, représentation tragique, där han 
låter henne väckas av ett kanonskott. Hon beskådar ”det 
levande minnet av förflutet liv”, souvenir vivant, cette vie 
passée, och plötsligt vaknar hon, i alla bemärkelser, och 
ser verkligen Philippe. När hon i detta psykodrama får 
återuppleva situationen väcks hennes sinnen till liv och 
hon kastar sig i hans armar, gråter och uttalar med svag 
röst ett ”Adjö, Philippe. Jag älskar dig, adjö!” Men sedan 
dör hon prompt, och berättelsen slutar med att Philippe 
senare begår självmord.
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Historiens mediering
Idag skulle jag vilja påstå att forskare framförallt fokuserar 
hur historia medieras och problematiseras i berättelsen, 
huvudsakligen i det avslutande avsnittet om Philippes 
återgivning av krigsskådeplatsen vid Berezinasundet.4 
Men när Balzacs bortglömda text återupptäcktes och gavs 
ut på nytt på 1970-talet så intresserade sig forskarna främst 
för den realistiska krigsskildringen i mittpartiet.5 Fram-
ställningen av krigets fasor hyllades som ”verklighetsnära” 
och formen ansågs därmed vara poängen med berättelsen. 
Pierre Gascar menar att Balzac skapar något nytt då han 
bryter med romantiserade hjältesagor och istället visar 
krigets ”rätta ansikte”. Realism definieras här alltså som 
en typ av framställning där tecknet harmonierar med det 
betecknade.

Men redan året därpå hävdade Shoshana Felman 
tvärtom, nämligen att Adieu istället bryter den harmo-
niska förbindelsen mellan tecken och referent. Felmans 
artikel ”Women and Madness: The Critical Phallacy” från 
1975 anses numera som en klassiker i sin iakttagelse av 
de manliga realismforskarnas blindhet för det uppenbara, 
nämligen Stéphanies cent rala roll i handlingen.6 Deras 
läsningar utesluter därmed både kvinnan och galenska-
pen, menar Felman i sin psykoanalytiskt informerade 
dekonstruktion av texten. 

Redan från början framstår kvinnan som ett problem 
i Balzacs text, påpekar Felman: ”Hon, vem? […] Vem är 
du? […] Men vem är denna kvinna? […] Hon? Vem?”7 
Frågorna bemöts med tystnad, eller med det tomt kling-
ande tecknet ”adjö!”, eftersom galna kvinnor inte kan 
svara. Men galenskapen är samtidigt direkt länkad till 
kvinnlighet eftersom vansinnet innebär förlusten av 
den. Stéphanie kan till exempel dompteras med hjälp av 
sockerbitar, och Philippe muttrar då dystert: ”När hon var 
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kvinna […]tyckte hon inte om sötsaker.”8 Att återställa 
hennes förnuft innebär alltså samtidigt att återställa hen-
nes kvinnlighet, menar Felman, vilken i den traditionellt 
västerländska könsdiskursen innebär en bekräftelse av 
mannen.9 Stéphanies galenskap bryter upp överensstäm-
melsen mellan tecken och ting, vilken Philippe söker 
återställa och normalisera genom att försöka få henne 
att uttala hans namn. När han väl lyckas med detta, och 
får henne att återspegla hans bild av sig själv genom den 
referentiella benämningen ”Philippe!”, dör hon, eftersom 
mannens Andra aldrig kan vara ett eget subjekt. (Det finns 
andra tolkningar av Stéphanies död, och jag återkommer 
till en av dem nedan men söker mot slutet formulera en 
egen.)

En viktig kritik av både de manliga realismforskarna 
och den feministiska Felman är att de i slutändan trots allt 
har samma syn på vad ”realism” är, nämligen ett genom-
skinligt språkbruk där tecknet på ett oproblematiserat 
sätt har en referent.10 Men Balzacs realism består inte i att 
söka efterlikna en statisk verklighet, menar senare fors-
kare, utan bygger snarare på insikter om verklighetens och 
litteraturens komplexitet. Redan Roman Jakobson påpe-
kade ju till exempel i sin inflytelserika realismartikel från 
1921 att gestaltning av ”verklighet” alltid är beroende av 
litterära konventioner, vilka förändras över tid.11 Genom 
att då gestalta historien på nya sätt, som i Adieu, förändras 
inte bara vår uppfattning om det förflutna, utan även om 
det närvarande eftersom det definieras just utifrån hur vi 
konstruerar historien.

Den danske medieforskaren Søren Pold menar för sin 
del att Balzacs författarskap snarast företräder ett slags 
”medierealism”, ägnad att undersöka mediering, litterär 
funktion, snarare än att framställa konstnärliga verk, det 
vill säga ett litterärt objekt.12 Pold pekar till exempel på 
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Illusions perdues (1837–43) som just handlar om hur lit-
teraturen som medium specifikt fungerar eftersom den 
är en roman om hur en roman skrivs, framställs och säljs 
inom den kapitalistiska produktionsprocessen.13 Men 
framförallt studerar Pold Histoire des Treize (1833–35) som 
bland annat behandlar dåtidens populära panoramor. 
Pold studerar panoramats mediering av tid och rum som 
ett slags teknologisering av sinnesförnimmelserna. Dessa 
”spektakel” gestaltade bland annat kända, historiska slag 
och syftet var att publiken, i mörka rotundor belysta av en-
dast fladdrande stearinljus, skulle drabbas av upplevelsen 
av att faktiskt vara där. Denna dramatiskt visuella realism 
var även gestaltad i tidens vaxutställningar och på boule-
vardteatrarna, och syftet var att sinnliggöra det förflutna 
för att därmed söka upprätta ett möte med historien.

Panoramat, ”att se allt” (grek. pan, allt; horama, syn), 
bestod av enorma, cirkulära målningar som gav upp-
levelsen av djup, och de som gestaltade olika typer av 
landskap kunde utgöra ett slags länsstolsturism för bättre 
bemedlade. Men först och främst gestaltades historiskt 
viktiga krigsskådeplatser, med tydligt nationalistiska syf-
ten. Under senare hälften av 1800-talet, när även arbetare 
hade råd att erlägga entré, framställdes slag där Frankrike 
hade förlorat, vilket väckte patriotisk revanschism.14 Un-
der den förra hälften av 1800-talet, då endast aristokrater 
och borgare hade råd att beskåda panoramautställningar, 
gestaltades istället franska segrar - Wagram, Navarino, 
Sebastopol… Napoleon lär ha blivit så imponerad att han 
år 1810 bestämde sig för att bygga flera rotundor kring 
Champs-Elysées, vilka skulle popularisera hans militära 
framgångar i form av olika panoramor. Förlusterna i Ryss-
land ett par år senare stäckte dock dessa planer.15 

Entrén till ett panorama ledde åskådarna genom en 
mörk korridor och upp till en plattform mitt i rotundan, 
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där de till en början skumögt kunde beskåda det från alla 
håll. Med hjälp av skuggor och ljus och plastisk faux ter-
rain med föremål och vaxfigurer som vävs in i målningen 
med trompe-l’oeil-effekt åstadkoms därmed en illusion av 
verklighet. Ett illustrativt exempel är det panorama som 
år 1831 gjorde formidabel succé i Paris. Konstnären Jean 
Charles Langlois gestaltade här sjöslaget vid grekiska Na-
varino, där fransmännen tillsammans med engelsmännen 
och ryssarna besegrat turkarna fem år tidigare. Langlois 
hade byggt en rotunda enkom för sin stora målning och 
införskaffat krigsfartyget Scipion, vars däck fick utgöra 
panoramats utsiktsplats. Den mörka gång som ledde fram 
till däcket gick genom skeppets inre och gav åskådarna 
möjlighet att uppleva sjömännens kvarter innan de mötte 
själva krigsskådeplatsen. Panoramat utgjorde cirka 125 
meter i omkrets och de olika plastiska delarna, skeppet 
till exempel, smälte sömlöst in i målningens kanvas. De 
målade eldslågorna förstärktes med gaslågor, vilket lär 
ha förorsakat panik bland åskådarna.16 Som Pold noterar 
utgör panoramat inte bara en representation av timade 
händelser, utan samtidigt är det också en simulering av 
ett pågående nu. Som sådant både re-producerar och re-
presenterar panoramat ett slags verklighet.17 Detta kan sägas 
vara fallet även i Philippes gestalning av Berezinasundets 
historiska skeende.

Även Maurice Samuels reflekterar över panoramats roll 
hos Balzac, och då just specifikt i Adieu. I artikeln ”Rea-
lizing the Past: History and Spectacle in Balzac’s Adieu” 
läser Samuels Balzacs recensioner av dessa panorama-
utställningar och visar att han var kritisk till dem.18 Balzac 
ansåg att denna typ av spektakel passiviserade åskådarna 
och deras förhållande till det förflutna eftersom de endast 
kunde beskåda det som skett, utan att ha någon möjlighet 
att aktivt gripa in i skeendet. Därför, lite tillspetsat, menar 



46 

Samuels att Adieu slutar med att panoramapubliken dör 
i Stéphanies symboliska form. Passiv representation av 
historien leder inte till något gott, helt enkelt. Med denna 
läsning problematiserar Samuels både tidens historieskriv-
ning och realistiska formspråk på ett intressant sätt, tycker 
jag. Frågan är dock om han inte, i likhet med 1970-talets 
realismforskare, är genusblind. Vilken betydelse har det 
faktum att ”publiken” i så fall symboliseras av en kvinna, 
till exempel? Vi vet ju idag att både passiv imitation och 
masskulturella fenomen konnoterades i kvinnliga termer 
vid den här tiden, vilket Samuels inte alls diskuterar. 
Frågan är också på vilket sätt Balzacs syn på historia och 
realism även hängde ihop med hans aversion mot kon-
kurrerande, sentimentala romaner skrivna av bästsäljande 
författarinnor som Madame de Staël, något jag dock inte 
ska gå in på här.19 Men jag återkommer till könsaspekterna 
i det avslutande avsnittet; först ska jag presentera Woolfs 
Resan ut.

Resan ut
Virginia Woolfs roman The Voyage Out, Resan ut, är nästan 
hundra år yngre än Balzacs berättelse. Men i likhet med 
Adieu har den, åtminstone i relation till sin författares 
namnkunnighet, väckt endast smärre uppmärksamhet, 
vilket dock i det här fallet torde handla om att den inte 
betraktats som tillräckligt intressant snarare än att den 
faktiskt varit närmast bortglömd. Woolfs debutverk är 
nämligen en tämligen traditionellt uppbyggd roman som 
saknar det modernistiska formspråk som senare placerat 
henne i den litterära kanon. 

Romanen utspelas under ett halvår, fördelat över 
tjugosju kapitel. De första kapitlen skildrar den månads-
långa sjöfärd som tar passagerarna från London till den 
fiktiva orten Santa Marina i Brasilien där huvudpersonen, 
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den tjugofyraåriga Rachel Vinrace, ska tillbringa vintern 
tillsammans med sin döda moders bror och fru, Ridley 
och Helen Ambrose. Rachel stammar en smula, och har 
”ett tveksamt sätt att tala, eller snarare en tendens att an-
vända fel ord, som fick henne att verka mer än normalt 
bortkommen för sin ålder”.20 Den moderlösa flickan har 
hittills levt ett avskärmat liv med sina två fastrar, och hon 
har bara ägnat sig åt disparat läsning och åt sitt pianospel. 
Därför har hon svårt att på kommando anta det värdinne-
skap som fadern nu kräver av henne, vilket han hoppas att 
Helen ska lyckas förmedla under deras tid tillsammans.

Efter några månader i Santa Marina börjar Rachel 
bli tydligare i konturerna och hyser rentav egna tankar; 
vid middagsbordet ”lyssnade [hon] till det som blev sagt 
som om hon skulle kunna säga emot”.21 Det har också 
blivit dags att ”se livet”, som Rachel uttrycker det, för 
säsongen har börjat och Santa Marinas pensionat fylls till 
bristningsgränsen. Och minsann: Snart förälskar hon sig 
i den jämnårige Terence som drömmer om att bli förfat-
tare. Hans planerade roman ska heta Tystnaden, och den 
ska enligt egen utsago gestalta vad människor aldrig säger 
eller talar om (utan att närmare specificeras). 

Vändningen äger rum i det sextonde kapitlet, där Rac-
hel plötsligt blir en tydligt talande människa tillsammans 
med Terence. Han är både välnärd och ekonomiskt obe-
roende, så han kan kosta på sig en viss sävlig fördomsfrihet 
i relation till andra, men han tycks faktiskt vara verkligt 
intresserad av vad hon gör och vad hon har att säga. Te-
rence blir här rentav ett språkrör för åsikter som Woolf 
själv senare kommer att framföra i essäer som Ett eget rum 
(1925), där hon till exempel påpekar att kvinnan är det 
av manliga författare mest omdiskuterade djuret i univer-
sum – trots att de inte har någon närmare kännedom om 
henne. I Resan ut får Terence brista ut i följande litania:
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Vi skriver förstås alltid om kvinnor - skymfar dem, eller driver 
med dem, eller avgudar dem; men det har aldrig kommit från 
kvinnorna själva. Jag tror att vi fortfarande överhuvudtaget inte 
vet hur de lever, eller vad de känner, eller precis vad de gör. De 
enda förtroenden man får från unga kvinnor, om man är man, 
gäller deras kärlekshistorier. Men det liv som kvinnor över fyrtio 
lever, eller ogifta kvinnor, arbetande kvinnor, kvinnor som driver 
butiker och uppfostrar barn, kvinnor som era fastrar eller mrs 
Thornbury eller miss Allan - det vet man ingenting som helst om. 
Det berättar de inte för en. Antingen är de rädda, eller så har de 
ett särskilt sätt att behandla män. Det är mannens uppfattning 
som beskrivs, förstår ni. Tänk på ett järnvägståg: femton vagnar 
för män som vill röka. Får det inte blodet att koka i er? Om jag 
vore kvinna skulle jag skjuta någon för pannan. Skrattar ni inte 
en hel del åt oss? Tycker ni inte att alltsammans är en stor bluff? 
Ni, menar jag - vad tänker ni om alltihop?22

Rachel beskriver då sitt vardagsliv därhemma med fast-
rarna, där den oftast frånvarande faderns skugga skräm-
mer dem som vore han ”en stor dunkel kraft”. Men till 
skillnad från Terence tycker hon att det är via musiken, 
inte litteraturen, som man kommer åt vad som ligger 
bakom allt det man inte talar om: 

”Romaner”, upprepade hon. ”Varför skriver ni romaner? Ni 
borde skriva musik. Musik, förstår ni” - hon flyttade blicken 
och blev mindre åtråvärd när hennes hjärna började arbeta och 
åstadkom en viss förändring i hennes ansikte - ”musiken går 
rätt på saker och ting. Den säger allt som finns att säga på en 
gång. Med skrivandet tycks det mig vara så mycket av att” - hon 
tystnade i sökandet efter en formulering och gnuggade fingrarna 
i jorden - ”av att skrapa på tändsticksasken. För det mesta när 
jag läste Gibbon i eftermiddags var jag fasansfullt, ja helvetiskt, 
fördömt uttråkad.”23

Rachels vilja att ”gå rätt på saker och ting” ekar av Woolfs 
eget estetiska manifest som hon bland annat uttryckte i 
Ett eget rum.24 Men det är sällan den vägen går genom 
talet - eller ens texten. Rachel och Terence skrattar vis-
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serligen tillsammans åt att litteratur ibland kan vara så 
väldigt tråkig, i det här fallet Edward Gibbons historiska 
mastodontverk om Roms uppgång och fall, men de lyckas 
ändå inte komma åt till exempel sina känslor för varandra. 
När de skiljs kvarstår frågan om vad det egentligen tjänar 
till att i konversersation ”prata, prata, bara prata”.25 Ing-
enting, visar det sig. För avslutningsvis i romanen beslutar 
Rachel och Terence att följa med andra pensionatgäster 
på en längre båtfärd inåt landet, längs med Amazonas. 
Då förklarar de unga tu äntligen varandra sin kärlek, men 
när de kommer tillbaka till Santa Marina drabbas Rachel 
av en febersjukdom - och dör. Hon hinner därför aldrig 
”gå rätt på saker och ting”, det vill säga sätta ord på det 
hon ännu inte talat om. Och som om ingenting har hänt 
fortsätter livet på pensionatet, men nu utan Rachel. 

Sexuellt trauma
Resan ut är en problematiserande blandning av bildnings-
roman, kärleksroman och Mörkrets hjärta, har forskare 
påpekat, där de förväntade genresluten aldrig inträffar.26 
Framförallt har dock romanen betraktats som en roman 
om tystnad, vilket Terences planerade romanprojekt al-
luderar, och i mer specifik mening ”om nedtystandet av 
kvinnliga erfarenheter, i synnerhet vad gäller tystnaden 
kring kvinnlig sexualitet”.27 På senare tid har forskningen 
kommit att lyfta fram även de mer politiska aspekterna 
av detta, och jag återkommer till dem i nästa avsnitt. 
Först ska jag närmare studera Woolfforskningens bio-
grafiska inriktning, vilken tyckts mig vara den vanligast 
förekommande, och den betraktar debutromanen som en 
bearbetning av författarens eget incesttrauma.28 Genom 
olika antydningar i romanen anser man därför att Rachel 
är offer för sexuella övergrepp i hemmet. Till exempel 
misstänker Helen fadern för ”namnlösa skändligheter 
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mot dottern”, och senare anser hon att ”Rachel tycktes 
komma mycket bra överens med sin far - betydligt bättre 
[…] än hon borde”.29 

Woolf utsattes själv för sexuella övergrepp av sina 
bröder, i synnerhet av den sexton år äldre halvbrodern 
George som kom till hennes rum på nätterna. Hon har 
beskrivit detta i sina självbiografiska skisser ”Reminiscen-
ces” (1907), ”22 Hyde Park” (1920), ”Old Bloomsbury 
(1921–22) och ”A Sketch of the Past” (1939).30 Den forskare 
som framför andra ställt dessa rön i relation till texterna 
är Louise DeSalvo, som år 1989 publicerade sin omdebat-
terade bok Virginia Woolf: The Impact of Childhood Sexual 
Abuse on Her Life and Work, och hon har tidigare även 
publicerat en avhandling om just Resan ut.31 Här studeras 
romanen främst i relation till de olika utkast som föregick 
den tryckta boken; Woolf höll nämligen på med debuten 
i nästan tio år och skrev minst fem, kanske så många som 
tolv, olika versioner. 

I ett av kapitlen i avhandlingen om Resan ut fokuserar 
DeSalvo olika versioner av avsnittet om Rachels död. Van-
ligtvis tolkas hennes död i mer generella termer av flykt 
från äktenskap och sexualitet,32 men här pekar DeSalvo på 
att den dödliga sjukdomen kan ha utlösts av minnen från 
faderns övergrepp vilka dyker upp då Terence läser högt 
ur Miltons versdrama Comus (1634). Comus är en lurvig 
varelse som begär en jungfrus dygd, men hon räddas i sista 
stund av den kyska flodnymfen Sabrina som i sin tur flytt 
sin svartsjuka styvmoder som anklagat henne för incest 
med fadern. DeSalvo påpekar alltså helt riktigt att dramat 
handlar om sexuella övergrepp med incestuösa övertoner, 
och versdramats handling vävs in i sjukdomsförloppets 
feberfantasier. Minnena som väcks till liv av Comus tar 
slutgiltigt kål på Rachel, helt enkelt, vilket även en del 
senare forskare har hållit med DeSalvo om.33 Läsningen 
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av Comus, som inleder det tjugofemte kapitel där Rachel 
insjuknar och dör, har initierats av Terence som tycker att 
man inte behöver förstå Miltons ord, det räcker att lyssna 
till dem. Rachel har inte samma upplevelse:

Trots det Terence hade sagt tycktes orden vara fyllda av mening, 
och det var kanske av den anledningen som det var plågsamt att 
lyssna till dem; de lät främmande; de betydde andra saker än 
vad de vanligtvis betydde. Rachel kunde hur som helst inte hålla 
uppmärksamheten fäst på dem, utan förlorade sig i besynnerliga 
tankegångar föranledda av sådana ord som ”kedjad” och ”Locrin” 
och ”Brutus”, vilka framkallade obehagliga syner för hennes 
ögon, oberoende av deras betydelse.34

På detta sätt inleds sjukdomens feberfantasier, som utgår 
från de strofer hon erinrar sig från Terences högläsning av 
Comus där vattennymfen Sabrina, vars far heter Locrin 
och farfar Brutus, sitter fastkedjad i floden Severn. 

