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Sammendrag 
Death of a Discipline fra 2003 er den indisk-amerikanske litteraturprofessoren Gayatri 

Spivaks tydeligste intervensjon i diskusjonen om allmenn litteraturvitenskaps rolle. Boka 

tilbyr eksplisitt tenkning om hva framtidens disiplin kan og bør være. Den plasserer seg i en 

pågående diskusjon om humaniora og litteraturvitenskapens rolle i et flerkulturelt samfunn. 

Spivaks visjon er en inkluderende og verdensomspennende litteraturvitenskap. Visjonen er 

fundert i dekonstruktiv og postkolonialistisk teori.  

Denne masteroppgaven er en drøfting av allmenn litteraturvitenskaps eventuelle 

radikale potensiale, slik det framføres av Spivak i Death of a Discipline. Jeg undersøker 

hvorvidt og hvordan Spivaks teoretiske posisjon kan bidra til at litteraturvitenskapen kan 

utgjøre et radikalt demokratisk prosjekt i dag. Undersøkelsen avdekker og drøfter også 

aktuelle og sentrale konfliktlinjer i faget.   

Som metodisk hovedgrep trekker jeg fram tre teoretiske forutsetninger for prosjektet 

Spivak presenterer i Death of a Discipline for videre å drøfte disse opp mot tre teoretiske og 

prinsippielle motforestillinger. Motforestillingene blir presentert ved hjelp av teoretikere som 

deler Spivaks tilhørighet på den akademiske venstresiden, men som snakker fra en annen 

teoretisk posisjon. Slik løftes diskusjonen om hva allmenn litteraturvitenskaps eventuelle 

radikale potensiale innebærer.  

De tre teoretiske forutsetningene som drøftes er for det første Spivaks kontroversielle 

og umiddelbart utilgjengelige språk. Kritikken av Spivaks språk blir presentert ved hjelp av 

Terry Eagleton. Den andre forutsetningen er Spivaks prinsipp om nærlesning på 

originalspråket. Dette drøftes i lys av Franco Morettis fjernlesningsmodell. Den tredje 

forutsetningen er Spivaks plassering i poststrukturalismens språkfilosofi. Denne kritiseres og 

problematiseres ved innvendinger fra Toril Moi. Alle tre diskusjonene blir underveis belyst 

av andre relevante teoretikere.  

I oppgavens avsluttende kapittel drøfter jeg hvorvidt innvendingene som har blitt presentert 

korrigerer Spivaks radikale visjon og om Death of a Discipline kan sies å vise en radikal 

mulighet for allmenn litteraturvitenskap. Her oppsummerer jeg også hvilke sentrale faglige 

skillelinjer som har kommet fram i oppgaven. Avslutningvis fremmer jeg også et spørsmål 

knyttet til Spivaks visjon i praksis. 
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1 Innledning  

1.1 Framtidens litteraturvitenskap 
De to siste tiårene har diskusjonen om litteraturvitenskapens rolle og framtid både i 

Norge og resten av Vesten igjen blitt aktualisert. For min generasjons studenter er 

«krisa i litteraturvitenskapen» et begrep vi har lært å kjenne, diskutere og forholde oss 

til. Den såkalte «krisa» kan sammenfattes i en generell usikkerhet rundt hva fagets 

arbeidsoppgaver er og skal være, samt diskusjonen rundt denne usikkerheten.  

Debatten rundt denne «krisa» bør ses i sammenheng med større lenge 

pågående diskusjonen om humanioras framtid og rolle. På oppdrag fra Stiftelsen Fritt 

Ord satte Helge Jordheim og Tore Rem, professorer i henholdsvis kulturhistorie og 

engelsk litteratur ved Universitet i Oslo, sammen en arbeidsgruppe som i 2014 leverte 

rapporten Hva skal vi med humaniora?1 (Jordheim og Rem 2014). Rapporten gir 

innblikk i humanioradebatter i sentrale europeiske land som Tyskland og Frankrike og 

viser at krise-begrepet har blitt et «sentralt topos i den akademiske verdenslitteraturen, 

og dermed et tema for det globale kommentariatet» (40). 