I nästa feberfantasi befinner sig Rachel i en smal, fuk-
tig tunnel under Themsen. Senare ser hon gummor som 
med kniv skär huvudet av män: ”Alla syner hade att göra 
med något slags sammansvärjning, äventyr, flykt.”35 Men 
Rachel själv kommer aldrig någon vart i drömmen, hon 
befinner sig liksom Sabrina på havets botten. Temporali-
tet och kronologi kollapsar i Rachels feberdrömmar, vilket 
erinrar om traumatiska symptom där vissa bilder uppre-
pas utan någon uppenbar logik.36 Eftersom en traumatisk 
upplevelse är något som inte ryms inom den vanliga erfa-
renhetssfären går den inte heller att beskriva i etablerade 
termer. Fragmentariska minnesbilder, som inte behöver 
vara logiskt knutna till själva upplevelsen, återkommer; 
att vara traumatiserad innebär att vara bemäktigad av en 
händelse - eller bild.37 

En återkommande bild i Rachels medvetande utgörs 
av den trånga, fuktiga och grottliknande interiören. Ti-
digare har den dykt upp i en mardröm som Rachel haft 
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under båtfärden till Santa Marina efter att en äldre, gift 
man kastat sig över och kysst henne. Rachel förfäras och 
på natten drömmer hon:

Hon drömde att hon gick genom en lång tunnel, som gradvis 
blev så trång att hon kunde röra vid de fuktiga tegelstenarna på 
ömse sidor. Småningom vidgade sig tunneln och blev ett grav-
valv; hon upptäckte att hon var fången i det, så att hon möttes 
av tegelstenar vart hon vände sig, ensam med en liten vanställd 
man med långa naglar som pladdrande satt på huk på golvet. 
Hans ansikte var koppärrigt och liknade ett djuransikte. Väggen 
bakom honom dröp av fukt som samlades i droppar och sipprade 
ned. Stilla och kall som döden låg hon där utan att våga röra sig, 
tills hon gjorde slut på ångesten genom att kasta sig tvärs över 
sängen och vaknade av att hon skrek ”O!”38

Drömmen har naturligtvis tolkats i olika slags psykoanaly-
tiska termer.39 Men den är framförallt uppenbart klaustro-
fobisk, vilket torde anspela på den tidigare upplevelsen av 
tvång, och tunneln tycks liksom i den tidigare drömmen 
befinna sig under vatten. Fukten drar återigen tankarna 
till Miltons vattennymf Sabrina, och väl inne i gravvalvet 
möter Rachel även en Comusliknande gestalt som hon 
söker undkomma genom att ligga still och spela död.

En tredje, närmast hallucinatorisk scen, som också 
är värd att nämna i sammanhanget, inträffar under den 
senare delen av romanen, före insjuknandet. Vid färden 
på Amazonas har Rachel och Terence har fått en stund för 
sig själva under en paus på land:

En hand föll bryskt som järn på Rachels axel; den hade kunnat 
vara en blixt från skyn. Hon föll under den, och gräset piskade 
över hennes ögon och fyllde hennes mun och öron. Mellan de 
vajande stråna såg hon en gestalt, stor och formlös mot himlen. 
Helen var över henne. Hon blev rullad hit och dit, så att hon än 
såg bara skogar av grönt och än den höga blå himlen, och hon 
var mållös och nästan medvetslös. Till slut låg hon stilla medan 
allt gräs omkring henne och framför henne skakades av hennes 
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flämtningar. Ovanför henne tornade två stora huvuden upp 
sig, huvudena på en man och en kvinna, Terence och Helen.40

Överfallet utgör närmast ett sexuellt övergrepp där de mer 
erfarna, Helen och Terence, initierar den oerfarna och 
ovilliga Rachel. Helen kastar sig över henne bakifrån och 
hon kastas mot marken och tumlar runt tills hon tappar 
andan. Helens bryska klapp på Rachels axel, vilken liknas 
vid tyngden av järn, erinrar om de hårda axelslag hon of-
fentligt brukar emotta av fadern.41 Dessa har dock inte 
bara auktoritära drag, utan även incestuösa, anser Patricia 
Morgne Cramer, eftersom den incestuösa intimiteten 
rymmer våldsamma övertoner.42 

Denna djungelscen ger även en aggressivt laddad 
försmak av bröllopsnatten, så som den kunde te sig för 
fåkunniga flickor. I förlängningen handlar det även om 
kolonisatörens makt över den koloniserade, skulle jag vilja 
påstå, eftersom händelsen inträffar mitt i den brittiska ko-
lonins djupaste djungel och den går ut på att säkerställa 
dominans. Här är det mer specifikt Terence och Helen 
som ska befästa sin makt över över Rachel, och avslut-
ningsvis kysser de varandra istället för att kyssa henne. 

Efteråt blir Terence en annan. När han och Rachel väl 
bekänt varandra sin kärlek och förlovat sig är han inte 
längre lika vänligt tolerant som tidigare. När de arbetar 
tillsammans i pensionatets sällskapsrum blir han irriterad 
när hon, som är fullt sysselsatt med att spela en Beetho-
vensonat, inte genast ger de efterfrågade synpunkterna på 
den passage han just läst upp ur romanen han skriver. Då 
svarar Rachel: 

”Nej, Terence, det duger inte; här är jag, den bästa musikern i 
Sydamerika, för att inte tala om Europa och Asien, och jag kan 
inte spela en ton för att du finns i rummet och avbryter mig 
varannan sekund.” 

”Du inser tydligen inte att det är just det jag har strävat efter 
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den sista halvtimmen”, sade han. ”Jag har inga invändningar mot 
trevliga enkla melodier - jag tycker faktiskt att de är till stor hjälp 
vid mitt litterära författande, men den där sorten är bara som en 
olycksalig gammal hund som går runt på bakbenen i regnet.”43

Terence tycker plötsligt inte om Rachels avancerade piano-
spel, utan vill att hon ska ackompanjera hans arbete med 
lättare musik. Hans hundjämförelse anspelar för övrigt på 
doktor Johnsons pejorativa syn på kvinnliga predikanter, 
vilka jämfördes just med hundar som går på två ben: ”Det 
görs inte väl, men framförallt förvånas man över att det 
alls görs.”44 Terence respekterar alltså inte längre Rachels 
konstnärliga pretentioner, utan hon ska som kvinna bara 
fungera underhållande till hans egna.

Kulturellt minne
I överförd bemärkelse skulle jag vilja påstå att Rachels 
individuella trauma kan läsas som en gestaltning av den 
brittiska nationens bortträngning av förtryck och över-
grepp både i kolonierna och på hemmaplan. De postkolo-
niala läsningar som på senare år lyft Woolfs texter från den 
biografiska nivån till den politiska visar att hennes kritik 
av patriarkatet och imperialismen här är tätt samman-
vävd.45 Detta blir tydligt i Resan ut. Samhällets samfällda 
tystnad kring patriarkatets och imperialismens konkreta 
verkningar ryms i romanens traumatiska smärtpunkt, och 
i termer av utdefinierat kulturellt minne får det här en 
könsspecifik form i Rachels gestalt. 

Resan ut väver samman kritik av patriarkatet med kritik 
av imperialismen och detta koncentreras i de tre centrala 
scener som refererats i förra avsnittet: sjukdomens feber-
fantasi och övergreppen på båten respektive i djungeln. 
Med avstamp ur tidigare forskning har jag där kortfattat 
presenterat min syn på djungel- och dödsscenerna. Vad 
gäller övergreppsscenen på båten rymmer den tydliga im-
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plikationer av både kolonialism och könsförtryck genom 
det faktum att mannen ifråga, den brittiske politikern Mr 
Dalloway, beskrivs som både patriarkal och imperialistisk. 
Den påföljande mardrömmens kuslighet torde därför 
kunna anses beteckna majoritetsamhällets förträngning 
av dess förtryckta grupper i stort. Mr Dalloway hävdar 
till exempel att han inte kan tänka sig något finare än att 
”vara medborgare i Imperiet” - och han är ju inte ens 
en enkel medborgare utan tillhör det brittiska imperiets 
styrande elit.46 Mr Dalloway är också aktiv motståndare 
till kvinnlig rösträtt, och incidenten med den påtvingade 
kyssen föregås av att han presenterar sin syn på kvinnors 
politiska förmåga: 

[I]ngen kvinna har det jag kanske kan kalla den politiska in-
stinkten […]; jag har aldrig mött en kvinna som ens såg vad 
statsmannakonst betyder. […] Jag hoppas att jag aldrig kommer 
att möta en sådan kvinna.47

Efter denna utläggning, som han anar att Rachel inte 
uppskattar, övergår han till att tala slipprigheter, och tycks 
närmast njuta av hennes okunnighet i, och obehag av, äm-
net. Senare kastar han sig över henne, ”tryckte henne tätt 
intill sig och kysste henne lidelsefullt, så att hon kände hur 
hans hårda kropp och hans sträva kind gjorde ett avtryck 
mot hennes.”48 Dalloway-episoden gestaltar sålunda på ett 
komprimerat sätt både det brittiska kvinno förtrycket och 
det koloniala arvet. Rachels påföljande mardröm, i vilken 
hon hamnar i ett fuktigt gravvalv tillsammans med en 
Comusfigur, kan därför antas gestalta patriarkatets och 
imperialismens allra mörkaste källarhåla, med plats för 
både mannens/kolonisatörens onda genius och kvinnans/
den Andres grav - den grav i vilken hon faktiskt hamnar 
på slutet.

Vi minns och vi glömmer genom de olika berättelser 
som skapar vår historia, och dessa berättelser filtreras 
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genom maktstrukturer som kön, klass, etnicitet och 
sexualitet. Med en term som ”kulturellt minne” söker 
man sätta ord på just minnandets sociala dimensioner, 
och en stipulativ definition torde idag kunna bestå i en 
allmänt hållen formulering som till exempel ”interak-
tionen mellan det närvarande och det förflutna i socio-
kulturell kontext”.49 Tre dimensioner kan urskiljas i denna 
definition, nämligen det kognitiva, det sociala och det 
medierande. Det vill säga: För att ett minne ska framstå 
som meningsfullt då det gestaltas genom ritualer, i medier 
eller av institutioner, måste det aktualiseras av individer 
som har en någorlunda överensstämmande uppfattning 
av det förgångna – medborgare i en nation, till exempel. 
Som sådant är det kulturella minnet både individuellt och 
socialt/kulturellt.50 Och just därför utgör det en pågående 
process eftersom vårt minne av historien ständigt förän-
dras utifrån de nya frågor som samtiden ställer till det 
förgångna. 

Men till skillnad från idag polariserades minne och 
historia initialt sett inom fältet. Till exempel betraktade 
Maurice Halbwachs ”kollektivt minne” som socialt knutet 
till lokala erfarenheter, medan ”historia” i positivistisk anda 
definierades som en uteslutande empiriskt arkivbaserad 
rekonstruktion av det förgångna.51 Denna uppdelning 
har sedermera kritiserats, bland andra av Peter Burke 
som ser historieskrivning som något som konstrueras just 
genom sociala minnen, och av Aleida och Jan Assman 
som istället för ”kollektivt minne” introducerade termen 
kulturelles Gedächtnis, kulturellt minne, vilket inbegriper 
både historieskrivning och lokalt förankrade berättelser, 
riter och monument.52 

Pierre Nora polariserar för sin del även olika slags 
minnen på ett problematiskt sätt i Les lieux de mémoire 
(1984–92). I denna gigantiska inventering av franska 
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monument i sju volymer betraktas minnesplatser visserli-
gen som materialiseringar av kulturellt minne, men Nora 
ser dessa minnen som inautentiska medan människors 
levda minnen är autentiska. Det intensiva minnesarbete 
som äger rum i dagens samhälle betraktar Nora därför 
som tecken på en utbredd känsla av förlust: ”Det finns 
lieux de mémoire, minnesplatser, eftersom det inte längre 
finns några milieux de mémoire, verkliga minnesmiljöer.”53 
Denna syn på minne som antingen autentiskt eller inau-
tentiskt har förstås kritiserats och istället tycks forskare nu 
vara eniga om att relationen mellan olika typer av minnen 
är dynamisk och interaktiv. Många viktiga studier har i 
denna mening fokuserat Förintelsen genom att undersöka 
hur både vittneslitteratur och monument förmedlar ett 
historiskt trauma genom att på olika sätt materialisera 
minne. Ett exempel är de tyska minnesmonument som på 
sistone valt att representera Förintelsens förluster i form av 
olika typer av tomma utrymmen, eftersom man därmed 
hoppas utmana åskådarna etiskt genom att tvinga fram ett 
mer aktivt förhållningssätt till historien.54 

Minnande kan som sådant utgöra en dynamiskt 
reflexiv akt med politiska konsekvenser och det, skulle 
jag vilja hävda, har den feministiska minnesforskningen 
tagit fasta på både tydligare och tidigare än vad som gjorts 
inom fältet för kulturellt minne. Alltsedan 1960-talets 
feministiskt medvetandehöjande diskussionsgrupper har 
personliga minnen betraktats som politiska genom att 
de kan tydliggöra förtryckande strukturer och därmed 
öppna för förändring. Det feministiska minnesarbetet 
har framförallt systematiserats av Frigga Haug.55 Frågan 
här handlar om vems minnen och vems erfarenheter som 
betraktas som giltiga. Vad samhället väljer att minnas blir 
till ”sanning”, från grekiskans alatheia, vars motsats inte 
är osanning utan glömska, lethe, och glömska är (som en 
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gång även Herbert Marcuse så riktigt påpekade) ett av de 
främsta medlen för maktutövning.56 

Minne och historieskrivning har därför varit av 
centralt intresse för det feministiska projektet alltsedan 
medeltidens gynæceum, något som utgjordes av olika slags 
katalogiseringar av kvinnor i historien. Andra vågens 
empiriskt additiva herstory ledde småningom fram till en 
teoretisk revidering av Historia, i singularis och med ver-
sal, till förmån för historier i pluralis och med gemen. Och 
som Anette Kuhn uttrycker det: ”Att berätta historier om 
det förflutna, vårt förflutna, är nyckeln till det ögonblick 
då vi skapar oss själva.”57 Oral history, muntlig historia, 
har därför länge varit central inom det feministiska pro-
jektet eftersom den handlar om att rikta strålkastare mot 
glömda eller bortdefinierade minnen och erfarenheter.58 
Ett exempel på detta är den incestdebatt som bröt ut på 
1980-talet. Feministiska forskare hade då börjat lyfta fram 
förekomsten av sexuella övergrepp i hemmet, men kvin-
nors minnen av dessa barndomstrauman ifrågasattes av 
kritikerna. Debattens ideologiska laddning har sedermera 
studerats, och funderingar kring minnets sanningsgrad - 
ständigt diskuterad inom juridiken och vittnespsykologin 
- ställs här på sin spets.59 Minnesforskning kan sålunda 
vara nära relaterad till traumaforskning, och oftast har 
en feministisk sådan kommit att handla om just sexuella 
övergrepp.

I likhet med minnen i mer generell mening löper det 
inte heller här några vattentäta skott mellan trauma och 
historia. Tvärtom består ju historieskrivningar nästan 
uteslutande av allehanda krig och folkmord. Det jag fin-
ner så intressant med Balzacs Adieu, för att avslutningsvis 
återkomma till den, är att berättelsen bekönar just ett 
nedtystat nationellt trauma. Den samhälleliga bortträng-
ningen av (vissa) historiska skeenden gestaltas här genom 
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Stéphanies talande tystnad, och krigets konsekvenser 
materialiseras i hennes förödda kropp.

Som jag ser det utgör Adieu framförallt ett försök 
till mediering av denna bortträngda historia i form av 
kulturellt minne. Balzac skrev berättelsen på våren år 
1830, vid en tidpunkt då fransmännens missnöje med 
restaurationsregimen snart skulle komma att utmynna i 
julirevolutionen. Restaurationens bortträngning av den 
revolutionära historien kommer att få allvarliga konse-
kvenser i nuet, tycks berättelsen mena.60 Men frågan är 
hur restaurationens nu kan relateras till den revolutionära 
erans, och påföljande kejsardömes, då? Hur ska historien 
representeras på ett mer produktivt sätt, utan att trauma-
tiska minnen förbigås med tystnad?

Adieus mittsektion gestaltar krigsskådeplatsen vid 
Berezinasundet på ett sätt som erinrar om de nya sätt att 
skriva historia som så smått inletts i samtiden, menar Rac-
hel Shuh, och kanske mer specifikt om Philippe de Ségurs 
vitt spridda Histoire de Napoléon et de la Grande-Armée 
pendant l’anné 1812 (1924) vars grafiska och osmickrande 
detaljer applåderades av sådana som Stendhal. Men um-
bärandenas gradvisa avhumanisering av armén antar hos 
de Ségur formen av kannibalism bland soldaterna, medan 
den hos Balzac representeras av de sexuella övergreppen 
mot Stéphanie.61 Balzac kan därmed sägas annektera den 
nya historieskrivningens markörer och transponerar dem 
till sin fiktivt mänskliga komedi genom att byta kön på 
huvudpersonen och därefter låta henne uppleva ett köns-
specifikt trauma.

Philippe söker i det avslutande avsnittet överbrygga 
klyftan mellan nu och då genom sin re-presentation av 
Berezinaepisoden, men som Shuh påpekar har bron där-
emellan redan bränts även i överförd bemärkelse:
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Med vetskap om den vånda som det postrevolutionära samhället 
upplever genom sin alienation från det förflutna och genom 
kontinuitetens kollaps, är det möjligt att läsa Berezinakatastrofen 
som en symbol för de förintade förbindelserna med det förflutna, 
slutet för det välbekanta, och desperationen i att redlöst drivas 
ut i nuet. Genom att iscensätta detta traumatiska ögonblick 
söker Philippe och Balzac finna bot för Stéphanie och för det 
postrevolutionära samhället.62

Men Philippes botemedel får som bekant motsatt verkan. 
I berättelsen dör Stéphanie istället för att kureras, och i 
Frankrike exploderar 1830 års revolution. En oproblemati-
serad återgivning av historien kan alltså inte bota problem 
i nutiden. Men frågan är vilket slags återgivning det istället 
ska handla om, det vill säga hur re-presentationen - som i 
Adieus fall endast slätar över skillnader mellan nu och då 
genom att bli så ”lik” som möjligt - kan ersättas med en 
mer dynamiskt laddad representation.

Adieu talar om vikten av att minnas historien, men 
den problematiserar samtidigt hur detta minnande ska 
gestaltas. Det passiviserande panoramat och den platta, 
okomplicerande re-presentationen kritiseras i berättelsen, 
men det tycks inte heller vara fråga om att här hävda att 
Stéphanies upplevelser, i likhet med historien, ska förbigås 
med tystnad. Julimonarkin ville till skillnad från restaura-
tionens styre söka integrera nuet med det förflutnas både 
revolutionära och kejserliga era. Under restaurationen var 
det till exempel förbjudet att ens nämna Napoleon vid 
namn, vilket ledde till ett frenetiskt intresse för hans öden 
och äventyr efter 1830.63 

Balzac, för sin del, lämnade efter 1830 den historiska 
romangenren för gott och övergick istället till att väva in 
historiens konsekvenser i skildringar av samtiden. Det 
handlade om ”ett medvetet historiskt begreppsliggörande 
av det närvarande”, som Georg Lukács skriver i sin studie 
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av den historiska romanens utveckling.64 Efter revolutio-
nen 1789 hade man strävat efter nya uttrycksformer för 
historien, vilket den historiska romanen, panoramat och 
realismen på olika sätt gav uttryck för. Men nu handlade 
det om att också försöka integrera det förgångna med det 
närvarande genom att sätta ord på nedtystade trauman. 

Stéphanie dör när Philippe återskapar en exakt imita-
tion av Berezina-sundet eftersom hon nu är en annan. 
Efter deras hjärteknipande avsked sju år tidigare blev hon 
sexslav till de retirerande franska styrkor som avhumani-
serats under det svåra, ryska fälttåget, och i förlängningen 
avhumaniserades även hon. Philippe vägrar att se det och 
vill ha tillbaka den kvinna, och tid, som fanns förr. Men 
eftersom detta aldrig kommer att inträffa så omöjliggör 
han i praktiken Stéphanies vidare liv efter traumat. 

Det hade krävs en betoning av skillnad i Philippes 
samtida iscensättning av ett historiskt skeende, i synner-
het när den rymmer en så pass traumatisk avgrund mellan 
nu och då. För att anknyta till min boks inledning skulle 
jag vilja påstå att Philippe är anakronistisk på ett negativt 
sätt eftersom han överser skillnaden mellan det förflutna 
och det närvarande, istället för att betona den. Detta leder 
problematiskt nog till att historiska skeenden framstår 
som likadana som dagens. 

Om det ens ska vara möjligt att lyssna till kulturella 
minnens talande tystnad så måste avgrunden mellan 
nu och då, i alla dess bemärkelser, bemötas på det etiskt 
ansvarsfulla sätt där just skillnad respekteras. Minnets 
avgrund utgör som sådant en nödvändig länk till det 
förgångna, och alla brända broar till trots måste vi ändå 
oupphörligen söka anlägga historiseringens ostadiga spång 
tvärsöver, till andra sidan, eftersom det bara är via den vi 
möjligen kan komma fram - och sedan förhoppningsvis 
tillbaka igen. Denna sköra länk kan alltså brista när som 
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helst under vår vinglande färd över minnets bråddjup, 
men just därför är det av avgörande vikt att hålla fast vid 
övertygelsen om att balansakten är mödan värd. 

Tystnaden måste ges tillfälle att tala.
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3. Modernitetens metonymi. 
Nattens skogar som 

feministisk historieskrivning

I litteraturhistorien har Nattens skogar (Nightwood, 
1936) endast betraktats som en inofficiell del av mo-

dernismen. Detta är ett högst kuriöst faktum, eftersom 
den amerikanska författarinnan Djuna Barnes (1892–
1982) var en central nod i den modernistiska rörelse som 
formades av exilkonstnärerna i Paris under 1900-talets 
första decennier. En av modernismens överstepräster, 
T.S. Eliot, gav Nattens skogar sin välsignelse och skrev 
ett förord till den, men därefter har förvånansvärt få 
uttolkare givit sig på denna komplexa och suggestiva 
text. Till viss del kan den relativa tystnaden kring Djuna 
Barnes förklaras med att hon i hög grad värnade både liv 
och dikt. Detta har bland annat föranlett de uteslutande 
manliga biografikerna att skänka henne könsspecifika 
epitet i stil med ”poesins Garbo”.1

Inte förrän på sistone har Djuna Barnes verk börjat 
inta sin rättmätiga plats i den modernistiska kanon. 
Detta skedde tack vare en feministisk och queerteore-
tisk nyläsning av hennes texter, inledd med en samling 
uppsatser i antologin Silence and Power: A Reevaluation 
of Djuna Barnes från början av 1990-talet.2 Några av de 
medverkande publicerade efterhand egna monografier 
om Barnes, bland andra Julie Abraham och Carolyn Al-
len.3 Litterära analyser av Barnes hade då också dykt upp 
i diskussioner kring den så kallade sapfiska modernis-
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men, en omdebatterad term som syftar till att kategorisera 
lesbiska och bisexuella författare och deras alster under 
tidigt 1900-tal.4 

I studien Women of the Left Bank från 1986 initierade 
Shari Benstock det akademiska samtalet kring sapfisk mo-
dernism med sin banbrytande inventering av de kvinnliga 
författare som flyttade till Paris i början av 1900-talet.5 
Benstock problematiserade därmed den ditintills manligt 
hetero sexualiserande definitionen av modernismen och 
ritade istället upp en lesbisk nätverkstopografi situerad 
vid Seines rive gauche. Benstock placerade därmed Paris 
på kartan över vad David Higgs senare benämnt queer 
sites, queera platser.6 Detta queera Paris spelar en viktig 
roll även i Nattens skogar.

Metropolen, med stort M, var för övrigt en viktig del 
av den framväxande moderniteten. Tillsammans med 
den emanciperade Nya kvinnan, med stort N, utgjorde 
de centrala tecken i modernitetens urbana semiotik allt-
sedan slutet av 1800-talet.7 Liksom Metropolen etiketterar 
den Nya kvinnan ett mångfasetterat fenomen, men den 
historiska dräkt hon oftast iklädes utgörs av suffragettens. 
Detta var en figur Djuna Barnes var väl bekant med från 
sin tid som journalist, då hon bland annat skrev det aktivt 
deltagande och undersökande reportaget ”Hur det känns 
att bli tvångsmatad”, ”How it Feels to be Forcibly Fed”, 
som publicerades 1914 och som handlar om den förned-
rande behandling som matvägrande suffragetter utsattes 
för i fängelse.8 

I Nattens skogar utgörs romanens epicentrum av 
karaktären Robin Vote, vars efternamn anspelar just på 
rösträttskvinnorna (vote betyder ju röst/rösta).9 Emellertid 
är Robins allra första ord: ”Jag mådde bra”, och hennes 
besökare ombeds lämna henne och komma tillbaka när 
hon ”skulle kunna känna sig friskare”.10 Robin talar alltså 
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om sig själv i imperfektum, som någon som redan har 
varit, och hennes närvaro är egendomligt frånvarande. 
Uttalandet rymmer visserligen en potential av återhämt-
ning, en möjlighet av att hon småningom ska piggna till, 
men i Nattens skogar är det uppenbart att man inte längre 
kan förlita sig på det. I 1930-talets mörknande Europa 
hade människor blivit tvungna att ifrågasätta färdigstöpta 
jag-former för att istället söka finna nya uttryck för sin 
existens. 

Metonymisk allegori
Genom att på samma gång summera vad som varit och 
att vända uppmärksamheten mot det kommande ska-
par Nattens skogar utgångspunkter för förändring: ”Att 
hylla vårt förflutna är den enda gest som också innefattar 
framtiden”, säger en av karaktärerna i romanen.11 I denna 
mening historiseras moderniteten, samtidigt som den 
öppnar dörren mot något nytt. Senmodernismens litte-
rära prosa tenderade visserligen generellt att allegorisera 
den konstnärliga modernismens slut.12 Men jag skulle vilja 
tillägga att den sena modernismen även allegoriserade 
modernitetens samhälleliga aspekter, vilket föranleddes 
av reaktionerna på 1930-talets politiska klimat. Jag vill 
också påstå att detta slags historiserande och politiserande 
allegori dessutom, med nödvändighet, är av metonymisk 
art, snarare än av hävdvunnet metaforisk.12b 

Nattens skogar problematiserar traditionell historie-
skrivning när den låter samhällets undervegetation, de(n) 
Andra, komma till tals. Romanen kan dock inte fullstän-
digt skaka av sig den gamla historien och skriva något helt 
annat. Det är helt enkelt inte möjligt att ignorera etablerad 
historia av arkivtyp, history proper, eftersom ”historien om 
de som marginaliserats och uteslutits från officiella arkiv 
konstrueras just utifrån sin relation till de arkiven”, som 
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Julie Abraham påpekar.13 Men det innefattar inte bara of-
ficiella, tillgängliga arkiv i oproblematiserad mening, tän-
ker jag mig, utan även om ”arkivet” i form av en närmast 
epistemologisk bild för vad som utgör det hitintills (o)
sagda i historien.14 Men även om Nattens skogar gestaltar 
den futila relationen mellan marginaliserade grupper och 
”vanlig” historieskrivning, så är den inte allegorisk i den 
mening som till exempel Walter Benjamin och Paul de 
Man hade i åtanke.15 Istället för att, som de, uteslutande 
betrakta allegorin i termer av sönderfall, spillror och brott, 
visar romanen även på ett slags kontinuitet mellan ett då 
och ett nu, och mellan ett nu och ett sedan. Denna typ av 
kontinuitet, skulle jag vilja hävda, utgör en mer fruktbar 
grund för det emancipatoriska projektet.

 Det allegoriska sättet att skriva kan strukturellt sägas 
implicera klyvnaden mellan signifikant och signifikat, en 
klyvnad som fråntar tecknet dess tidigare mening. Nat-
tens skogar framställer denna klyvnad genom att visa hur 
tecknen för den Nya kvinnan och för Metropolen tömts 
på sin etablerade innebörd. Men romanen använder sig 
ändå av dessa tecken, vilket i förlängningen syftar till 
att problematisera innebörden av moderniteten i stort. 
Den i många delar ironiska förskjutningen av etablerad 
mening uppnås, menar jag, genom att tecknen för den 
Nya kvinnan och för Metropolen konstrueras i form av 
metonymier.

Den metonymiska relationen mellan signifikant och 
signifikat kan betraktas som en vardaglig förbindelse, 
vilken löper genom utomspråkligt konkreta erfarenheter. 
Detta erinrar om Peirces tredelade teckenteori där repre-
sentamen och objekt knyts samman av en kontextualise-
rande interpretant, vilken jag kommer att diskutera när-
mare i bokens nästa kapitel. Metonymisk referentialitet 
bestäms av kontextuella faktorer, och är därför väl lämpad 
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för texter som knyter an till historiska omständigheter. 
Metropolen och den Nya kvinnan betecknar såtillvida 
materiella aspekter av den modernitet där industrialise-
ring, urbanisering och emancipation utgjorde fundamen-
tala ingredienser. Det metonymiska tecknet kan därmed 
betraktas som ett slags samhälleligt tillstånd med ett flertal 
konsekvenser.

Allegorin säger en sak, men menar något annat. Den 
talar helt enkelt annorledes. Jämför grekiskans allos, an-
nan, och agoreuein, tala (offentligt). Därför har allegorin 
traditionellt beskrivits som en utvidgad metafor, så till 
exempel hos klassiska retoriker som Cicero och Quintilia-
nus. Men jag skulle snarare vilja hävda att allegori utgör en 
utvidgad metonymi. Redan år 1630 påpekade G.J. Vossius 
att det allegoriska uttrycket även kunde vara baserat på 
metonymin, och idag har man visat att allegorin faktiskt 
kan betraktas som metonymisk - åtminstone i vissa fall.16 

Metonymin anses ofta vara ett verktyg för förkortning, 
och som sådan utgör den i vissa aspekter del av helhet, pars 
pro toto, i grannskap av synekdoken. Alltsedan Roman 
Jakobson betraktas den metonymiska relationen mellan 
signifikant och signifikat som en av ”närhet”, contiguity, 
till skillnad från metaforens ”likhet”, similarity.17 Ut-
trycket ”hundra kölar plöjer vågorna” rymmer både det 
metonymiska ”kölar”, alltså närhet till och del av det 
åsyftade ”skepp”, och det metaforiska ”plöjer” som är en 
liknelse i den överförda bemärkelsen av bönders arbete på 
fast mark. 

Metonymisk närhet innebär också, så som jag sett det 
utifrån senare tids forskning, en förbindelse med kontex-
tuellt betingad referentialitet, och som sådan ett konkret 
fenomen grundat i erfarenhet.18 Jag måste helt enkelt 
känna till att ”köl” är en båtdel för att ha möjlighet att 
förstå uttrycket ovan, medan en metaforisk liknelse inte 
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är referentiell utan något mer relativt som det kan finnas 
olika åsikter om. Överfört till Nattens skogar utgör skild-
ringens ”Paris” och ”Robin Vote” sådana metonymier. 
De representerar här i sin tur delar av de metonymiska 
tecknen Metropolis och den Nya kvinnan, vilka även i 
sin tur utgör delar av romanens vidare allegorisering av 
moderniteten. Denna allegorisering syftar till att tala an-
norledes, det vill säga upprätta skevhet i modernitetens 
etablerat manligt heterosexualiserande betydelser. Denna 
skeva framställning av moderniteten gestaltas just genom 
det slags ”Paris” och den sorts ”Robin Vote” som meto-
nymiskt får länka samman (minnes) bilderna och därmed 
skapa den annorlunda historieskrivning som ryms i Nat-
tens skogar. 

Metropolen
Det finns ett ordspråk som säger att 1900-talet avlades i 
Wien och föddes i Paris. Uttrycket parafraseras i Nattens 
skogar, som inleds med att en liten pojke föds i 1800-talets 
Wien. Modern är vid förlossningen omgiven av tidsty-
piska möbler av mörkt trä, och av tunga tyger i vinrött 
och guld. Ironiskt nog får hon, som den ”wienska av 
kraftfull fysik och militärisk skönhet” hon är, representera 
det manligt habsburgska krigsimperiet. Födelsen antar 
groteska dimensioner och den avslutas då hon, ”med den 
breda pompan hos en general som hälsar sin flagga, gav 
honom namnet Felix, sköt honom ifrån sig, och dog”.19 
I dramatiska brösttoner ersätts härmed det gamla seklet 
med det nya. 

Sedan hoppar berättelsen raskt fram till Paris år 1920. 
Den nyfödda bebisen är nu en vuxen baron. Vad som 
”hade format ut Felix från hans första födelsedag till hans 
trettionde var obekant för omvärlden” – och för läsaren, 
bör tilläggas.20 Men anledningen till att berättelsen inte 
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börjar på allvar förrän då torde vara att första världskriget 
nu utkämpats och lämnat det gamla habsburgska imperiet 
besegrat. Wien, ”den gyllene staden”, kommer aldrig mer 
att återvinna sin forna status av kulturhuvudstad. Istäl-
let flyttar Felix till Paris, som utan tvekan utgjorde den 
främsta Metropolen under det glada 1920-talet. Den enda 
egentliga utmanaren var det växande Berlin, och det är 
här som Felix för första gången träffar på den unga Nora 
Flood och den äldre, försupne gynekologen Matthew 
O’Connor, hennes synnerligen queera fadersgestalt. Men 
romanen utspelas som sagt främst i Paris, där de också 
finner Robin Vote. Hon blir den huvudsakliga kugge som 
sätter berättelsens hjul i rullning. Både Felix och Nora 
blir vansinnigt kära i henne, och i sinom tid blir hon den 
förstnämndes fru och mor till hans son, för att senare bli 
sambo med den sistnämnda. Men Robin kommer att 
krossa hjärtat på dem båda när hon i tur och ordning 
lämnar dem.

Med undantag för den österrikiske Felix är alla hu-
vudpersonerna amerikaner. En amerikan i Paris utgör en 
trop i sig själv. Det skämtades om den redan på 1800-talet 
då till exempel Oscar Wilde, i pjäsen A Woman of No Im-
portance, låter en av karaktärerna utbrista: ”När goda ame-
rikaner dör, hamnar de i Paris!” Men just amerikanerna 
var faktiskt, tillsammans med andra invandrare, kreativa 
konstruktörer av den parisiska Metropolen.21 Dock flyt-
tar Robin Vote till New York i slutet av Nattens skogar, 
och det sista kapitlet utspelar sig strax utanför denna 
nordamerikanska Metropol. Det är betecknande för det 
politiskt baserade kulturskifte som ägde rum mot slutet 
av 1930-talet, då många konstnärer flydde till USA och 
lämnade över den parisiska stafettpinnen till New York, 
som efter andra världskriget transformerades till den nya 
Städernas Stad.
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Liksom Wien, Berlin och Paris har New York fram-
ställts som ett kulturellt fenomen. En snabb överblick 
av vad som ansetts karakterisera städerna ger för handen 
att de bland annat varit ”Baudelaires och Manets Paris; 
Freuds och hans utbrytares Wien; Berlins dada, Brecht 
och Döblin; Harlemrenässansens New York”, för att tala 
med Andreas Huyssen.22 Metropolen representerar alltså 
mycket mer än de gator och hus den består av. Peter Gay 
hävdar rentav att förra sekelskiftets Wien aldrig var en 
”verklig” stad, utan snarare en uppfinning av kulturhisto-
riker ”på jakt efter en tillräckligt stor väv för att omfatta 
det energiska och varierade litterära, konstnärliga, veten-
skapliga och filosofiska liv som levdes inom bara några 
kvadratkilometers radie”.23 Detta är naturligtvis något 
av en överdrift; det är nämligen viktigt att erinra sig att 
kulturhistoriska så kallade påhitt faktiskt både transkri-
berar och transkriberas av ekonomiska, demografiska och 
politiska omständigheter. Men en stad kan omöjligt läsas 
och förstås om den inte först gestaltats och skrivits fram.

Walter Benjamin betraktade Paris som ett moderni-
tetens Mecka i sitt kända Passagearbete. Här tecknar han 
den franska staden som 1800-talets kulturella huvudstad, 
i likhet med Andreas Huyssen som i citatet ovan ser den 
som ”Baudelaires och Manets Paris”. Det är därför intres-
sant att notera att det parisiska överskridandet av förra se-
kelskiftet skedde med den äran. Pånyttfödelsen ägde rum 
på 1920-talet då Paris blev städernas stad, metropolernas 
Metropol. Senmodernismens litterära texter, som Nattens 
skogar till exempel, bearbetar Paris just utifrån denna 
andra fas. Den tidigare modernismen gestaltar antingen 
första fasens Paris, eller Rom - eller Wien. 

I Mannen utan egenskaper (Der Mann ohne Eigenshaf-
ten, 1930) gestaltar Robert Musil den wienska Metropolen 
strax innan dess slutgiltiga sammanfall under första världs-
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kriget. Romansviten inleds med ”den gyllene stadens” alla 
jäktade ljud, fullproppade gator och livfulla atmosfär: 

Bilar kom susande ur trånga, djupa gator ut på de flacka öppna 
platserna. Fotgängarströmmen flöt fram i mörka ådror. Där 
kraftigare trafikstråk skar tvärs igenom deras obundna brådska 
dämdes de upp för ett ögonblick, för att sedan flyta vidare i ras-
kare fart och efter några spridda svallvågor återta sin rgelbundna 
puls. Hundratals ljud var hoptvinnade till ett enda larmande 
sorl, förenade som en stålwire, längs vilken skärande vassa kanter 
löpte här och var, med enstaka vassa taggar stickande ut på sina 
ställen och klara toner som splittrades av och förklingade. På 
detta sorl - även om det inte vore lätt att säga på vad sätt det 
skilde sig från andra - skulle en person som hade varit borta 
i åratal med slutna ögon ha känt igen att han befann sig i den 
gamla rikshuvudstaden och residensstaden Wien.24

Som modernitetens stad karakteriseras Wien av surrande 
toner, biltutor, stål och skarpa kanter. Men gatornas mo-
derna människa är fortfarande en ”han”, som i citatet 
ovan, i skepnaden av en flanör. Stadens huvudgata, Ring-
straße, ringlar runt stadens centrum och den byggdes av 
ett fortfarande mäktigt habsburgskt imperium under den 
senare hälften av 1800-talet. Wiens Ringstraße motsvarar 
såtillvida de franska haussmannska boulevarderna, vilka 
vid samma tid moderniserade ett medeltida Paris. 

Haussmanns boulevarder blir ett slags ”Sodom och 
Gomorra” i Marcel Prousts fjärde del av På spaning efter 
den tid som flytt (À la recherche du temps perdue, 1921–22), 
som begåvats med just denna titel. I denna del beskrivs 
en främst manligt homosexuell subkultur, med referenser 
till den urbana modernitet som är sig tämligen lik vare sig 
man befinner sig i ”London, Berlin, Rom, Petrograd eller 
Paris”.25 Lesbiska inklinationer tecknas här endast utifrån 
den manliga blicken, antingen i syfte av att uppreta mäns 
begär eller svartsjuka, som i en episod som utspelas på 
bordell, eller som i scenen där Marcel helt enkelt blir illa 
till mods när hans Albertine dansar med sin väninna: 
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”Titta där”, tillade [doktor Cottard] och visade på Albertine och 
Andrée som dansade en långsam vals, tätt tryckta intill varann, 
”jag har glömt min pincenez och kan inte se så bra, men de är 
säkert på höjden av vällust. Folk i allmänhet vet inte att kvinnor 
framför allt upplever den genom brösten. Se själv, deras bröst är 
tätt intill varann.” Och mycket riktigt, Andrées bröst var hela 
tiden i kontakt med Albertines. Jag vet inte om de hört eller 
gissat vad Cottard sagt, men de gled en smula ifrån varandra, 
allt medan de fortsatte att dansa. Andrée yttrade samtidigt något 
till Albertine, och denna skrattade samma mörka, inträngande 
skratt som jag nyss hört. Men den sinnesrörelse det nu väckte 
hos mig var enbart smärtsam; det var som om Albertine med 
det velat låta Andrée få del av en hemlig vällust. Det ljöd i mina 
öron som de första eller de sista ackorden från en okänd fest.26

Kvinnligt samkönat begär, oberoende av den manliga 
blicken, gestaltas här som något obehagligt (doktor Cot-
tard anser att föräldrar är oförsiktiga om de låter sina dött-
rar gå till denna danssalong). I framställningen implicerar 
kvinnlig självständighet helt enkelt en exkludering av 
männen, vilken inte bara är tänkt att göra Marcel illa till 
mods utan även den tilltänkte läsaren. Avsnittets överskug-
gande känsla av att inte vara inbjuden på festen tydliggör 
att Prousts roman är riktad till den manlige läsaren, den 
manliga blicken, vilket här innebär att Metropolen i hans 
tappning blir en uteslutande manlig affär.