Som rapporten også er inne på er humaniora imidlertid godt kjent med kriser 

(Jordheim og Rem 2014, 21). Dette er også tilfelle for litteraturvitenskapen som 

disipline. Begrepet «krise» i litteraturvitenskapelig sammenheng er hentet fra René 

Welleks tekst «The Crisis of Comparative Literature» (1963). Der trekker forfatteren 

fram mangelen på «a distinct subject matter and a specific methodology» som 

kjennetegn på en disiplin i krise (282). Usikkerheten Wellek viser til har blitt sterkere 

med poststruktralismens og dekonstruksjonens framvekst, og disse teoristrømningene 

har også blitt pekt på som den sentrale utfordringen for disiplinens 

eksistensberettigelse: 
 
The crisis of concepts such as «truth», «objectivity» has reached literary scholarship. 
[…] The closest: Deconstruction – which uses literary texts as evidence for the 
impossibility of any stable meaning-structure and any reference to an outside world-
of-objects. […] An epistemological environment that problematizes the possibility of 
describing the present has made impossible any claims at predicting the future 
(Gumbrecht 1995, 506). 
 

																																																								
1	Gruppen hadde som mandat å gjennomgå og vurdere humanioras sentrale begreper og argumenter, å 
identifisere områder der noe særskilt står på spill for norsk humaniora, og foreslå konkrete initiativer på 
ulike humanistiske felt (Jordheim og Rem 2014, 7).	
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Oppløsningen av eller usikkerheten rundt begreper som «verk», «sannhet» og 

«objekt» har blitt pekt på som utslagsgivende for «krisa» (Gumbrecht 1995, Kittang 

2001). 

 Bak diskusjonen om humanioras eventuelle krise, ligger imidlertid en større 

diskusjon om hva humanioras rolle er, skal og bør være. Denne diskusjonen er langt 

fra ny – moderne humaniora har alltid vært et sted fylt av diskusjon om dens egen 

rolle (Jordheim og Rem, 2014, 21). Men, slik Jordheim og Rems rapport understreker, 

åpnes det hver gang diskusjonen dukker opp for mulighet til omdefinering og 

nytenkning (23). Et relativt nytt perspektiv i diskusjonen om humaniora er dens 

potensiale og rolle i et Norge, Europa og Vesten som stadig blir mer flerkulturelt.  

1.1.1 Humaniora i en flerkulturell verden 
I starten av min studietid ved Universitetet i Oslo var forskningsprogrammet 

«Kulturell kompleksitet i det nye Norge» (Culcom) satsningsområde for hele 

universitetet. Culcoms mål var  
 

å produsere nye beskrivelser og analyser av Norge, som både påviser kontinuitet og peker 
fremover, og som tar inn over seg de kulturelle, sosiale og demografiske transformasjonene 
som preger dagens Europa (Universitetet i Oslo «Om Culcom» 2011).  

 
I forlengelsen av dette programmet lanserte universitetet begrepet «Global Citizen». 

Rektor Ole Petter Ottersen skrev at Universitetet i Oslo skulle være en 

«læringsinstitusjon som gjør alle våre studenter klare for en framtid i en 

sammensmeltet verden» (UiO, 2012). Universitetet hadde videre en åpen 

forelesningsserie under vignetten «Global Citizen» (UiO, Global Citizen n.d.). Det 

flerkulturelle fokuset har med andre ord kommet til syne ikke bare i humaniora, men i 

hele universitetssektoren.  

 Jordheim og Rems humaniorarapport hadde også et tydelig flerkulturelt fokus. 

Blant tiltakene som foreslås mot slutten av rapporten er at universitetene i større grad 

bør ta ansvar for en satsning som kombinerer livslang læring med kulturell integrering 

for på den måten å kunne «operasjonalisere dannelsesbegrepet i det flerkulturelle 

Norge» (Jordheim og Rem 2014, 150). Rapporten trekker fram viktigheten av å 

benytte seg av humanioras ekspertise på spørsmål knyttet til kultur og identitet (68).  
 Det flerkulturelle fokuset er også tydelig i den internasjonale debatten. Et av 

de mest sentrale og omtalte bidragene i diskusjonen er Martha Nussbaums Not for 

Profit. Why Democracy Needs the Humanities (2010). Nussbaum hevder at 
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humanioras kritiske tenkning spiller en helt avgjørende rolle for å kunne fostre 

«citizens of the world» (79).  