Nattens skogar tränger undan och närmast satiriserar 
Musils och Prousts manligt konnoterade representationer 
av Metropolen. Musils förkrigstida Wien behandlas kort-
fattat ironiskt, liksom förra sekelskiftets parisiska ”Sodom 
och Gomorra” - redan flera år före publikationen av 
Nattens skogar hade Djuna Barnes för övrigt skrivit fram 
en explicit lesbisk motsvarighet till Prousts manligt ho-
mosexuella Paris i sin Ladies Almanack från 1928.27 Men 
satiren hade knappast varit möjlig om inte det glada tju-
gotalet hade hunnit passera däremellan. Detta decennium 
är nämligen centralt för romanen, vars tid – och parisiska 
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plats – givit kvinnorna nyckeln till det offentliga livet. 
Den manliga flanören hade hittills varit typisk för den 
urbana erfarenheten, men nu hade han fått en kvinnlig 
pendang i form av den flanös som plötsligt blivit möjlig.28 
I Nattens skogar flanerar alla gestalterna oupphörligen, 
oberoende av kön; i synnerhet Robin som i närmast gotisk 
mening hemsöker de nattliga gatorna.29 

Flanösen, en kvinna som flanerar på gatorna, misstogs 
numera sällan för prostituerad så som hon tidigare gjort. 
Detta var resultatet av modernitetens sociala omstruk-
turering där kvinnors nyvunna mobilitet kodifierade 
och kodifierades av nya teckensystem då det inte längre 
var uteslutande män som fyllde gator, spårvagnar och 
restauranger.30 Kvinnorna hade trängt in i det offentliga 
rummet, och det centrala tecknet i denna urbana moder-
nitetssemiotik utgjordes av den Nya kvinnan. 

Den Nya kvinnan
Efter första världskriget blev den emanciperade Nya kvin-
nan vildare och yngre. Hon kallades flapper eller garçonne, 
och blev omgående upplockad av reklam, Hollywood-film 
och bästsäljande romaner. Men hennes politiska betydelse 
började krackelera och mot slutet av tjugotalet hade hon 
blivit en handelsvara och ett tomt tecken. Mellankrigs-
tidens kvinnor fick nu beskåda ett mörknande Europa 
där nazisternas motto ”Kinder, Kirche, Küche” sakta 
men säkert började bli en realitet. Förra seklets magnifikt 
knallröda och ”blossande grann[a] scharlakan” hade nu 
antagit den mer ”melankoliska röda” nyansen, för att tala 
med Barnes.31 Den Nya kvinnan, med historikern Carroll 
Smith-Rosenbergs ord, ”irrade förbryllad omkring i natt-
liga skogar av brutna löften och stäckta förväntningar”.32

Den Nya kvinnan var som begrepp väl etablerat under 
mellankrigstiden eftersom det hade nått ”allmän sprid-
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ning i Europa från Wien till London, från München 
och Heidelberg till Bryssel och Paris” redan i början av 
1900-talet.33 Den Nya kvinnan var en välbekant figur även 
i USA och i Ryssland. I sin artikel ”Den nya kvinnan” från 
1913 pekar den ryska diplomaten Alexandra Kollontay på 
fenomenets nationsöverskridande genomslagskraft. Detta 
tecken var i sanning kosmopolitiskt: 

Det är självklart, att ”den nya kvinnans” typ är olika i olika länder, 
att tillhörigheten till det ena eller andra samhällslagret trycker 
sin säregna prägel på den och att det psykologiska uttrycket för 
hjältinnornas strävanden och levnadsmål på ett betydande sätt 
kan avvika inbördes. Men hur olika dessa nya hjältinnor än 
må vara, igenkänner vi i dem alla någonting gemensamt, ett 
”äktenskapstycke”, som snart nog gör det möjligt för oss att 
skilja dem från det förgångnas kvinnor.34

Den Nya kvinnan, som så beslutsamt bröt med ”gårdagens 
kvinna”, dök för första gången upp på den samhälleliga 
scenen under 1800-talets sista decennier. Unga, borgerliga 
kvinnor fick nu arbeta och studera på högre nivåer. De 
kunde försörja sig själva och var därför ekonomiskt obe-
roende, men de strävade efter att även uppnå juridisk och 
och sexuell självständighet. Denna första generations Nya 
kvinnor betraktade sexuell frigjordhet i termer av frihet 
från äktenskapligt förtryck, medan senare generationer 
snarare såg det i termer av självutveckling. Denna senare 
generation, som bland annat bestod av Djuna Barnes, 
sökte finna ett språk som samtidigt kunde uttrycka ”sexu-
ella erfarenheter, sociala verkligheter och politiska begär”.35 

Men eftersom kvinnoemancipationen utmanade 
samhällets status quo försvarade etablissemanget detta 
genom att officiellt ifrågasätta den Nya kvinnans så 
kallat naturliga kön. De kvinnor som under 1800-talet 
eftersträvade intellektuella utmaningar påstods utveckla 
manligt fysiska drag, vilket skulle leda till sterilitet och 
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hermafrodism. När samhällets farhågor skulle hänga med 
i tidens svängningar kring förra sekelskiftet ansågs de Nya 
kvinnorna inte längre frigida eller sterila då de betackade 
sig för äktenskap; istället ledde den Nya kvinnans krav på 
sexuell frihet till att hon istället betecknades som alltför 
sexuellt utlevande. 

Under 1920-talet transponerades den Nya kvinnan 
”till en sexuellt belastad metafor för samhällelig oreda och 
protest”, enligt Carroll Smith-Rosenberg.36 Hon utgjorde 
dock fortfarande ett slags tredje kön som bröt med köns-
ordningen genom att smälta samman kvinnliga och man-
liga attribut. I Nattens skogar personifierar Robin Vote just 
denna senare generations Nya kvinna, och karakteristiskt 
nog är hon utrustad med ett könsneutralt förnamn. Hon 
har även androgyna drag, och tecknas som ”en lång ung 
flicka med gosskropp” som ofta bär byxor.37 

Men Robins förkroppsling av den Nya kvinnan ut-
gör trots allt något från det förgångna. Hon öppnar till 
exempel sällan munnen själv och beskrivs genom andras 
ögon och berättelser. Hon blir istället ständigt apostrofe-
rad, som ett slags ”andra person singularis”, enligt doktor 
O’Connor.38 Robin antar därmed gestalten av ett fryst 
tecken, eller en ”tavla”, av negativ art: ”Den kvinna som 
vill att betraktaren i henne skall se en ’tavla’ ordnad en 
gång för alla är en av de största farorna för den kontemp-
lative.”39 Det språkliga tecknet, eller ”tavlan”, kräver helt 
enkelt ständig uppdatering, annars förlorar det sin me-
ning, töms på betydelse och blir därmed rentav ”farlig”. 

Det andra kapitlet i Nattens skogar refererar till Robin 
med sin rubrik ”La somnambule”. Sömngångaren Robin 
kan, enligt Gilbert och Gubar, varken egentligen ”minnas 
sitt förgångna eller fullt ut lyckas väcka sig själv till nuet.”40 
I sitt första möte med Felix, den man hon småningom gif-
ter sig med, är hon till och med medvetslös. Han betraktar 
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henne när hon vaknar upp, och blir då plötsligt rörd, en 
smula melankolisk rentav, eftersom han tyckte sig

se på en galjonsbild i ett museum, som trots att den står stilla, inte 
längre vilar på den skarpa stäven, likväl förefaller att klyva vinden; 
som om denna flicka varit de båda hälfterna av ett itusprängt 
öde, som under sömnen nalkades varandra ansikte mot ansikte, 
liksom bild och spegelbild i ett vatten förefaller åtskilda endast 
av en tvekan i tiden.41

Robin liknas här vid ”de båda hälfterna av ett itusprängt 
öde”, iscensatta som ett tidsbrott mellan ”bild” och 
”spegelbild”. Liknelsen förmedlar därmed en metatransi-
tiv relation mellan aktör, handling och effekt, där det 
närvarande och det förgångna, subjektet och objektet, 
vävs samman. Detta gör det möjligt för Robin att röra 
sig framåt trots motvinden, i en vägran att betraktas som 
död och begraven. Men istället placeras hon som på ett 
museum, i rollen av det förgångna. 

Senare märker Felix att Robins kläder egentligen är 
omoderna. De påminner honom om de kläder hans mor 
bar, under den epok när första generationens Nya kvinna 
vädrade morgonluft. Men han har svårt att fastställa den 
exakta tiden och platsen för detta mode: 

Hennes kläder var från en tid som han inte riktigt kunde be-
stämma. Hon bar fjädrar av samma slag som hans mor hade 
haft, tätt tryckta till ansiktet. Hennes kjolar var formade efter 
höfterna och föll neråt-utåt, vidare och längre än någon annan 
kvinna hade, tunga sidentyger som kom henne att se förnyat 
gammaldags ut.42 

Uttrycket ”förnyat gammaldags”, newly ancient, samman-
ställer ett då med ett nu och uppdaterar det förgångna. 
Därmed blir det uppfattningen av dåtiden annorlunda 
på grund av den meningsförskjutning som en modern 
appropriering innebär, men det innebär även att nutiden 
antar ett stråk av annanhet. 
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Det finns flera beskrivningar av Robin i termer av 
något vagt förgånget, och ofta består de av paralleller till 
naturen. Liknelserna hämtas bland annat från djurvärl-
den, som när hon jämförs med ”en kvinna som är djur på 
väg att förmänskligas”.43 Vidare liknas Robin vid en hög 
av växtlighet när hon i romanens inledande beskrivning 
fortfarande är både medvetslös och namnlös: 

Parfymen som hennes kropp utandades var av samma art som 
jordens kött, svamparna, med lukt av fångad fukt och ändå torr, 
överdragen med doften av ambraolja, en havets inre sjukdom, 
och kom henne att te sig som ingången i sömnen, oförsiktig och 
total. Hennes kött hade levande växters fibrighet, och därunder 
anade man en stomme, bred, porös, sömnnött, som om sömnen 
var en förmultning trevande efter henne under den synliga ytan. 
[…] Liksom på en målning av Rousseau le douanier tycktes hon 
vila i en djungel fångad i en salong […].44 

Citatets konglomerat av växter, djur och kvinnor blir 
närmast en allegorisk tavla i sig. Den distanserade fram-
ställningen av pastorala ideal, ”[l]iksom på en målning 
av Rousseau le douanier”, ifrågasätter århundradens 
dröm om den guldålder då människan forfarande stod i 
kontakt med naturen. Den franska konstnär som citatet 
anspelar på, Henri Rousseau (1844–1910), målade tavlor 
som föreställde försvarslösa, sovande kvinnor omgärdade 
av vilda djur och djungelväxter - en av de mest bekanta 
heter Drömmen (1910). Exotismen från Rousseaus kända 
djungeltavlor återkommer när Felix träffar Robin igen 
några dagar efter deras första möte: 

Ryckt ur sin inramning - växterna som hade omgivit henne, 
stolarnas och gardinernas melankoliska röda sammet, det svaga 
och nattaktiga fågellätet - bar hon likväl med sig en antydan 
om [ett ”för länge sedan”], liksom djur gör.45 

Robin liknas dock inte bara vid djur och natur, som i 
citaten ovan, utan beskrivs även som ett barn. Dessa olika 
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liknelser utvecklas parallellt, samtidigt som de problema-
tiseras. Alltsedan Aristoteles tid och tankar har kvinnor 
betraktats som närmare naturen, medan männen för-
kroppsligar civilisationen. Under 1800-talet varnade man 
visserligen både männen och kvinnorna för att släppa 
fram sin inre vilde, eftersom människor forfarande var 
djur under civilisationens fernissa. Men kvinnor utgjorde 
den tydligaste länken mellan människa och djur, och Dar-
win menade att kvinnan, liksom barnen och de ”lägre” 
icke-vita raserna, helt enkelt var en evolutionär buffert 
mellan mannen och djuret.46 

Denna diskursiva emfas på könsskillnad syftade till 
att skapa en  hierarki mellan kvinnor och män, baserad 
på både anatomi och psyke. Under 1800-talet utveck-
lades dikotomin mellan man och kvinna i samverkan 
med närbesläktade diktomier i stil med vuxen–barn, 
normal–patologisk, civilisation–barbari, påpekar Ornella 
Moscucci: ”kvinnan klassades som barn och barbar, och 
både kvinnlighet och primitivitet ansågs som patologiska 
stadier och hämmad utveckling av människorasen”.47 
Konsekvenserna av denna argumentativa logik blev att 
kvinnor och barn kom att betraktas som vore de endast till 
hälften mänskliga. Pojkbarnet fick efterhand ett fullvärdigt 
medlemskap i mänsklighetens klubb, medan flickbarnet 
fick stanna kvar i djurlimbo under hela sitt liv. Denna 
uppfattning (hetero)sexualiserades också, naturligtvis.

Men i Nattens skogar har den sexuella laddningen i 
Robin-som-barn en intressant skruv - den är nämligen 
inte heteronormativ. Det är Nora som ser på Robin som 
både ”min älskare och mitt barn”.48 Djuna Barnes relaterar 
ofta till konstellationen mellan mor och barn när hon ska 
framställa maktstrukturer i kvinnors kärleksförhållanden. 
Detta bildspråk kan tolkas som en medveten meningsför-
skjutning av kärleksromanens genrekonventioner. Judith 
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Lee menar för sin del att Barnes därigenom ”byter ut dia-
lektiken mellan manligt och kvinnligt. Genom att göra så 
skiftar hon fokus från kampen att övervinna skillnad till 
kampen att upprätta skillnad.”49 

Carolyn Allen kommer fram till något liknande i sin 
innovativa analys av rollspelet mellan Nora och Robin, 
men här i förhållande till Freud snarare än till kärleksro-
manen som genre.50 Hon hävdar att Nattens skogar, i sin 
framställning av lesbiskt begär, närmast i teoretisk mening 
skriver om vad han definierar som likhet, sameness, till 
vad hon istället benämner liknande, resemblance. Både i 
sexologiska och freudianska diskurser patologiseras näm-
ligen homosexualitet just utifrån begreppet likhet, vilket 
implicerar en narcissistisk störning. Därmed kan Nattens 
skogar sägas skjuta en kil in i den etablerade betydelsen av 
narcissism, åtminstone så som den formulerats av Freud i 
hans artikel från 1914.51 

 Nattens skogar reviderar den skillnad som Freud 
upprättar mellan ana klitiskt och narcissistiskt objektval, 
enligt Allen. Det anaklitiska objektvalet är i Freuds teori 
ett substitut för (att vara) moder, medan det narcissistiska 
objektvalet utgörs av någon som är som man själv. Men 
Nora och Robin alternerar mellan rollerna av mor och 
barn, på samma gång som deras objektval består i någon 
som liknar dem själva. Den erotiska dynamiken härrör 
istället ur gränsupplösning, det vill säga ett slags likhet 
konstruerad som skillnad - alltså vad Allen definierat som 
liknande, resemblance. I Nattens skogar skapas därför en 
alldeles egen teori om lesbiskt begär, vilken emanerar ur 
en intressant komplicering av maktstrukturer. 

Genom att rucka på innebörden av, och formerna för, 
lesbiskt begär, söker Nattens skogar fly heteronormativite-
tens fängelse. Samtidens skräck inför blotta tanken på en 
uppluckring av tydliga könsgränser var fastlåst i den hete-
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rosexualiserade kodningen av maskulinitet och feminini-
tet. Under mellankrigstiden kunde sexuellt begär mellan 
kvinnor knappast ens tänkas bortom spelet av de sociala 
konventionernas ”aktiva” manlighet och ”passiva” kvinn-
lighet. Nattens skogar problematiserar tidens etablerade 
normer och betydelser då den bryter upp definitioner av 
könsroller, sexuellt begär och kvinnors samkönade kärlek. 
I sina försök att historisera den metonymiska Nya kvin-
nan söker romanen att ur ett kritiskt perspektiv framställa 
Robin som antingen djurisk, forntida, eller lik ett barn. 

Men trots sitt historiserande perspektiv tycks romanen 
sluta i en återvändsgränd. På de sista sidorna genomgår 
Robin, som tidigare beskrivits som ett ”djur på väg att 
förmänskligas”, en omvänd metamorfos, och hon om-
vandlas till en animalisk varelse. Den bildliga betydelsen 
av att kvinnor står evolutionärt nära djuren blir plötsligt 
bokstavlig: 

Ner gled hon; […] på alla fyra, med hasande knän. Ådrorna 
blånade på hennes hals, under öronen, svällde på hennes armar, 
stod tjocka och bultande på hennes fingrar när hon kröp framåt. 
[…] Så började hon också ge skall där hon kröp efter [hunden] 
- ett anfall av gläfsande skratt, obscent och rörande. Hunden 
började tjuta, sprang bredvid henne, huvud vid huvud som för 
att stänga hennes väg; mjukt, långsamt tassade trampdynorna. 
Han sprang hit och dit, gnydde djupt i strupen, och hon grinade 
tänder, gnällde i kapp med honom; kortare och kortare, huvud 
vid huvud, tills hon gav tappt, låg utsträckt, med armarna vid 
sidorna, med ansiktet vridet åt sidan och vått av gråt; och hunden 
gav också tappt och lade sig, med blodsprängda ögon, med 
huvudet sträckt utmed hennes knän.52

Mot framtiden
Robin kapitulerar slutligen inför samtidens fördomar och 
antar djurisk form. I denna mening gestaltar Nattens sko-
gar en tragedi. Men om man istället väljer att läsa roma-
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nen allegoriskt borde detta slut visserligen summera något 
sorgligt förgånget samtidigt som det öppnar för framtiden. 
Kanske kan Robins dystra öde överskridas - men hur? 
Den mållösa Robin finns inte längre, hennes funktion 
som metonymiskt tecken är uppenbarligen överspelad. 
Den Nya kvinnan är död och begraven och andra världs-
kriget rycker allt närmare. 

Nå, vi har fortfarande Nora. I berättelsens början är 
hon endast en potentialitet, ett blankt ark: 

Världen och dess historia var för Nora som ett skepp i en flaska; 
själv var hon utanför och oidentifierad, i oändlighet invecklad 
i en upptagenhet utan något problem.

Så träffade hon Robin.53

Ja, så träffade hon Robin. Det första Robin säger till Nora, 
efter att hon presenterat sig med sitt namn, är: ”Jag vill 
inte stanna här.”54 Därmed placeras Robin som ett ”fossil” 
i Noras hjärta, och paradoxalt nog kan Robin inte tillhöra 
Nora till fullo förrän hon återvänt till det förgångna, den 
tidigare ”värld” hon kommer ifrån.55 

Genom hela romanen kämpar Nora för att finna sin 
egen röst; ”jag kan inte tala, och jag måste.”56 När Robin 
sedermera lämnar henne söker Nora någon att anförtro 
sig åt. Tillsammans med doktor O’Connor finner hon en 
smula tröst då de tillsammans diskuterar nattens betydelse 
i kapitlet ”Väktare, vad lider natten?” Nora inser att ”nat-
ten påverkar en människas identitet”, och hon har mycket 
riktigt metamorferats eftersom Robin införlivats i henne 
och numera ”är jag”.57 Hon är dock osäker på vilken roll 
hon då ska spela i fortsättningen och frågar både doktorn 
och sig själv: ”Vad ska jag göra?” 