1.1.2 Litteraturvitenskap i flerkulturens tid  
Fra 1990-tallet og utover har flere også pekt på flerkulturaliteten og globaliseringens 

tidsalder som både en utfordring og en mulighet også for allmenn litteraturvitenskap 

(Saussy, 2006). Flere framtredende skikkelser innen disiplinen, deriblant David 

Damrosch og Marjorie Perloff, har forsøkt å drøfte fagets framtid i en 

multikulturalistisk og globalisert verden (Damrosch 2006, Perloff 2005). Da den 

tredje ACLA-rapporten ble publisert i 1993, var den annerledes enn de to foregående 

rapportene.2 Mens de tidligere ACLA-rapportene i større grad hadde hatt som 

funksjon å presentere betingelser og fordringer, og etablere standarder for disiplinen, 

ble Bernheimer-rapporten publisert i en bok der flere forskere presenterer sine 

responser på Bernheimers rapport og sine intellektuelle visjoner for disiplinen. 

Rapporten forsøkte å ta opp problemstillingene knyttet til den «nye tid»: hvordan 

disiplinen skal forholde seg til en globalisert verden og et Vesten som i stadig større 

grad blir multikulturelt og multilingvistisk (Bernheimer 1995, ix-x).  Endrede 

geopolitiske landskap, den kalde krigens slutt, nedbrutte grenser, globalisering og 

multikulturalisme – kanskje var det innenfor denne tematikken at framtidens 

litteraturvitenskap kan gjenvinne sin posisjon og berettigelse? Hva skulle være fagets 

rolle i denne multikulturelle «nye» verden? Innenfor denne konteksten utgir Gayatri 

Spivak i 2003 Death of a Discipline. 

1.2 Problemstilling, valg av tekst og metodiske grep 
Professor i Comparative Literature ved Columbia University, Gayatri Chakravorty 

Spivak, meldte seg for alvor inn i diskusjonen om disiplinens framtid med Death of a 

Discipline (2003). Gayatri Spivak har lenge vært toneangivende for den kulturelle 

vendingen i litteraturvitenskapen som kalles postkolonialisme (Røssaak 1998, 126). 

Spivak tilhører den intellektuelle venstresiden og har helt siden starten av sin 

akademiske karriere på 70-tallet kritisert vestlig politisk, kulturell og økonomisk 

dominans, og undersøkt på hvilke måter denne dominansen kan destabiliseres. Dette 

																																																								
2	The American Comparative Literature Association (ACLA) publiserer rapporter om «the state of the 
discipline of comparative literature». Før Bernheimer-rapporten ble det publisert to rapporter, «The 
Levin Report» (1965) og «The Greene Report» (1975).	
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er også utgangspunktet for Death of a Discipline. Boka er Spivaks tydeligste 

intervensjon i disiplinen og tilbyr eksplisitt tenkning om hva framtidens 

litteraturvitenskap kan og bør være (Steinskog, 2009, p. 121). Spivak betegner selv 

boka som «call for a new comparative literature» som det haster å utvikle (Spivak, 

Death of a Discipline, 2003, p. xii). Videre sier hun at hun håper boka vil bli lest som 

«the last gasp of a dying discipline» (p. xii). Innledningsvis plasserer Spivak boka 

nettopp i diskusjonen om fagets rolle i en flerkulturell verden. Hun kritiserer 

litteraturvitenskapens forsøk på å fornye seg og sier at Death of a Discipline er hennes 

forslag til en ny, inkluderende, verdensomspennende disiplin.  