Varken Nora eller doktorn har något svar på den frågan. 
Nora vet ännu inte hur hon ska kunna bli ett nytt slags ny 
kvinna, någon med potential nog att orka återfödas efter 
andra världskrigets slut. Men döpt som hon är efter Ibsens 
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kända hjältinna från 1879, och med Robins oupphörligt 
upprepade: ”Kom ihåg mig”58, är Nora oupplösligt för-
enad med det feministiskt förflutna. Hon torde därmed 
ha de allra bästa förutsättningarna inför att anträda den 
långa, mörka vägen in i framtiden. 
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4. Ta tanke. Marx, Peirce 
och feministisk  

(kultur)materialism

Att benämna innebär att förändra. Det betyder att 
allting, all mening och all innebörd, kan förskjutas, 

förvridas eller vändas till sin motsats. Kampen om tolk-
ningsföreträde blir därför en fråga om makt. 

Benämnandets makt och relationen mellan text och 
verklighet utgör nära besläktade forskningsområden, 
viktiga för den feministiska litteraturvetaren. Som Toni 
Morrison så riktigt påpekade i sin Nobelföreläsning: ”Ett 
förtryckande språk gör mer än bara representerar våld 
– det är våld.”1 Men naturligtvis handlar inte relationen 
mellan text och verklighet om enkla speglingsförhållanden 
mellan bas och överbyggnad eller om en trivialisering av 
kulturella uttrycksformer. Ord materialiseras i komplexa 
processer på flera nivåer både i text och i det vi kallar 
verklighet, och teoretiker tycks idag vara rörande överens 
om att mening och materialitet är oupplösligt förbundna 
med varandra.2 

I den här artikeln ska jag resonera kring vad jag bedö-
mer vara en rimlig, språkteoretisk utgångspunkt för det 
emancipatoriska projektet, och resonemanget mynnar ut 
i en problematiserat realistisk position. Jag kommer dels 
att utgå från praxisbegreppet hos Karl Marx och dels från 
C.S. Peirces semiotiska realism, vilka filtreras genom ett 
nutida feministiskt och kulturteoretiskt perspektiv på ma-



84 

terialism. Mitt fokus utgörs således av ontologiska snarare 
än av epistemologiska frågor, vilket jag tror är en förskjut-
ning som jag till viss del även inspirerats till utifrån de 
senaste årens så kallade materialististiska vändning.3

Feministisk materialism
Marxistisk materialism i klassisk mening betonade att 
människors produktiva verksamhet förändrar historien, 
vilket inspirerat även feministiska tänkare. Analysen av 
maktrelationer och förändringen av dem är viktig inom 
både feministisk och marxistisk teori, liksom insisterandet 
på historisering. Materialism utgör här ett nyckelord i den 
teoretiska beskrivningen av social verklighet och faktiskt 
förtryck där det handlar om att knyta mening till mate-
rialitet genom att se att orden får materiella konsekvenser 
samtidigt som de har ett materiellt upphov. 

Kvinnors och mäns erfarenheter konstrueras historiskt 
genom formationer av materiella krafter, och vi förstår 
och formar verkligheten genom språkliga uttryck. Men 
verkligheten är inte språk. Marx betraktade för sin del 
verkligheten som produktionen och reproduktionen av 
mänskligt liv, så istället för att haka upp sig på problema-
tiken kring verkligheten som ett slags ting i sig, utanför 
språket, tyckte han att det var intressantare att försöka 
beskriva sociala praktikers meningsskapande processer i 
termer av sådant som materiell produktion, individuella 
medvetanden och politiska och kulturella institutioner. 
Då handlade det nämligen om att försöka förklara och 
förändra de strukturer som fungerar förtryckande.

En materialistiskt linje har löpt genom hela 1900-talets 
feministiska teori i väst, vilken inkluderar allt från Vir-
ginia Woolfs poängtering av vikten av en egen inkomst 
och ett eget rum fram till dagens materialistiska vänd-
ning. Men först och främst kanske tankarna går till den 
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feministiska andra vågens kritiska läsningar av Marx.4 I 
dem plockades ordet materialism ut som russinet ur den 
historiematerialistiska kakan och blev en nyckelterm 
som då signalerade att även den feministiska analysen till 
syvende och sist handlade om arbete, i synnerhet det obe-
talda arbete som utfördes av kvinnor och som hittills varit 
underteoretiserat. Den första vågens kvinnorörelse hade 
främst tagit strid med överbyggnadens juridiska institu-
tioner och därmed vunnit till exempel kvinnlig rösträtt. 
Men fortfarande var kvinnor förtryckta, och därför ville 
andra vågen gå vidare till den materiella basen för att finna 
anledningen till detta. 

Termen ”materialistisk feminism” etablerades mot 
slutet av 1970-talet. Detta skedde till exempel i Frank-
rike genom Christine Delphy och i USA genom Anette 
Kuhn och Ann Marie Wolpe. Termen ansågs vara vidare 
än de besläktade ”marxistisk feminism” och ”socialistisk 
feminism”, men gränsen är flytande. Relationen mellan 
feministisk materialism och marxism är inte alltid helt 
tydlig. Men säkert är att Marx’ beskrivning av kapi-
talismen inte erbjöd någon analys av det könsspecifika 
kvinnoförtrycket, och därför kom att kombineras med ra-
dikalfeministernas analys av patriarkatet. Den sistnämnda 
utgjordes av en pregnant analys av männens makt över 
kvinnlig sexualitet och reproduktion, en analys som med 
sin biologistiska slagsida idag dock kan kritiseras för att 
vara både ahistorisk och heteronormativ. 

Men man började småningom tala om kapitalism och 
patriarkat i termer av tvåsystemteori och den amerikanska 
ekonomen Heidi Hartmann väckte i detta sammanhang 
stor uppmärksamhet och debatt med sin artikel ”Det 
olyckliga äktenskapet mellan feminism och marxism: för 
en mer utvecklingsbar förening” från 1981.5 Hartmann 
ville i sin artikel plädera för ”att utsätta patriarkatet för 
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materialistisk analys”, och det ville hon göra genom dub-
belt fokus, det vill säga fokus på både socio-ekonomiska 
strukturer samt på familj och sexualitet. 

Inom litteraturvetenskapen utgörs den materialistiska 
feminismen av en kritisk läspraktik som tar hänsyn till 
sociala och ekonomiska förutsättningar. En klassiker på 
området utgörs av Juliet Mitchells analys av Defoes Moll 
Flanders (1978), där Moll utnämns till litteraturens första 
kapitalist i modern mening.6 Sociologen Michèle Barrett 
blev med sin bok Women’s Oppression Today (1980) populär 
även bland litteraturvetare eftersom hon pekar på vikten 
av litterära analyser i den feministiska kampen. Hon pos-
tulerade för detta tre viktiga utgångspunkter. Den första 
handlar om det omöjliga i att fastställa en enda ”sann” 
innebörd i ett konstnärligt verk, den andra om (det inte 
alltid ömsesidiga) sambandet mellan kvinnors konst och 
feministisk konst, och den tredje om det problematiska i 
att fastställa estetiskt värde.

Den feministiska materialismens kritiska läspraktik 
definierades vidare 1985 av litteraturvetarna Judith New-
ton och Deborah Rosenfelt som

ett arbete med maktrelationer som impliceras av genus samtidigt 
som man arbetar med de som impliceras av klass, ras och sexuell 
identifikation; en analys av litteratur och en analys av historia och 
samhälle; en analys av förutsättningarna för kulturell produktion 
och en analys av de komplexa sätt som de skrivs i texten vid ett 
givet historiskt ögonblick.7

Centralt är alltså en komplicerande historisering präg-
lad av materialistisk maktanalys, liksom även inom den 
senare feministiska materialism som införlivade centrala 
poststrukturalistiska insikter i sina analyser av kvinno-
förtrycket.8 Detta skiljer den materialistiska feminismen 
från den så kallade nyhistoricismen som också framträdde 
på den litteraturvetenskapliga 1980-talsscenen. Nyhisto-
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ricismen koncentrerade sig på idémässiga faktorer i sina 
historiserande ansatser och har därför, ibland med rätta, 
anklagats för idealism. Nyhistoricismens brittiska motsva-
righet, den så kallade kulturmaterialismen, kan däremot 
anses nära besläktad med den materialistiska feminismens 
litteraturvetenskapliga gren. 

Kulturstudier
Men den viktiga poäng som nyhistorikern Louis Montrose 
förmedlade i det ofta anförda slagordet ”texters historicitet 
och historiens textualitet” har man i alla fall gemensam.9 
Denna kiasm bryter upp den fruktlösa motsättningen 
mellan text och kontext, och numera kan man inte längre 
behandla texter som vore de speglingar av en fastställd 
verklighet. Att skriva ett inledande ”kontext”-kapitel i en 
litteraturvetenskaplig studie borde därför vara en omöj-
lighet idag, eftersom kontexten då endast bildar ett slags 
statiskt staffage gentemot vilket de litterära texterna kan 
korreleras eller rentav korrigeras. Olika typer av texter bör 
istället genomgående läsas med och mot varandra i syfte 
att skapa dynamiska meningssammanhang. 

Detta tillvägagångssätt ryms även inom kulturstudier 
i vidare mening. Dessa anses, enligt fältets etablerade his-
torieskrivning, ha institutionaliserats genom det berömda 
Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) i 
Birmingham på 1960- och 1970-talen. Det är inte fråga 
om en disciplin, utan snarare om ett mång- och tvärve-
tenskapligt kritiskt perspektiv som behandlar texter i vid 
mening - ord, bild, musik, muntliga berättelser, minnen 
och så vidare. Begreppet ”kultur” har inom kulturstudier 
definierats som ”den faktiska markterrängens praktiker, 
representationer, språk och seder i ett specifikt historiskt 
samhälle”.10 Kultur utgörs såtillvida av alla de praktiker 
som omformar en grupps livsvillkor till meningsfulla 
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uttryck, det vill säga människors sociala samspel med 
varandra inom de perceptionsramar, de symboliska 
strukturer och de narrativa konventioner som möjliggör 
detta samspel. Språklig kommunikation är en del av dessa 
praktiker genom vilka vi gör oss föreställningar om oss 
själva och världen. 

Inom kulturstudier har det metodiska tillvägagångs-
sättet benämnts artikulation. Urvalet och ordningsföljden 
av materialet, det vill säga konstellationen av skilda ele-
ment som i filosofisk mening inte är nödvändig, skapar i 
sig mening:

En artikulation är sålunda formen för det samband som kan 
förena två skilda element, i vissa sammanhang. Den utgör en 
länk som inte är nödvändig, determinerad, absolut och essentiell 
vid alla tillfällen. Man måste fråga sig under vilka förutsättningar 
en förbindelse kan utformas eller skapas? Den så kallade ”en-
hetligheten” i en diskurs är egentligen en artikulation av skilda, 
distinkta element som kan re-artikuleras på olika sätt eftersom 
de inte har någon nödvändig ”tillhörighet”. Den ”enhetlighet” 
som spelar roll är förbindelsen mellan den artikulerade diskursen 
och de sociala krafter som under bestämda historiska villkor kan, 
men inte måste, relateras till varandra. Därmed kommer en teori 
om artikulation att både utgöra ett sätt att förstå hur ideologiska 
element under vissa omständigheter hänger samman inom en 
diskurs, och ett sätt att ställa frågor kring hur de artikuleras eller 
inte artikuleras vid specifikt kritiska ögonblick vad gäller vissa 
bestämda politiska frågor.11

Poängen är alltså inte att söka sig fram till en objektivt 
”sann” bild av historien. ”Historisk kontext” är ju som 
tidigare sagts inte något statiskt utanför texten, utan ska-
pas och omskapas ständigt i olika sociala praktiker av oss 
uttolkare:

kontext är inte något där ute, något där praktiker dyker upp eller 
influerar utvecklingen av praktiker. Snarare konstituerar identiteter, 
praktiker och effekter just den kontext i vilken de utgör praktiker, 
identiteter eller effekter.12
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Den minsta betydelsebärande beståndsdel som skapar, 
och skapas av, text utgörs av ”representationen”. Ordet 
representation kommer från latinets repraesentatio som 
betyder gestaltning. Representationen brukar, tillsam-
mans med det språkliga tecknet, definieras som något 
som betecknar något. Detta synsätt var etablerat redan 
hos de medeltida skolastikerna som tjatade sitt aliquid stat 
pro aliquo, ”något som står för någonting annat”. Men 
ett tecken, eller en representation, kan aldrig studeras 
ensamt för sig själv, utan alltid i relation till andra tecken 
eller representationer. Inom semiotiken, teckenläran, 
undersöker man därför alla former av betydelseskapande 
baserat på fenomen som kodar och kodats som tecken. 
En representation i kulturteoretisk mening både beskriver 
och producerar kulturella föreställningar i en ömsesidigt 
konstituerande rörelse. Det innebär att skönlitteratur inte 
återger en fastställd verklighet utan är med och skapar 
den, och denna insikt betonar även det fiktiva momentet 
i vår förståelse av det förflutna. Detta innebär att vi inte 
längre kan tala om varken sådant som Verkligheten eller 
Historien, i singularis med versal.

Kulturmaterialism
Den brittiska kulturmaterialismen är idag mycket eklek-
tisk och influeras av en mängd skilda teoretiker. Men jag 
vill gå tillbaka till litteraturvetaren Raymond Williams 
som var den som myntade begreppet kulturmaterialism på 
1970-talet. Det handlar om att med marxistiska utgångs-
punkter se de konstitutiva förbindelserna mellan individ, 
samhälle, kultur och ekonomi i de litterära analyserna. 
Han definierade kulturmaterialismen som

en teori om kultur i termer av en (social och materiell) produktiv 
process och som särskilda praktiker, ”konst”, i form av socialt 
bruk av materiella produktionsmedel (från språk som materiellt 
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”praktiskt medvetande”, specifika skriftteknologier och sätt att 
skriva, till mekaniska och elektroniska kommunikationssystem).13

Kulturmaterialismens särdrag består alltså i att även 
kulturproduktion och -konsumtion betraktas i form av 
materialitet. Språk definieras som en akt, en handling, och 
blir då inte längre bara en genomskinlig förmedlingslänk 
mellan tanke och uttryck, utan ett konstitutivt element i 
materiell, social praktik. Konst blir därmed också ett slags 
praktik, snarare än ett objekt, vilket är en betydelsebä-
rande ontologisk förskjutning i den kulturmaterialistiska 
teorin. 

Raymond Williams teoretiska credo vad kulturmate-
rialismen anbelangar återfinns huvudsakligen i hans bok 
Marxism and Literature (1977, på sv. som Marx och kultu-
ren, 1980). Han lägger här vikt vid undersökningar av alla 
former av sociala meningsprocesser, men John Higgins 
påpekar att främst tre dimensioner är nödvändiga för Wil-
liams’ kulturmaterialistiska textanalys - den formalistiska, 
den historiska, samt den teoretiska: 

en text läses formalistiskt vad gäller dess spel av genre- och 
inomspråklig konstruktion; den lokaliseras historiskt, både i 
termer av medel och förutsättningar för produktion samt i rela-
tion till receptionshistoria; och den läses teoretiskt utifrån de 
frågor som i produktiv mening kan ställas till den.14

En viktig poäng för Williams är att subjektets medvetande 
inte bara är en passiv effekt av språkliga och samhälleliga 
strukturer. Subjektet både skapar och skapas av diskursiva 
”ideologier”, och både möjliggörs och determineras av 
språket i form av aktiv handling. Kulturmaterialismen re-
laterar här till semiotiken, vilken också framhåller subjek-
tet som agent. I förlängningen innebär detta att kulturella 
representationer inte betraktas som färdiga produkter, 
utan snarare som formativa processer där mening skapas 
via social och individuell tolkning.15
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Centralt för kulturmaterialismen är den nyläsning av 
relationen mellan bas och överbyggnad som Williams 
formulerade i en känd artikel från 1973, där den kulturella 
överbyggnaden tillerkänns ett dynamisk förhållande till 
basen.16 Detta innebär att överbyggnaden, sådant som 
språk och konst, både skapar och skapas av materiella om-
ständigheter.17 Engels hade på sin tid också träffats av in-
sikten om en dynamisk relation mellan bas och överbygg-
nad, åtminstone under ett ögonblick år 1890 då han i ett 
brev medgav att han och Marx försummat att ”framhålla 
överbyggnadens […] aktiva betydelse”.18 Denna insikt kan 
sedermera sägas ha vidareutvecklats av Williams och blev 
en avgörande beståndsdel i den kulturmaterialism som 
han formulerade i Marxism and Literature. 

Raymond Williams betraktade alltså inte kultur som 
något sekundärt till – eller som en ”spegling” av – eko-
nomiska omständigheter. Däremot ansåg han att det 
var av avgörande vikt att relatera kulturella fenomen till 
produktionssystemet. Konstnärliga representationer sam-
spelar med historiska, sociala och ekonomiska villkor och 
det sätt varpå människor hanterar dessa villkor. Kultur är 
materiell praktik, och skönlitteratur utgör här en viktig 
plats för kulturell mening. Därför, menar Williams, är 
litteraturanalys viktig och nödvändig om vi vill förändra 
världen. Han menar att språk och litteratur helt enkelt ut-
gör ”ett konstitutivt element i materiell samhällspraxis”.19 
Begreppet praxis är hämtat direkt från Marx, och jag 
tänkte nu sammanfatta huvuddragen i det.

Praxis
I Aristoteles Metafysik betraktades praxis som skilt från 
theoria, men Marx valde att upprätta ett dialektiskt förhål-
lande mellan de tu. Med detta menade han att när man 
ägnar sig åt att förklara världen i teorin, så ägnar man sig 
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samtidigt åt att förändra världen i praktiken. Marx ville 
med praxisbegreppet formulera en filosofi som både skil-
jer sig från den tyska, idealistiska traditionen och från den 
franska upplysningens mekaniska materialism.20 Han ville 
till skillnad från idealismen betrakta den mänskliga natu-
ren som en produkt av sociala relationer, och i motsats till 
den deterministiska materialismen framhålla människans 
möjlighet till aktiv, om än inte fullständigt fri, vilja:

Människorna utformar själva sin historia, men de gör den inte 
efter eget gottfinnande, inte under omständigheter som de själva 
valt utan under omständigheter som är omedelbart förhanden-
varande och nedärvda.21 

Marx’ filosofiska projekt kan förstås som ett försök att 
analysera både samhälle och tanke i termer av praktiker 
eller aktiviteter genom tid.22 Marxismens klassiska bild av 
verkligheten ger som sådan en god beskrivning av maktre-
lationer i samhället, och drar uppmärksamheten både till 
materiella begränsningar för människor men även deras 
möjligheter att uppnå förändring. Marx’ filosofiska och 
ekonomiska analys kan sålunda betraktas som dynamisk, 
stadd i ständig rörelse. Hans språkfilosofi (om det nu går 
att urskilja en sådan) går inte främst ut på att sätta namn 
på saker, utan snarare på att formulera verktyg eller in-
strument som hjälper oss att förstå och representera den 
sociala världen och dess mänskliga aktivitet.23

Filosofen C.S. Peirce kan, menar jag, sägas eftersträva 
något liknande i sina semiotiska utläggningar. Peirce 
använder dock termen habit, vana, istället för praxis. 
Både Peirce och Marx ser handling som det centrala, 
och båda bröt med sin tids filosofiska paradigm. Bland 
annat kritiserade de Descartes tudelning av tanke och 
kropp samt Lockes idealistiska tro på perceptionens 
omedelbarhet. Peirce och Marx menade också att his-
toria och verklighet konstrueras socialt genom ständigt 
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pågående meningsprocesser och tolkningsakter. När de 
talar om mänskliga begränsningar menar de alltså inte 
begränsningar i kantianska termer, utan om de livsra-
mar som upprättats genom sociala normer och tidigare 
generationers samhällsproduktion. Marx och Peirce har 
den realistiska språksynen gemensam, och jag tänkte nu 
försöka presentera den peirceska semiotiken utifrån detta 
faktum. Jag tänkte börja med att diskutera interpretan-
tens kontextualiserande funktion, för att i nästa avsnitt 
gå in på begreppen vana och vaneförändring utifrån deras 
emancipatoriska potential.