Denne oppgaven er en drøfting av Spivaks forslag til epistemologisk skifte for 

allmenn litteraturvitenskap, slik det framkommer i Death of a Discipline. Jeg skal 

først og fremst drøfte hvorvidt og hvordan Spivaks teoretiske posisjon kan bidra til at 

litteraturvitenskapen kan utgjøre et radikalt demokratisk prosjekt i dag. Oppgavens 

problemstilling er:  

 

På hvilke måter kan Spivaks visjoner i Death of a Discipline sies å bidra til å 

formulere et radikalt potensiale for litteraturvitenskapen? Hvilke innvendinger finnes 

mot Spivaks program, og hvilke konfliktlinjer i faget kan disse kritikkene avsløre? 

 

Oppgavens metodiske grep vil være å trekke inn prinsippielle motforestillinger til 

Spivaks teoretiske grunnlag for visjonen hun presenterer i Death of a Discipline, og 

slik også drøfte visjonen. Jeg vil i hovedsak utfordre tre av Death of a Disciplines 

teoretiske forutsetninger: 1. Dens komplekse språkføring ment som en del av et 

subversivt prosjekt, 2. Nærlesningen som grunnstein for allmenn litteraturvitenskap, 

og 3. Spivaks poststtrukturalistiske språkfilosofi. Dette vil jeg gjøre ved hjelp av 

sentrale teoretikere som i likhet med Spivak står i en venstre-intellektuell, radikal 

tradisjon, men som ikke deler hennes teoretiske posisjon. Drøftingen vil altså bli 

foretatt gjennom å la Spivak møte prinsippiell motstand fra teoretikere som står 

utenfor den poststrukturalistiske og dekonstruktive tradisjonen, men som like fullt 

regnes med blant den intellektuelle venstresiden.  

Death of a Discipline har fått overraskende lite oppmerksomhet, både i 

skandinavisk og internasjonal sammenheng, tatt i betraktning at Spivak regnes som en 

av samtidens mest betydningsfulle litteraturteoretikere. Søk i «MLA International 
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Bibliography» gir kun 13 treff. Sekundærlitteraturen begrenser seg til responser fra et 

ACLA-forum om boka sommeren 2005, publisert i Comparative Literature (57: 3 

2005), en omtale i Comparative Critical Studies (2006) og to kritikker i henholdvis et 

fransk og et spansk tidsskrift. I skandinavisk sammenheng består litteraturen om 

Death of a Discipline av en artikkel om Spivak av kulturviteren Erik Steinskog 

(Københavns Universitet) i Agora (nr 1, 2009). Utover dette er Spivaks bidrag i 

diskusjonen om disiplinens framtid ikke drøftet i Norge. De få tekstene som utgjør 

relevant sekundærlitteratur vil imidlertid bli trukket inn i oppgaven underveis.  

1.3 Avgrensning og oppbygning 
Oppgavens hovedavgrensning er at den skal dreie seg om allmenn litteraturvitenskap 

som disiplin. Dette medfører to utfordringer. For det første er Spivak kjent som en 

interdisiplinær teoretiker, som heller enn å beskytte de disiplinære grensene, utfordrer 

dem kontinuerlig. Dette framgår også tydelig i Death of a Discipline. Hennes visjoner 

i boka kan på mange måter sies å være interdisiplinære. Ikke minst blir områdestudier 

og kulturstudier tillagt en sentral rolle. Av hensyn til oppgavens omfang, vil jeg i 

størst mulig grad begrense meg til allmenn litteraturvitenskap, og trekke inn bokas 

omgang med andre disipliner der jeg anser det som nødvendig eller spesielt relevant.  

For det andre er det problematisk å snakke om litteraturvitenskap som én og 

samme disiplin i Norge, Europa og USA. Spivak skriver ut i fra en amerikansk 

kontekst, og Death of a Discipline omhandler slik sett disiplinen Comparative 

Literature. Dette betyr ikke at boka ikke kan overføres til også å gjelde allmenn 

litteraturvitenskap i europeisk og norsk sammenheng. På grunn av min egen norske 

kontekst og for oppgavens relevans i en norsk sammenheng, vil jeg bruke begrepet 

«allmenn litteraturvitenskap». Nasjonale litteraturstudier organisert innenfor 

språkfagene, inngår ikke i dette.  

Oppgaven har fem deler: En innledning (kapittel 1), tre hoveddeler (kapittel 2, 

3 og 4) og en avslutning (kapittel 5). I kapittel 1 presenterer jeg først oppgavens 

kontekst, problemstilling, grep og oppbygning. Deretter vil jeg gi en kort biografisk 

presentasjon av Spivak, for så å plassere henne i det jeg mener utgjør grunnsteinene i 

hennes teoretiske rammeverk; dekonstruksjonen og postkolonialismen.   

Kapittel 2 er min lesning av Death of a Discipline samt en presentasjon av 

bokas teoretiske forutsetninger. Her skal jeg presentere Spivaks kritikk av og visjon 
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for allmenn litteraturvitenskap, slik den framkommer i boka. Visjonen deler jeg opp i 

to «spivakske imperativer»: «displace the discipline» og «the effort of othering». 

Videre vil jeg redegjøre for tre av bokas viktigste teoretiske forusetninger, slik jeg 

beskriver dem ovenfor. Det er viktig å være oppmerksom på at disse forutsetningene 

er overlappende og at de delvis begrunner hverandre. Avslutningsvis i kapittel 2 skal 

jeg gjøre rede for min lesning av Spivaks behandling av utdrag fra Virginia Woolf’s A 

Room of One’s Own. Dette gjør jeg både for å vise fram de teoretiske forutsetningene 

og for å vise et eksempel på hvordan Spivak selv praktiserer sin visjon.  

I kapittel 3 presenteres tre teoretiske motforestillinger til Spivaks prosjekt og 

visjon. Det gjør jeg som nevnt hovedsakelig ved hjelp av tre sentrale 

venstreintellektuelle teoretikere, som alle har markert seg i diskusjonen om 

disiplinens framtid, men fra en annen teoretisk posisjon enn Spivaks. Først vil jeg 

presentere kritikken av Spivaks komplekse språklige stil, hovedsakelig gjennom 

kritikken fra Terry Eagleton. Deretter utfordrer jeg Spivaks nærlesningsideal ved å se 

på Franco Morettis fjernlesningsmodell. Til slutt i kapittelet presenterer jeg en kritikk 

av poststrukturalismens språkfilosofi ved å se på to tekster av Toril Moi. Alle tre 

delene vil være en blanding av en kritikk av det teoretiske grunnlaget til Spivak og en 

alternativ teoretisk visjon.  

I kapittel 4 vil jeg drøfte de tre teoretiske innvendingene som presenteres i 

kapittel 3. Står Spivaks teoretiske grunnlag i veien for hennes radikale visjon? Her vil 

jeg undersøke i hvilken grad og eventuelt hvordan innvendingene rammer Death of a 

Discipline, samt vise hvilke motsetninger i faget de avslører.  

Kapittel 5 er mine konklusjoner og oppsummerende betraktninger rundt 

drøftingen av Death of a Disciplines teorier og visjoner, samt en vurdering kritikken 

mot den og dens potensielle radikale betydning for allmenn litteraturvitenskap.  

1.4 Introduksjon og kontekst 

1.4.1 Biografi  
Den indiske litteraturprofessoren Gayatri Chakravorty Spivak ble født i Calcutta 24. 

februar 1942. Hun ble født i et kolonisert India - fem år før uavhengigheten fra 

Storbritannia. Etter å ha studert engelsk litteratur på universitetet i Calcutta, dro hun i 

1959 til Cornell University i USA for å fullføre sin mastergrad. Etter et års fellowship 

på Girton College, Cambridge, England, reiste hun igjen til USA. Der underviste hun 
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på University of Iowa mens hun fullførte sin doktorgrad om den irske poeten William 

Butler Yeats. Som veileder hadde Spivak en av dekonstruksjonens fremste 

fødselshjelpere, Paul de Man (1919-1983). Spivak har tilbragt mesteparten av sitt 

akademiske liv i USA og er i dag professor ved Columbia University i New York.  

Oppveksten med britisk kolonialisme, indisk nasjonalisme og klassesystem ble svært 

sentral for Spivaks arbeid og tenkning.  