Jag kommer att argumentera för det teoretiskt frukt-
bara i marxistisk praxis, med dess betoning på mänskliga 
handlingars förändrande kraft. Praxisbegreppet kan i sin 
tur lämpligen kombineras med Peirces språksyn. Jag 
menar att det emancipatoriska projektet gynnas bättre av 
den typ av kontextualiserande semiotik som Peirce före-
träder, snarare än av den Saussuretradition som dominerat 
1900-talet. Peircesemiotiken lämpar sig utmärkt för den 
materialistiska förståelse av kultur och litteratur som ser 
relationen mellan språk och verklighet som central. 

Det finns naturligtvis flera teoretiker som ser olika 
varianter av den realistiska positionen som en nyckel till 
emancipatorisk teori. Den feministiska sociologen Sylvia 
Walby har till exempel hävdat detta och då tagit stöd i 
vetenskapsteoretikern Roy Bhaskars ”kritiska realism”.24 
Generellt sett kan realismen sägas bejaka olika varianter av 
referentialitet. Den realistiska positionen kan också sägas 
mena att det är i snittet mellan mening och materialitet, 
språk och kroppslighet, som tillvaron finner innebörd. Vi 
gör oss till exempel begripliga för oss själva i termer av 
kvinnor och män, svarta och vita, homo- och heterosexu-
ella, under- och överklass. Men när vi då ägnar oss åt att 
förklara världen i teorin, med ord, ägnar vi oss samtidigt åt 
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att förändra innebörden av till exempel den problematiska 
dikotomisering som jag tecknade ovan. När de teoretiska 
termerna omgestaltar världen blir de sålunda även eman-
cipatoriska.

Frågan om kvinnors underordning kan därför besvaras 
och bemötas med sådana teoretiska begrepp som arbets-
delning och heteronorm, patriarkat och intersektionali-
tet. Men benämnandets makt är i högsta grad verksam 
även i till synes mer vardagliga begrepp som bland annat 
hemmafru och arbetare, vilket Chandra Talpade Mo-
hanty visat i sin viktiga artikel ”Kvinnliga arbetare och 
kapitalistiska skript”.25 Här visar hon hur förödande det 
kan vara att i vissa sammanhang benämnas just hemmafru 
istället för till exempel arbetare. Utifrån fallstudier av tred-
jevärldenkvinnors situation som arbeterskor i en global 
ekonomi (här spetsknypplerskor i Narsapur i Indien och 
invandrarkvinnor i elektronikindustrins Silicon Valley 
i USA) ser Mohanty en gemensam nämnare. Eftersom 
arbetet sker i hemmet betraktar dessa kvinnor sig själva 
främst som hemmafruar som jobbar extra, trots att de ut-
för minst ett heltidsarbete utan några som helst rättigheter 
eller vettiga villkor. Isolerade i hemmet kan de inte heller 
formulera gemensamma intressen tillsammans med andra 
på en arbetsplats, vilket arbetsgivarna är väl medvetna om. 
Skulle dessa kvinnor istället börja kalla sig arbetare skulle 
de få en helt annan plattform för att organisera sig och 
driva arbetsrättsliga frågor, menar hon. 

Mohanty lyfter därmed fram vikten av det slags strate-
giska essentialism som Gayatri Spivak talat om, det vill säga 
ett tillfälligt bruk av ett identitetsontologiskt ”vara”, i syfte 
att uppnå emancipation. Genom att här inta strategiskt 
(snarare än universalistiskt) definierade gemenskaper fo-
kuseras å ena sidan erfarenheters kontinuitet, vilka å andra 
sidan är knutna till en viss arbetsbelägenhet i en viss tid på 
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en viss plats. Denna strategi skulle också kunna beskrivas i 
termer av referentialitet, menar jag, åtminstone så som jag 
uppfattar referentialitet utifrån semiotikern C.S. Peirce.

Semiotisk realism
Vi har stavelser, ord, meningar, yttranden… Men vi 
väljer inte helt fritt hur de ska sitta ihop. Det är viktigt 
att komma ihåg att språket skapar oss i minst lika hög 
grad som vi skapar språket. Tanke, språk och kultur utgör 
därför verkliga historiska krafter, och inom semiotiken 
undersöker man alla former av betydelseskapande baserat 
på fenomen som kodar och kodats som tecken. 

Semiotiken har främst kommit att förknippas med 
Ferdinand de Saussure (1857–1913) som delade tecknet 
i två: signifikat, signifié, och signifikant, signifiant. För 
det emancipatoriska projektet finns det framförallt två 
nackdelar med Saussures modell, förutom dess dikoto-
miska tankefigur. För det första saknas ett perspektiv på 
språket som social praktik, vilket omöjliggör maktanalys. 
Saussure har uteslutande ägnat sig åt språkstrukturerna, 
langue, och inte individuella yttranden, parole.

För det andra har Saussure kommit att fungera som 
portalfigur i den strukturalistiska och poststrukturalis-
tiska tradition som fått misogyna effekter. Ett typiskt 
exempel utgörs av Claude Lévi-Strauss, som fått rättmätig 
kritik från feministiskt håll för sitt antropologiska släkt-
skapssystem där kvinnorna endast tilldelas funktionen av 
bytesvaror, ett annat av Jacques Lacan, vars placering av 
Kvinnan bortanför det utsägliga väckt stark feministisk 
opposition.26

Det finns dock en till Saussure samtida semiotiker som 
inte lästes av (post)strukturalisterna. Han hette Charles 
Sanders Peirce (1839–1914), och hans tänkande har på se-
nare år fått en renässans. Man håller till exempel som bäst 
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på att ge ut hans samlade skrifter i trettio volymer under 
titeln Writings of Charles S. Peirce. Sedan tidigare finns 
Collected Papers of Charles Sanders Peirce i åtta delar, samt 
olika antologier med hans texter.27 För det feministiska 
projektet kan i synnerhet hans termer interpretant, habit 
och habit-change vara värda att utveckla. Jag återkommer 
till de båda sistnämnda begreppen i nästa avsnitt. 

Peirce var radikal för sin tid och kritiserade den cartesi-
anska synen på subjektet och den verklighetsuppfattning 
som följer på den. Han menade att det inte gick att nå 
verkligheten direkt via ett enhetligt medvetande, utan att 
ta vägen genom språket. Samtidigt kritiserade han även 
motsatsen till den cartesianska traditionen, vilken han 
benämnde nominalism, där det hävdas att medvetandet 
och perceptionerna inte utgör verkligheten utan endast 
utgör tecken för verkligheten. Peirce menade istället att 
både subjektet och dess omvärld består av semiotiska 
entiteter, tecken, som ömsesidigt skapar varandra genom 
sociala praktiker.

Men till skillnad från Saussure bygger inte Peirce sin 
teckenteori på en dikotomi som utesluter referentialitet, 
istället kontextualiseras och historiseras tecknet genom 
tredelning. Peirce menade att ”ett tecken är något som 
för någon betecknar någonting i någon mening eller 
kapacitet”, det vill säga det tredelade tecknet utgörs av 
något - en ”representamen”; något som står för något - 
ett ”objekt”; samt av något som står för någon i något 
avseende vid något tillfälle - ”interpretanten”.28 Det tredje 
ledet, interpretanten, är egentligen den intressantaste de-
len i Peirces teckenbygge eftersom det skapar utrymme 
för att tolka något över tid och i form av en dynamisk 
struktur som binder samman objekt, tecken och mening: 
Interpretanten kan helt enkelt sägas öppna för både refe-
rentialitet och historisering på ett helt annat sätt än vad 
Saussures modell gör. 
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Interpretanten utgör även den potentialitet, den möj-
liga betydelse, som kan aktualiseras genom nästa tecken. 
Varje tecken har en interpretant i tredje led, och detta 
tredje led utgör i sin tur första ledet i påföljande tecken. 
Dessa kedjor av interpretanter finns med i varje menings-
skapande akt som av Peirce kallas för semios, semiosis. 
Peirce visar här den vikt han lägger vid levda effekter av 
meningsskapande processer genom att via interpretanten 
tolka både fysiska och psykiska upplevelser. Därmed tar 
han alltså den förkroppsligade verkligheten på allvar i sin 
teori.

Tecknen är i sin tur uppdelade i tre olika relationer 
till objektet (och i förlängningen till interpretanten): Den 
ikoniska relationen mellan tecken och objekt innebär lik-
het; ett fotografi är ett exempel. Den indexikala relationen 
utgörs av orsakssammanhang där tecknet reagerar på ob-
jektet i form av spår eller symptom; fågelljud är ett exem-
pel. Den symboliska relationen är den enda som är arbiträr 
hos Peirce och därmed konventionell; en flagga kan vara 
ett exempel. Detta skiljer Peirce från Saussure eftersom 
alla språkliga relationer är arbiträra hos den sistnämnde.

Teckenrelationer är verkliga, därför menade Peirce att 
de skolastiska realisterna hade rätt om allmänbegreppens 
existens. Detta uttalande kan dock synas problematiskt ef-
tersom medeltidens realister omfattade en snarast platonsk 
syn på allmänbegreppen, det vill säga att allmänbegreppen 
ansågs ”verkliga” trots – eller kanske just därför – att de 
finns utanför oss och vår sinnliga värld. Realisternas mot-
ståndare, nominalisterna, menade att allmänbegreppen 
bara utgjorde namn. Men det Peirce vill komma åt via 
realisterna, tror jag, är helt enkelt referentialiteten.

Peirce menade att tanke är handling, själ är kropp, och 
att perceptioner alltid måste tolkas. All tanke är tecken 
och tecknen är i sin tur tankar. Men både ren materialism, 
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till exempel tankeverksamhet som en rent fysiologisk pro-
cess, och ren idealism à la Berkeley, menar Peirce är en 
styggelse. Denna ståndpunkt erinrar om den tidige Marx 
och hans filosofiska avståndstagande från den mekaniska 
materialismen och den tyska, idealistiska traditionen, och 
rentav om hans definition av praxis. Det erinrar även om 
en nutida kulturteoretiker, Stuart Hall, som hade tankar 
om att sociala praktiker fungerar som språk men inte är 
språk, det vill säga att de materiella villkoren är visserligen 
nödvändiga, men inte tillräckliga, förutsättningar för att 
beskriva sociala praktiker.29 Hall påpekar även, i denna 
anda, att ”bara för att alla praktiker ryms inom ideologin, 
eller är ideologiskt inskriberade, betyder det inte att alla 
praktiker uteslutande utgör ideologi”.30

I dagens nominalistiska Saussuretradition har ett ord 
eller tecken bara betydelse i kraft av sitt förhållande till 
andra ord. Varje ord som uttalas får sin mening genom 
de ord som redan har uttalats, genom ”spåren” från tidi-
gare ord för att tala med Derrida. Detta skulle inte Peirce 
hålla med om, eftersom han menar att handling och 
social praktik är involverat i mening och betydelse. Det 
finns alltså ett stort mått av referentialitet i den peirceska 
språksynen, och man kan därför kalla den för semiotisk 
realism.31 Detta är en svår, men inte omöjlig, teoretisk 
position.

Benämnandets makt
Språk är alltså inte en spegling av verkligheten utan utgörs 
av de meningsskapande processer genom vilka verklig-
heten skapar, och skapas av, oss. Mänskliga handlingar, 
bilder, skriftliga framställningar och samhälleliga insti-
tutioner interagerar såtillvida att språkliga konventioner 
och koder vidmakthåller normer och konventioner, men 
samtidigt förskjuts innebörden av dem i en ständigt på-
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gående meningsskapande process. Men teoretiseras detta 
utifrån tudelningens Saussuretradition där endast skillnad 
skapar mening så låser vi fast oss i en struktur som alltid 
redan bygger på maktfullkomliga hierarkier.

Begrepp som exempelvis Kvinna och Kvinnlighet ska-
par och återskapas istället genom sociala och individuella 
praktiker som till exempel läsande och skrivande, en tanke 
som har presenterats närmare av Peirces feministiska ut-
tolkare, Teresa de Lauretis. Hennes tolkning börjar i Alice 
Doesn’t (1984), fortsätter huvudsakligen i Technologies of 
Gender (1987) och The Practice of Love (1994). Inled-
ningsvis, i Alice Doesn’t, begreppsliggörs ”erfarenhet” som 
den process varigenom vi med representationsbegreppet 
skapar mening och strukturerar världen. Via erfaren-
hetsprocessens ständiga växelverkan mellan yttre och 
inre faktorer konstitueras vår subjektivitet. Vi är i viss 
utsträckning delaktiga i detta vilket är en viktig poäng 
- via erfarenhetsprocessen både placeras och placerar man 
sig i en social verklighet. Ett begrepp som identitet blir 
då en kombinerad samtidighet bestående av en tilldelad 
position och en vald strategi. 

Erfarenhetsprocessen i de Lauretis’ mening fungerar 
på ungefär det sätt varpå Peirce definierat semiosis, semios, 
det vill säga den process varigenom en kultur produce-
rar och tillskriver mening åt tecken. Tecknens effekt 
på individerna benämner Peirce habit, vana, och dessa 
vanor utmynnar i vad de Lauretis valt att kalla erfaren-
het. Hon hävdar vidare att det är kulturella representa-
tioners upprepa(n)de effekt på individuella subjekt som 
utmynnar i vad som benämnts erfarenhet. De kulturella 
representationerna, och i förlängningen alltså vårt jag, 
konstitueras via ”genusteknologier” vilka hon behandlar i 
boken med samma namn, Technologies of Gender, det vill 
säga de: ”meningseffekter och själv representationer som 
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produceras i subjektet genom de sociokulturella praktiker, 
diskurser och institutioner vilka ägnar sig åt produktionen 
av kvinnor och män”.32 

Men lika väl som myndigheter och skolor utgör ex-
empel på genusteknologier är även sådant som film och 
skönlitteratur genusteknologi. Representationerna som 
producerar och produceras av genusteknologierna är 
dock inte verkliga i sig, men materialiseras i människors 
handlingar och praktiker. Kroppen är till exempel ound-
vikligen fångad i representationernas garn:

innebörden av [representationen] får ingen effekt, det vill säga 
[representationen] skulle inte vara en [representation] utan 
existensen av, eller subjektets erfarenhet av, en social praktik i 
vilken subjektet är fysiskt delaktig.33

Ett exempel på en sådan social praktik utgörs av ”kär-
lekspraktiken”, vilken de Lauretis beskriver i boken The 
Practice of Love. Sexualitet, eller som hon kallar det i syfte 
att parallellisera det med semiosen, ”den sexuella struk-
tureringens process”, a process of sexual structuring, utgör 
en del i den allmänt omfattande erfarenhetsprocess som 
länkar subjektivitet till social verklighet. Fantasi utgör här 
en viktig instans.

Insikten om fantasins roll i, och makt över, kulturella re-
presentationer utgör därmed följdriktigt det övergripande 
temat i The Practice of Love. De freudianska urfantasierna 
behandlas här tillsammans med varsin genusteknologi: 
urscenen med film, förförelsefantasin med feministisk 
teori, kastrationsfantasin med skönlitteratur. Slutsatsen 
blir att fantasi inte bara speglar utan konstituerar sexuellt 
begär, och det innebär att begäret inte blir sexualitet ”på 
riktigt”, så att säga, förrän det representeras i fantasin. När 
begäret representeras i fantasin materialiseras det genom 
praktiker, vilka subjektet förkroppsligar. Kroppen blir 
därmed en kulturell fantasi att ta på fullaste allvar. 
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I förra avsnittet pekade jag på den kontextualiserande 
och historiserande roll som interpretanten spelar i Pe-
irces teckenteori. Nu tänker jag även diskutera de tidi-
gare nämnda begreppen vana, habit, och vaneförändring, 
habit-change, utifrån detta perspektiv eftersom Teresa de 
Lauretis tidigare har pekat på den emancipatoriska po-
tentialen i dessa båda termer.34 Det är ju förskjutningar 
i meningsprocessens upprepade och upprepande effekter 
som benämns vaneförändring, och här finns den emanci-
patoriska potential som det feministiska projektet kräver. 
Termerna vana och vaneförändring utgör som sådana 
både förutsättningar för, och resultat av, meningsproduk-
tion. Meningsskapandet är alltså något man både tilldelas 
men även väljer aktivt. 

Med vana ville Peirce definiera tecknens upprepade 
och upprepande effekt på individuella subjekt. De stän-
digt pågående meningsprocesserna modifierar tidigare 
reaktioner och erfarenheter. Såtillvida utgör vana en för-
enande länk mellan språk och verklighet, menar de Lau-
retis. Via interpretantkedjor kopplas objekt, tecken och 
händelser samman till betydelseåterverkningar, significate 
effects, hos subjektet, vilket skapar vana. 

Vaneförändring är, enligt Peirce, en ”förändring av 
en persons tendenser till handling, vilka är ett resultat av 
tidigare erfarenheter eller tidigare ansträngningar”.35 En 
social eller litterär representation ger i sin individuella 
form konkretion åt uttolkarens tidigare erfarenheter, men 
tillför samtidigt något nytt. Denna nya mening eller detta 
nya sammanhang ger en ny insikt, vilken i sin tur förskju-
ter uppfattningen av innebörden i representationen. Ett 
aktivt meningsskapande ger utrymme för motstånd, både 
vad gäller representationen och uttolkningen.

Begreppet semios betecknar som tidigare sagts den 
process genom vilken en kultur producerar och tillskriver 
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mening åt tecken, och den skapas i interpretantkedjor. 
de Lauretis återupptäcker och approprierar termen för 
sitt feministiska projekt, och betonar uttolkarens, eller 
”jagets” roll i semiosen. Hon utgår från premissen att 
både kön och subjektivitet konstrueras i språket, men i ett 
ständigt växelspel mellan inre, psykiska förlopp respektive 
sociala och kulturella koder. Genom sin bearbetning av 
termen erfarenhet vill hon begreppsliggöra relationerna 
mellan det subjektiva och det sociala utan att se dem som 
självständiga entiteter, och erfarenhet blir i detta en process 
varigenom alla sociala individer konstruerar subjektivitet.

Erfarenhetsprocessen är en interaktiv rörelse mellan 
subjekt och kontext och denna växelverkan skapar me-
ning och strukturerar omvärldens händelser. Genom 
erfarenhetsprocessen placeras och placerar man sig i något 
slags social verklighet. Det är dock viktigt att poängtera 
att denna process är fortlöpande och aldrig blir färdig eller 
slutförd. Men just därför är det processen som är värd 
att undersöka eftersom studier av antingen ”det yttre”, 
kontext, eller ”det inre”, subjektivitet, tenderar att låsa 
uppfattningen om dessa i ett statiskt motsatsförhållande.

Både subjektet och den sociala verkligheten utgörs 
alltså snarare av semiotiska entiteter, tecken, som ömse-
sidigt konstituerar varandra genom meningsprocessernas 
semios, menar de Lauretis:

Genom att låna Peirces begrepp ”vana”, varifrån det utgår en 
räcka ”beteckningseffekter”, eller meningseffekter, producerade 
genom semios, så har jag sedan mer rättvisande sökt definiera 
erfarenhet som ett komplex av vanor som resulterar i den semio-
tiska interaktionen mellan ”yttre värld” och ”inre värld” i form av 
en kontinuerlig förbindelse mellan ett jag, eller subjekt, och social 
verklighet. Eftersom både subjektet och den sociala verkligheten 
förstås som entiteter av semiotisk natur, som ”tecken”, utgör 
semiosen namnet på den process som består i deras reciprokt 
konstituerande effekter.36
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Så långt håller de flesta semiotiker med. Men det Teresa 
de Lauretis kan anses vinna tillbaka, i och med återgången 
till Peirces betoning på förkroppsligad referentialitet, är 
just det semiotiska subjektets kropp, vilken är synnerli-
gen frånvarande i Saussuretraditionen. Uttolkarens kropp 
konstrueras i och genom sociala praktiker, vilket innebär 
att kroppen både förutsätts och blir ett resultat av me-
ningsproduktion. Tecknen skulle inte ha någon betydelse, 
eller effekt, utan den sociala praktik där subjektet fysiskt 
deltar. 

Slutord
Här har det blivit dags att återknyta till Marx’ praxisbe-
grepp, vilket kan kopplas samman med hans idéer kring 
materialismen. Etymologiskt härstammar ordet mate-
rialism från fysisk handling, och är i denna mening nära 
förbundet med begreppet praxis.37 Den materiella livspro-
cess, som enligt Marx ska analyseras inom den historiska 
materialismens ramar, består av mänsklig verksamhet. 
Genom att producera sina egna existensmedel kan män-
niskan vara delaktig i att skapa sig själv och sin historia. 
I Kapitalet definierar Marx materialismen i termer av 
att människor reagerar på sina livsomständigheter och 
därmed förändrar både dem och sig själva. Materialism 
utgör såtillvida ett slags historiserande praxis där männis-
kors sociala praktiker står i relation till både produktion 
och reproduktion. Idag skulle materialism också kunna 
definieras som till exempel ett slags ”performativitet” i 
Karen Barads intra-aktiva mening, eller som ”virtualitet” 
i den mening Brian Massumi lägger i det deleuzeianska 
begreppet.38

Som litteraturvetare ser jag att skönlitteratur utgör 
ett bra exempel på praxis. För samtidigt som vår tillvaro 
begränsas av de villkor som utgörs av produktionsförhål-
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landen och annat, så skapar vi ändå vår egen historia ge-
nom att skriva våra egna berättelser. ”Historien” är ingen 
metafysisk entitet utan består av mänskliga handlingar i 
teori och praktik, det vill säga praxis. En litterär text i sig 
kanske inte förändrar världen men den kan göra det, även 
som effekt av hur den tas i bruk. Varje ny text och varje ny 
läsning bidrar till vaneförändring, för att tala med Peirce, 
och häri ligger den semiotiska realismens emancipatoriska 
potential. I ordets akt materialiseras mening, och genom 
meningens materialisering kan vi göra reell skillnad.
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ce qui bien est accompli. Le génie et l’imagination ont aussi besoin 
qu’on soigne un peu leur bonheur dans ce monde; et la loi du devoir, 
quelque sublime qu’elle soit, ne suffit pas pour faire goûter toutes les 
merveilles du coeur et de la pensée.”

 45 Se till exempel Marisa Linton, The Politics of Virtue in Enlightenment 
France, New York: Palgrave 2001.

 46 Män i Norden. Manlighet och modernitet 1840–1940, red. Jörgen 
Lorentzen och Claes Ekenstam, Hedemora: Gidlunds 2006, s. 11.

 47 David Tjeder, The Power of Character. Middle-Class Masculinities 
1800–1900, Stockholm: Författares Bokmaskin 2003, s. 58.

 48 Mary Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Men, The Works 
of Mary Wollstonecraft, volym 5, red. Janet Todd och Marilyn Butler, 
London: William Pickering 1989, s. 61, min övers.

 49 Mary Wollstonecraft, Till försvar för kvinnans rättigheter, övers. 
Ingrid Ingemark, Stockholm: Ordfront 1999, s. 39.

 50 Immanuel Kant, Om känslan af det sköna och höga, Stockholm 1796, 
s. 51, Kants kurs. Originalcitatet hämtat ur Beobachtungen über das 
Gefühl des Schönen und Erhabenen, Sämtliche Werke, Band 1, Leipzig: 
Insel Verlag 1912 (1764), s. 38: ”Die Tugend des Frauenzimmers ist 
eine schöne Tugend. Die des männlichen Geschlechts soll eine edele 
Tugend sein. Sie werden das Böse vermeiden, nicht weil es unrecht, 
sondern weil es häßlich ist, und tugendhafte Handlungen bedeuten 
bei ihnen solche, die sittlich schön sind. Nichts von Sollen, nichts 
von Müssen, nichts von Schuldigkeit. Das Frauenzimmer ist aller 
Befehle und alles mürrischen Zwanges unleidlich. Sie tun etwas nun 
darum, weil es ihnen so beliebt, und die Kunst besteht darin zu 
machen, daß ihnen nur dasjenige beliebe, was gut ist. Ich glaube 
schwerlich, daß das schöne Geschlecht der Grundsätze fähig sei”.
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 51 Kant, Über den Gemeinspruch: Das Mag in der Theorie richtig sein, 
taugt aber nicht für die Praxis, i Sämtliche Werke, Band 1, Leipzig: 
Insel Verlag 1912, s. 198, min övers.: ”Die dazu erforderliche Qualität 
ist, außer der natürlichen, (daß es kein Kind, kein Weib sei,) die 
einzige: daß er sein eigener Herr (sui juris) sei.”

 52 Denna logik definieras av Anita Göransson i artikeln ”Mening, 
makt och materialitet. Ett försök att förena realistiska och post-
strukturalistiska positioner”, Häften för kritiska studier 1998:4, s. 11. 
Göransson lägger här ut en hel teori om att det är manlighetens 
konstruktion som förändras för att kunna knytas till aktuella makt-
baser, vilket innebär att förändringar i genussystemet sker utifrån 
maktbasernas förändring.

2. Talande tystnad. Det kulturella minnets 
kön i Balzacs Adieu och Woolfs Resan ut 

 1 Se till exempel Anna Reading, The Social Inheritance of the Holocaust: 
Gender, Culture and Memory, Basingstoke: Palgrave Macmillan 
2002; Susannah Radstone, The Sexual Politics of Time. Confession, 
Nostalgia and Memory, London: Routledge 2007.

 2 Marianne Hirsch och Valerie Smith, ”Feminism and Cultural Me-
mory. An Introduction”, Signs. Journal of Women in Culture and 
Society 28:1 2002, s. 6.

 3 Se exempelvis A Companion to Cultural Memory Studies, red. Astrid 
Erll och Ansgar Nünning, Berlin: De Gruyter 2010, eller The Col-
lective Memory Reader, red. Jeffrey Olick, Vered Vinitzky-Seroussi 
och Daniel Levy, Oxford: Oxford University Press 2011. Det finns 
dock handböcker och antologier som åtminstone nämner eller 
rentav inkluderar genusperspektivet, se till exempel Anne White-
head, Memory, London: Routledge 2009, s. 13; Memory. Histories, 
Theories, Debates, red. Susannah Radstone och Bill Schwartz, New 
York: Fordham University Press 2010; Contested Pasts. The Politics of 
Memory, red. Katharine Hodgkin och Susannah Radstone, London: 
Routledge 2003.

 4 Här tänker jag på Sandy Petrey, ”Balzac’s Empire. History, Insa-
nity, and the Realist Text”, Historical Criticism and the Challenge 
of Theory, red. Janet Levarie Smarr, Urbana: University of Illinois 
Press 1993; Rachel Shuh, ”Madness and Military History in Balzac’s 
’Adieu’”, French Forum 26:1 2001; Maurice Samuels, ”Realizing 
the Past. History and Spectacle in Balzac’s Adieu”, Representations 
2002:79.

 5 Se förordet av Pierre Gascar och efterordet av Patrick Berthier i Gal-
limards utgåva av Adieu från 1974.
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 6 Felmans artikel publicerades ursprungligen i Diacritics 1975:5 och 
har sedermera blivit ett stående antologinummer. Den återfinns 
bland annat i antologin Feminisms. An Anthology of Literary Theory 
and Criticism, red. Robyn R. Warhol och Diane Price Herndl, New 
Brunswick: Rutgers University Press 1997, och i sv. övers. i Modern 
litteraturteori. Från rysk formalism till dekonstruktion, del 2, red. 
Claes Entzenberg och Cecilia Hansson, Lund: Studentlitteratur 
1991.

 7 Adieu citeras ur den sv. övers. av Felman, ”Kvinnor och vansinne. 
Det kritiska felslutet”, s. 277.

 8 Adieu, s. 202, min övers. av: ”Quand elle était femme […] elle n’avait 
aucun goût pour les mets sucrés.”

 9 Felman, s. 281f.
 10 Samuels, s. 85.
 11 Roman Jakobson, ”Om realismen i konsten”, Poetik och lingvistik, 

Stockholm: Pan/Norstedts 1974.
 12 Søren Pold, Ex Libris. Medierealistisk litteratur. Paris, Los Angeles & 

Cyberspace, Odense: Syddansk Universitetsforlag 2004, s. 95.
 13 Pold, s. 78.
 14 Vanessa R. Schwartz, Spectacular Realities. Early Mass Culture in Fin-

de-Siècle Paris, Berkeley: University of California Press 1998, s. 158.
 15 Stephan Oettermann, Das Panorama. Die Geschichte eines Massen-

mediums, Frankfurt am Main: Syndikat 1980, s. 120.
 16 Oettermann, s. 126.
 17 Pold, s. 158–161. 
 18 Se även Samuels bok The Spectacular Past. Popular History and the 

Novel in Nineteenth-Century France, Ithaca: Cornell University Press 
2004.

 19 Se exempelvis Margaret Cohen, The Sentimental Education of the 
Novel, Princeton: Princeton University Press 1999.

 20 Virginia Woolf, Resan ut, övers. Maria Ekman, Stockholm: Bonniers 
2010, s. 20; i original, ”a hesitation in speaking, or rather a tendency 
to use the wrong words, made her seem more than normally incom-
petent for her years”. The Voyage Out, London: Penguin 1992, s. 13.

 21 Ibid., s. 113; i original, s. 87: ”attended to what was said as though 
she might be going to contradict it.”

 22 Ibid., s. 252; i original, s. 200f: ”Of course we’re always writing about 
women – abusing them, or jeering at them, or worshipping them; 
but it’s never come from women themselves. I believe we still don’t 
know in the least how they live, or what they feel, or what they do 
precisely. If one’s a man, the only confidences one gets are from 
young women about their live affairs. But the lives of women of 
forty, of unmarried women, of working women, of women who 
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keep shops and bring up children, of women like your aunts or 
Mrs. Thornbury or Miss Allan – one knows nothing whatever about 
them. They won’t tell you. Either they’re afraid, or they’ve got a way 
of treating men. It’s the man’s view that’s represented, you see. Think 
of a railway train: fifteen carriages for men who want to smoke. 
Doesn’t it make your blood boil? If I were a woman I’d blow some 
one’s brains out. Don’t you laugh at us a great deal? Don’t you think 
it all a great humbug? You, I mean – how does it all strike you?”

 23 Ibid., s. 246; i original, s. 195f: ”’Novels,’ she repeated. ’Why do 
you write novels? You ought to write music. Music, you see’ – she 
shifted her eyes, and became less desirable as her brain began to 
work, inflicting a certain change upon her face – ’music goes straight 
for things. It says all there is to say at once. With writing it seems 
to me there’s so much’ – she paused for an expression, and rubbed 
her fingers in the earth – ’scratching on the match-box. Most of the 
time when I was reading Gibbon this afternoon I was horribly, oh 
infernally, damnably bored!’”

 24 Suzanne Raitt, ”Virginia Woolf ’s Early Novels. Finding a Voice”, 
The Cambridge Companion to Virginia Woolf, red. Susan Sellers, 
Cambridge: Cambridge University Press 2010, s. 34.

 25 Resan ut, s. 260; i original, s. 207: ”talking, talking, merely talking?”
 26 Se till exempel Christine Froula, ”Out of the Chrysalis. Female 

Initiation and Female Authority in Virginia Woolf ’s The Voyage 
Out” (initialt publicerad som tidskriftsartikel 1986) och Rachel Blau 
DuPlessis, ”’Amor Vin-’. Modifications of Romance in Woolf” (ur 
hennes bok Writing Beyond the Ending 1985) som båda återpubli-
cerats i Virginia Woolf. A Collection of Critical Essays, red. Margaret 
Homans, New Jersey: Prentice Hall 1993, samt David Adams, 
Colonial Odysseys. Empire and Epic in the Modernist Novel, Ithaca: 
Cornell University Press 2003.

 27 Jane de Gay, Virginia Woolf ’s Novels and the Literary Past, Edinburgh: 
Edinburgh University Press 2006, s. 33, min övers.

 28 Se i synnerhet Louise DeSalvo, Virginia Woolf: The Impact of Child-
hood Sexual Abuse on Her Life and Work, Boston: Beacon Press 1989; 
Lisa Tyler, ”’Nameless Atrocities’ and the Name of the Father. Lite-
rary Allusion and Incest in Virginia Woolf ’s The Voyage Out”, Woolf 
Studies Annual 1995:1; Jen Shelton, ”’Don’t Say Such Foolish Things, 
Dear’. Speaking Incest in The Voyage Out”, Incest and the Literary 
Imagination, red. Elizabeth Barnes, Gainesville: University Press 
of Florida 2002; Patricia Morgne Cramer, ”Trauma and Lesbian 
Returns in Virginia Woolf ’s The Voyage Out and The Years”, Virginia 
Woolf and Trauma. Embodied Texts, red. Suzette Henke och David 
Eberly, New York: Pace University Press 2007.
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 29 Resan ut, s. 24, 34; i original, s. 17: ”She suspected him of nameless 
atrocities with regard to his daughter”, s. 25: ”Rachel seemed to get 
on very well with her father – much better, Helen thought, than she 
ought to.”

 30 Patricia Morgne Cramer, ”Virginia Woolf and Sexuality”, The Cam-
bridge Companion to Virginia Woolf, s. 184. Skisserna är publicerade 
i Woolfutgåvan Moments of Being. Unpublished Autobiographical 
Writings, red. Jeanne Schulkind, San Diego: Harcourt 1985.

 31 Louise DeSalvo, Virginia Woolf: The Impact of Childhood Sexual Abuse 
on Her Life and Work, Boston: beacon Press 1989; Virginia Woolf ’s 
First Voyage. A Novel in the Making, London: MacMillan 1980.

 32 Se till exempel Claire Kahane, ”The Great Refusal. The Voyage Out”, 
Passions of the Voice. Hysteria, Narrative, and the Figure of the Speaking 
Woman 1850–1915, Baltimore: Johns Hopkins University Press 1995.

 33 Jfr Tyler, ”’Nameless Atrocities’ and the Name of the Father”, s. 37, 
och Cramer: ”Trauma and Lesbian Returns in Virginia Woolf ’s The 
Voyage Out and The Years”, s. 34.

 34 Resan ut, s. 382; i original, s. 308f: ”The words, in spite of what 
Terence had said, seemed to be laden with meaning, and perhaps it 
was for this reason that it was painful to listen to them; they sounded 
strange; they meant different things from what they usually meant. 
Rachel at any rate could not keep her attention fixed upon them, 
but went off upon curious trains of thought suggested by words 
such as ’curb’ and ’Locrine’ and ’Brute,’ which brought unpleasant 
sights before her eyes, independently of their meaning.”

 35 Ibid., s. 398; i original, s. 322: ”The sights were all concerned in some 
plot, some adventure, some escape.”

 36 Se hur Anne Whitehead definierar narrativisering av trauma i 
Trauma Fiction, Edinburgh: Edinburgh University Press 2004, s. 3.

 37 Ibid., s. 5.
 38 Resan ut, s. 87; i original, s. 68: ”She dreamt that she was walking 

down a long tunnel, which grew so narrow by degrees that she could 
touch the damp bricks on either side. At length the tunnel opened 
and became a vault; she found herself trapped in it, bricks meeting 
her wherever she turned, alone with a little deformed man who 
squatted on the floor gibbering, with long nails. His face was pitted 
and like the face of an animal. The wall behind him oozed with 
damp, which collected into drops and slid down. Still and cold as 
death she lay, not daring to move, until she broke the agony by 
tossing herself across the bed, and woke crying ’Oh!’.”

 39 Se exempelvis Marianne DeKoven, ”The Vaginal Passage. Heart of 
Darkness and The Voyage Out”, Rich and Strange. Gender, History, 
Modernism, Princeton: Princeton University Press 1991.
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 40 Resan ut, s. 333; i original, s. 268: ”A hand dropped abrupt as iron 
on Rachel’s shoulder; it might have been a bolt from heaven. She 
fell beneath it, and the grass whipped across her eyes and filled her 
mouth and ears. Through the waving stems she saw a figure, large 
and shapeless against the sky. Helen was upon her. Rolled this way 
and that, now seeing only forests of green, and now the high blue 
heaven, she was speechless and almost without sense. At last she lay 
still, all the grasses shaken round her and before her by her panting. 
Over her loomed two great heads, the heads of a man and woman, 
of Terence and Helen.”

 41 Ibid., s. 28; i original, s. 20.
 42 Cramer, s. 38.
 43 Resan ut, s. 343. I original, s. 276: ”’No, Terence, it’s no good; here am 

I, the best musician in South America, not to speak of Europe and 
Asia, and I can’t play a note because of you in the room interrupting 
me every other second.’ / ’You don’t seem to realise that that’s what 
I’ve been aiming at for the last half-hour,’ he remarked. ’I’ve no 
objection to nice simple tunes – indeed, I find them very helpful 
to my literary composition, but that kind of thing is merely like an 
unfortunate old dog running on its hind legs in the rain.’”

 44 Raitt, s. 35; Johnsoncitatet hämtat från n. 27, min övers.
 45 Se Helen Carrs översiktsartikel ”Virginia Woolf, Empire and Race”, 

The Cambridge Companion to Virginia Woolf. En av de första ana-
lyserna av Woolfs kritik av det brittiska imperiet utfördes av Jane 
Marcus i artikeln ”Britannia Rules The Waves” från 1992 (omtryckt 
i Hearts of Darkness. White Women Write Race, New Brunswick: 
Rutgers University Press 2004), och strax därpå följde Kathy J. 
Phillips bok Virginia Woolf Against Empire, Knoxville: University of 
Tennessee Press 1994.

 46 Resan ut, s. 74; i original, s. 57: ”I can conceive no more exalted 
aim – to be the citizen of the Empire.”

 47 Ibid., s. 75; i original, s. 58: ”no woman has what I may call the 
political instinct. […] I have never met a woman who even saw what 
is meant by statesmanship. […] I hope that I never shall meet such 
a woman.”

 48 Ibid., s. 86; i original, s. 66: ”Holding her tight, he kissed her pas-
sionately, so that she felt the hardness of his body and the roughness 
of his cheek printed upon hers.”

 49 Erll och Nünning 2008, s. 2, min övers.
 50 Mieke Bal: ”Introduction”, Acts of Memory. Cultural Recall in the 

Present, red. Mieke Bal, Jonathan Crewe och Leo Spitzer, Hanover: 
University Press of New England 1999, s. vii.
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 51 Se till exempel den posthuma The Collective Memory, New York: 
Harper Colophon Books 1950 (Halbwachs dog i Buchenwald 1945) 
eller The Social Framework of Memory, publicerad i On Collective 
Memory, Chicago: Chicago University Press 1992.

 52 Peter Burke, ”History as Social Memory”, Memory. History, Culture 
and the Mind, red. Thomas Butler, Oxford: Blackwell 1989; Jan Ass-
mann: ”Collective Memory and Cultural Identity”, New German 
Critique 1995:65.

 53 Pierre Nora, ”Between Memory and History. Les Lieux de Mémoire”, 
Representations 1989:26, s. 7, min övers. 

 54 Victoria Fareld, ”Minneskulturens former. Inverterad monumental-
historia”, Reflek tionens gestalt, red. Kristina Fjelkestam, Huddinge: 
Södertörn Studies in Practical Knowledge 2009.

 55 Frigga Haug, Female Sexualization. A Collective Work of Memory, 
London: Verso 1987. Se till exempel hur Malin Henriksson, Maria 
Jansson, Ulrika Thomsson, Maria Wendt Höjer och Cecilia Åse 
jobbar med metoden i ”I vetenskapens namn. Ett minnesarbete”, 
Kvinnovetenskaplig tidskrift 2000:1.

 56 Se den redaktionella inledningen i Kvinnovetenskaplig tidskrifts 
temanummer om minne, 2000:1, s. 2.

 57 Anette Kuhn, Family Secrets. Acts of Memory and Imagination, Lon-
don: Verso 2002. 

 58 För ett tvärvetenskapligt exempel på feministisk forskning i muntlig 
historia, se Gender and Memory, red. Selma Leydesdorff, Luisa Pas-
serini & Paul Thompson, New Brunswick: Transaction Publishers 
2005.

 59 Se till exempel Jenny Kitzinger, ”Tystade röster och falska min-
nen. Om genuspolitik i nyhetsproduktionen”, Kvinnovetenskaplig 
tidskrift 2000:1, eller Janice Haaken: Pillar of Salt. Gender, Memory, 
and the Perils of Looking Back, New Brunswick: Rutgers University 
Press 1998.

 60 Shuh, s. 50.
 61 Shuh, s. 42.
 62 Shuh, s. 48, min övers.
 63 Se till exempel förteckningen över Napoleonpjäser som sattes upp 

på teatrarna i Paris 1830–31 i Maurice Samuels appendix i The Spec-
tacular Past.

 64 Georg Lukács citeras ur Samuels, The Spectacular Past, s. 196 n. 3, 
min övers.



 119

3. Modernitetens metonymi. Nattens skogar 
som feministisk historieskrivning

 1 Se Andrew Field, The Formidable Miss Barnes. A Biography of Djuna 
Barnes, London: Secker & Warburg, 1983; Philip Herring, Djuna. 
The Life and Work of Djuna Barnes, New York: Viking, 1995. Jfr 
Daniela Casellis problematisering av biografiseringen av Barnes i 
inledningen till Improper Modernism. Djuna Barnes’ Bewildering 
Corpus, Farnham: Ashgate 2009.

 2 Silence and Power: A Reevaluation of Djuna Barnes, red. Mary Lynn 
Broe, Carbondale: Southern Illinois University Press 1991.

 3 Julie Abraham, Are Girls Necessary? Lesbian Writing and Modern 
Histories, New York: Routledge 1996; Carolyn Allen, Following 
Djuna. Women Lovers and the Erotics of Loss, Bloomington: Indiana 
University Press 1996.

 4 Debatten kring begreppet ”sapfisk modernism” återfinns till exem-
pel i Shari Benstock, ”Expatriate Sapphic Modernism: Entering 
Literary History”, Rereading Modernism. New Directions in Feminist 
Criticism, red. Lisa Rado, New York: Garland Publishing 1994; 
Erin G. Carlston, Thinking Fascism. Sapphic Modernism and Fascist 
Modernity, Stanford: Stanford University Press 1998.

 5 Shari Benstock, Women of the Left Bank. Paris 1900-1940, London: 
Virago 1986.

 6 David Higgs, Queer Sites. Gay Urban Histories Since 1600, London: 
Routledge 1999.

 7 För vidare diskussion kring den Nya kvinnan, men även till viss 
del om Metropolen, se Kristina Fjelkestam, Ungkarlsflickor, kam-
rathustrur och manhaftiga lesbianer. Modernitetens litterära gestalter i 
mellankrigstidens Sverige, Stockholm/Stehag: Symposion 2002.

 8 Artikeln finns på svenska, se Djuna Barnes, Ingenting roar Coco 
Chanel efter midnatt, övers. Meta Ottosson, Stockholm: Ordfront 
1995.

 9 Sandra Gilbert och Susan Gubar, Sexchanges, vol. 2 av No Man’s 
Land. The Place of the Woman Writer in the Twentieth Century, New 
Haven: Yale University Press 1989, s. 359.

 10 Djuna Barnes, Nattens skogar, övers. Thomas Warburton, Stock-
holm: AWE/Gebers, 1989, s. 46, min kurs. Den första utgåvan av 
Warburtons övers. publicerades 1956, och den senaste 2010. I origi-
nal heter det ”I was all right” och ”able to feel better”, Nightwood, 
New York: New Directions Paperbooks 1961, s. 35, 38.

 11 Ibid., s. 50; i original, s. 39: ”To pay homage to our past is the only 
gesture that also includes the future”.
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 12 Tyrus Miller, Late Modernism. Politics, Fiction, and the Arts Between 
the World Wars, Berkeley: University of California Press, 1989.

 12b Detta har jag tidigare varit inne på i ett paper som publicerades i 
konferensrapporten The New Woman and the Aesthetic Opening från 
2004. 

 13 Abraham, s. 123, min övers.
 14 Se exempelvis Jacques Derrida, Archive Fever, Chicago: Chicago Uni-

versity Press 1996.
 15 Theresa M. Kelley, Reinventing Allegory, Cambridge: Cambridge 

University Press, 1997.
 16 För uppgiften om Vossius, se Inge Jonsson, I symbolens hus. Nio 

kapitel litterär begreppshistoria, Stockholm: Norstedts, 1983, s. 221. 
För dagens syn på allegorin som metonymi, se Holly Wallace 
Boucher, ”Metonymy in Typology and Allegory, with a Considera-
tion of Dante’s Comedy”, Allegory, Myth, and Symbol, red. Morton 
W. Bloomfield, Cambridge, Massachussets: Harvard University 
Press, 1981; Anne Pankhurst, ”Recontextualization of Metonymy in 
Narrative and the Case of Morrison’s Song of Solomon”, Metonymy 
in Language and Thought, red. Klaus-Uwe Panther och Günther 
Radden, Amsterdam: John Benjamins, 1999.

 17 Se Roman Jakobsons klassiska artikel ”Two Aspects of Language and 
Two Types of Aphasic Disturbances”, Fundamentals of Language, 
red. Roman Jakobson & Morris Halle, Haag: Mouton, 1956.

 18 Raymond W. Gibbs, ”Speaking and Thinking with Metonymy”, 
Metonymy in Language and Thought.

 19 Barnes, s. 13; i original, s. 1: ”Viennese woman of great strength and 
military beauty”, ”with the gross splendour of a general saluting the 
flag, she named him Felix, thrust him from her, and died.”

 20 Ibid., s. 19; i original, s. 7: ”What had formed Felix from the date 
of his birth to his coming to thirty was unknown to the world”. 
Meningen kan även läsas som en mer eller mindre ironisk blinkning 
till Nya testamentets Jesusgestalt.

 21 Raymond Williams, ”The Metropolis and the Emergence of Moder-
nism”, Unreal City. Urban Experience in Modern European Literature 
and Art, red. Edward Timms och David Kelley, Manchester: Man-
chester University Press, 1985.

 22 Andreas Huyssen, ”The Disturbance of Vision in Vienna Moder-
nism”, Modernism/Modernity, 5:3, September 1998, s. 33, min övers.

 23 Peter Gay, The Bourgeois Experience. Victoria to Freud, volym 1, Edu-
cation of the Senses, New York: Oxford University Press 1984, s. 4, 
min övers.

 24 Robert Musil, Mannen utan egenskaper, volym 1, övers. Irma Nord-
vang, Stockholm: Bonniers, 1998, s. 9.
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 25 Marcel Proust, Sodom och Gomorra, övers. Gunnel Vallquist, Stock-
holm: Bonniers 1993, s. 42.

 26 Ibid., s. 224.
 27 Gilbert och Gubar, s. 236. Djuna Barnes Ladies Almanack är publi-

cerad på svenska som Damernas almanacka, övers. Elisabeth Zila, 
Stockholm: Hypatia 1996.

 28 Den faktiska potentialen av en kvinnlig motsvarighet av flanören har 
ifrågasatts av till exempel Janet Wolff, medan andra, som Deborah 
L. Parsons, gått i god för hennes existens. Se Wolff, ”The Invisible 
flâneuse. Women and the Literature of Modernity”, Feminine 
Sentences. Essays on Women and Culture, Oxford: Polity Press 1990 
respektive Deborah L. Parsons, Streetwalking the Metropolis. Women, 
the City, and Modernity, Oxford: Oxford University Press 2000.

 29 Avril Horner och Sue Zlosnik, ”Strolling in the Dark. Gothic Flâne-
rie in Djuna Barnes’ Nightwood”, Gothic Modernisms, red. Andrew 
Smith och Jeff Wallace, Basingstoke: Palgrave 2001.

 30 Birgitta Holm, ”Den största rörelse världen har sett. Den kvinnliga 
rösten”, Nordisk kvinnolitteraturhistoria, volym 3, Höganäs: Bra 
Böcker 1996.

 31 Barnes, s. 13, 51; i original, s. 1, 40: ”crimson”, ”melancholy red”. 
 32 Carroll Smith-Rosenberg, Disorderly Conduct. Visions of Gender in 

Victorian America, New York: Knopf 1985, s. 296, min övers.
 33 Michelle Perrot, ”The New Eve and the Old Adam. Changes in 

French Women’s Condition at the Turn of the Century”, Behind the 
Lines. Gender and the Two World Wars, red. Margaret R. Higonnet et 
al., New Haven: Yale University Press 1987.

 34 Alexandra Kollontay, ”Den nya kvinnan”, Den nya moralen, övers. 
Mejt Lindahl, Stockholm: Gidlund 1979, s. 11.

 35 Smith-Rosenberg, s. 285, min övers.
 36 Ibid., s. 246.
 37 Barnes, s. 56; i original, s. 46: ”a tall girl with the body of a boy”.
 38 Ibid., s. 136; i original, s. 127: ”the second person singular”.
 39 Ibid., s. 48; i original, s. 37: ”The woman who presents herself to the 

spectator as a ’picture’ forever arranged, is, for the contemplative 
mind, the chiefest danger”.

 40 Gilbert och Gubar, s. 360, min övers.
 41 Barnes, s. 48; i original, s. 38: ”he felt that he was looking upon a 

figurehead in a museum, which though static, no longer roosting on 
its cutwater, seemed yet to be going against the wind; as if this girl 
were the converging halves of a broken fate, setting face, in sleep, 
toward itself in time, as an image and its reflection in a lake seem 
parted only by the hesitation in the hour.”

 42 Ibid., s. 52f.; i original, s. 42: ”Her clothes were of a period that he 
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could not quite place. She wore feathers of the kind his mother had 
worn, flattened sharply to the face. Her skirts were moulded to her 
hips and fell downward and out, wider and longer than those of 
other women, heavy silks that made her seem newly ancient.”

 43 Ibid., s. 48; i original, s. 37: ”a woman who is beast turning woman”.
 44 Ibid., s. 45f.; i original, s. 34f: ”The perfume that her body exhaled 

was of the quality of that earth-flesh, fungi, which smells of captured 
dampness and yet is so dry, overcast with the odour of oil of amber, 
which is an inner malady of the sea, making her seem as if she had 
invaded a sleep incautious and entire. Her flesh was the texture of 
plant life, and beneath it one sensed a frame, broad, porous and 
sleep-worn, as if sleep were a decay fishing her beneath the visible 
surface […] Like a painting by the douanier Rousseau, she seemed 
to lie in a jungle trapped in a drawing room.”

 45 Ibid., s. 51. I klammern har jag korrigerat den sv. övers., där det 
står ”vägen tillbaka” utan citationstecken medan i original, s. 40: 
”Removed from her setting – the plants that had surrounded her, 
the melancholy red velvet of the chairs and the curtains, the sound, 
weak and nocturnal, of the birds – she yet carried the quality of the 
way back as animals do.”

 46 Cynthia Eagle Russett, Sexual Science. The Victorian Construction of 
Womanhood, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press 
1989.

 47 Ornella Moscucci, The Science of Woman. Gynaecology and Gender in 
England, 1800–1929, Cambridge: Cambridge University Press 1990, 
s. 4, min övers.

 48 Barnes, s. 165; i original, s. 156: ”my lover and my child.”
 49 Judith Lee, ”Nightwood: The Sweetest Lie”, Silence and Power, s. 212, 

min kurs.
 50 Allen, Following Djuna.
 51 Sigmund Freud, ”Introduktion till narcissismen”, Samlade skrifter, 

volym IX, Stockholm: Natur & Kultur, 2003.
 52 Barnes, s. 177f. I original, s. 169f: ”Sliding down she went […] on 

all fours now, dragging her knees. The veins stood out in her neck, 
under her ears, swelled in her arms, and wide and throbbing rose up 
on her fingers as she moved forward. […] Then she began to bark 
also, crawling after [the dog] - barking in a fit of laughter, obscene 
and touching. The dog began to cry, running with her, head-on with 
her head, as if to circumvent her; soft and slow his feet went. He ran 
this way and that, low down in his throat crying, and she grinning 
and crying with him; crying in shorter and shorter spaces, moving 
head to head, until she gave up, lying out, her hands beside her, her 
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face turned and weeping; and the dog too gave up then, and lay 
down, his eyes bloodshot, his head flat along her knees.”

 53 Ibid., s. 64; i original, s. 53: ”The world and its history were to Nora 
like a ship in a bottle; she herself was outside and unidentified, 
endlessly embroiled in a preoccupation without a problem. / Then 
she met Robin.”

 54 Ibid., s. 66; i original, s. 55: ”I don’t want to be here.”
 55 I den sv. övers. har ”fossil” dock översatts med ”gravsatt”, s. 67; i 

original, s. 56. Om återvändandet till en tidigare ”värld”, se s. 68; i 
original, s. 58.

 56 Ibid., s. 138; i original, s. 129: ”I don’t know how to talk, and I’ve got 
to.”

 57 Ibid., s. 91, 137; i original, s. 81, 127: ”the night does something to a 
person’s identity”; ”She is myself. What am I to do?”

 58 Ibid., s. 130; i original, s. 121: ”Remember me.”

4. Ta tanke. Marx, Peirce och  
feministisk (kultur)materialism

 1 Morrisons Nobelföreläsning citeras ur Judith Butler, Excitable 
Speech. A Politics of the Performative, London: Rutledge 1997, s. 6, 
min övers.

 2 Se till exempel debatten mellan diskursteoretikern Ernesto Laclau 
och den kritiska realisten Roy Bhaskar som publicerats på sv. i 
Fronesis 19–20:2005.

 3 I en första version av denna artikel (publicerad 2003 som ”Benäm-
nandets makt: nymaterialism och feminism” i Tidskrift för littera-
turvetenskap) finns grunden för dessa tankar, men jag har utvecklat 
och reviderat dem med inspiration från mer nyutgiven litteratur 
som exempelvis antologin Material Feminisms. Här uttalas tydligt 
de aktuella idékomplex som jag ansåg vara tämligen outtalade vid 
den tid då jag publicerade den första versionen.

 4 För en god översikt, se Donna Landry och Gerald MacLean, Mate-
rialist Feminisms, Oxford: Blackwell 1993.

 5 Hartmanns artikeln är publicerad på sv. i antologin Feminism och 
marxism. En förälskelse med förhinder, red. Hillevi Ganetz, Evy Gun-
narsson och Anita Göransson, Stockholm: Arbetarkultur 1986.

 6 Juliet Mitchell, ”Moll Flanders. The Rise of Capitalist Woman” 
(1978), omtryckt i Women: The Longest Revolution. Essays on Femi-
nism, Literature and Psychoanalysis, London: Virago 1984.

 7 Judith Newton och Deborah Rosenfelt, Feminist Criticism and 
Social Change: Sex, Class, and Race in Literature and Culture, New 
York: Methuen 1985, s. ix, min övers.
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 8 En viktig text i detta hänseende är Rosemary Hennessy, Materialist 
Feminism and the Politics of Discourse, New York: Routledge 1993.

 9 Louis Montrose, ”Professing the Renaissance. The Poetics and Poli-
tics of Culture”, New Historicism, red. H. Aram Veeser, New York: 
Routledge 1989, s. 20, min övers.

 10 Stuart Hall, ”Gramsci´s relevance for the Study of Race and Ethni-
city”, Stuart Hall. Critical Dialogues in Cultural Studies, red. David 
Morely och Kuan-Hsing Chen, London: Routledge 1996, s. 439, 
min övers.

 11 Lawrence Grossberg, ”On Postmodernism and Articulation. An 
Interview with Stuart Hall”, Stuart Hall. Critical Dialogues in Cul-
tural Studies, s. 141f., min övers. Se även Rita Felski, ”Modernist 
Studies and Cultural Studies. Reflections on Method”, Modernism/
Modernity 10:3 2003.

 12 Jennifer Daryl Slack, ”The Theory and Method of Articulation in 
Cultural Studies”, Stuart Hall. Critical Dialogues in Cultural Studies, 
s. 125, Slacks kurs, min övers.

 13 Raymond Williams, ”Notes on Marxism in Britain Since 1945”, 
Culture and Materialism, London: Verso 1980, s. 243, min övers. 

 14 John Higgins, Raymond Williams. Literature, Marxism, and Cultural 
Materialism, London: Routledge 1999, s. 173, min övers.

 15 Raymond Williams, Marx och kulturen. En diskussion kring marxis-
tisk kultur- och litteraturteori, Stockholm: Bonniers 1980, s. 106.

 16 Raymond Williams, ”Base and Superstructure in Marxist Cultural 
Theory”, Culture and Materialism. Selected Essays, London: Verso, 
2005.

 17 Williams, Marx och kulturen, s. 132.
 18 Sven-Eric Liedman, Motsatsernas spel. Friedrich Engels’ filosofi och 

1800-talets vetenskap, Lund: Arkiv förlag, 1983, s. 37.
 19 Williams: Marx och kulturen, s. 132.
 20 Det är av den tidiga Marx som praxisfilosofin utvecklas, som i ”Teser 

om Feuerbach” eller ”Louis Bonapartes 18:e brumaire”.
 21 Karl Marx, ”Louis Bonapartes 18:e brumaire”, citerat ur Karl Marx. 

Texter i urval, red. Sven-Eric Liedman och Björn Linnell, Stock-
holm: Ordfront 2003, s. 150. 

 22 Gavin Kitching, Karl Marx and the Philosophy of Praxis, London: 
Routledge 1988, s. 224.

 23 Ibid., kap. 6.
 24 Sylvia Walby, ”Against Epistemological Chasms: The Science Ques-

tion in Feminism Revisited”, Signs 2001:2.
 25 Chandra Talpade Mohanty, ”Kvinnliga arbetare och kapitalistiska 

skript – dominans ideologier, gemensamma intressen och solidari-
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tetspolitik”, Postkoloniala texter, red. Catharina Landström, Stock-
holm: Federativ 2001.

 26 Vad gäller Lévi-Strauss utgör en artikel av Gayle Rubin en tidig och 
djupgående feministisk kritik av hans släktskapssystem: ”The Traffic 
in Women: Notes on the ’Political Economy’ of Sex”, Towards an 
Anthropology of Women, red. Rayna R. Reiter, New York: Monthly 
Review Press 1975. Vad Lacan anbelangar, se till exempel Feminine 
Sexuality: Jacques Lacan and the École Freudienne, red. Juliet Mitchell 
och Jacqueline Rose, London: Macmillan 1982.

 27 Ett par antologiexempel utgörs av Peirces publicerade brevväxling 
med Lady Welby, Semiotic and Significs, red. Charles S. Hardwick, 
Bloomington: Indiana University Press 1977, samt Peirce on Signs, 
red. James Hoopes, Chapel Hill: University of North Carolina Press 
1991.

 28 C.S. Peirce, ”Logic as Semiotic: The Theory of Signs”, Semiotics. An 
Introductory Anthology, red. Robert E. Innis, Bloomington: Indiana 
University Press 1985, s. 5, min övers. 

 29 Grossberg, s. 146f.
 30 Hall citerad ur Slack, s. 122, min övers.
 31 Se James Hoopes inledning till Peirce on Signs, s. 9.
 32 Teresa de Lauretis, Technologies of Gender. Essays on Theory, Film, 

and Fiction, Bloomington: Indiana University Press, 1987, s. 19, min 
övers.

 33 Teresa de Lauretis, Alice Doesn’t. Feminism, Semiotics, Cinema, Bloo-
mington: Indiana University Press, 1984, s. 183, de Lauretis’ kurs, 
min övers.

 34 Teresa de Lauretis har alltsedan boken Alice Doesn’t från 1984 arbetat 
utifrån peirceska tankegångar, se till exempel artikeln ”Gender, 
Body, and Habit Change” i antologin Peirce, Semiotics, and Psy-
choanalysis, red. John Muller och Joseph Brent, Baltimore: John 
Hopkins University Press 2000. Den finns i sv. övers.: ”Genus, 
kropp och habitusförändring”, Kvinnovetenskaplig tidskrift 2001:1. 
Som synes redan i rubriken har dock termen habit felaktigt översatts 
till habitus.

 35 Teresa de Lauretis, ”Genus, kropp och habitusförändring”, s. 48.
 36 Teresa de Lauretis, Alice Doesn’t, s. 182, min övers.
 37 Se uppslagsordet ”materialism” i Raymond Williams, Keywords. A 

Vocabulary of Culture and Society, (2:a rev. uppl.), London: Fontana 
1983.

 38 Karen Barad, Meeting the Universe Halfway. Quantum Physics and 
the Entanglement of Matter and Meaning, Durham: Duke University 
Press 2007; Brian Massumi, Parables for the Virtual. Movement, Af-
fect, Sensation, Durham: Duke University Press 2002.
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