Spivaks bakgrunn som engelsklærer i det postkoloniserte India bidro til 

hennes avsløring av og motstand mot imperialismens påståtte siviliserende misjon. I 

sitt senere arbeid med litteratur har Spivak stadig vært opptatt av å kritisere den 

ideologiske funksjonen engelsk litteratur har hatt i en kolonialismekontekst (Morton 

2003, 3). I Postcolonialism: An Historical Introduction (2001) hevder Robert J. C. 

Young at den indiske konteksten Spivak kommer fra er avgjørende for å forstå hennes 

videre tenkning (350-352). Jeg vil nå presentere det viktigste teoretiske rammeverket 

for Spivaks arbeider.  

1.4.2 Teoretiske rammeverk 
Spivak blir ofte presentert som en teoretiker med tydelige røtter i marxistisk, 

feministist, dekonstruktiv og postkolonial tenkning (Moore-Gilbert 1997, 27). 

Forfatterskapet bærer ikke minst preg av å benytte seg av disse teoretiske retningenes 

ideer til å undersøke måten vi tenker på om litteratur, kultur og samfunn. Det er 

imidlertid utfordrende å skulle sette henne i en teoretisk bås, ikke minst fordi hun selv 

ønsker å unngå tilknytning til en bestemt (politisk/kritisk) teori og de bestemte 

politiske verdiene som måtte medfølge (Moore-Gilbert 1997, 27). I The Post-Colonial 

Critic (1990) beskriver Spivak seg selv som en postkolonial intellektuell «caught 

between the socialist ideals of the national independence movement in India and the 

legacy of a colonial education system» (Spivak 1990, 69). I andre sammenhenger tar 

hun avstand fra begrepet og avviser at hun tilhører postkolonialismen: 

«Postkolonialisme har jo blitt en amerikansk trend som innbiller seg at kolonitiden er 

over. Jeg kan ikke identifisere meg med dette» (Røssaak 1998, 132).  

Mer hensiktsmessig enn å finne en teoretisk merkelapp som oppsummerer 

Spivaks posisjon, er det å understreke hvordan Spivak gransker genealogien, 

konsekvensene og bruken til de forskjellige teoretiske retningene for å demonstrere 

deres begrensninger og innebygde uforeneligheter. Denne granskingen og 

avsløringen, som kan sies å være en av Spivaks fremste kjennetegn, henger sammen 
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med hennes bakgrunn i dekonstruksjonen, den teoretiske tradisjonen jeg anser som 

den som har preget henne aller mest.  

I de følgende avsnittene vil jeg, tross Spivaks motstand mot å bli teoretisk «satt i bås», 

skissere de to tradisjonene jeg anser som aller viktigst for hennes arbeid, og ikke 

minst for prosjektet hun presenterer i Death of a Discipline. Jeg skal først, med 

utgangspunkt i den franske Jacques Derrida, redegjøre for dekonstruksjonen som 

tradisjon, og hvordan den har påvirket Spivak, for så å plassere henne innenfor en 

postkolonial teoretisk ramme, med utgangpunkt i hennes essay «Can the Subaltern 

Speak?» (1988).  

Derrida og dekonstruksjonen 

Det er vanskelig å gi en presis definisjon av dekonstruksjonen som teoretisk 

strømning. Dette fordi umuligheten av å kunne uttrykke noe presist kan sies å ligge 

innebygd i dekonstruksjonens innsikter; i problemet med å definere den ligger 

nøkkelen til å forstå dens vesen og idé. Denne problematiseringen oppstår «naturlig» 

fordi dekonstruksjonen dreier seg om det som ikke kan formaliseres, det 

uforutsigbare, det uberegnelige. De fleste forsøk på å definere dekonstruksjonen blir 

også avvist av dens forsvarere - ikke minst av dens kanskje mest sentrale figur – 

Jacques Derrida: «Deconstruction is not a method and can not be transformed into 

one» (Derrida 1985, 4) Den kan imidlertid muligens betraktes som en «strategi» eller 

«analyse» så lenge man betrakter den som «uavsluttelig», ifølge Nicholas Royle 

(Royle 2005, 47).  

Dekonstruksjonen ble i utgangspunktet utviklet av Paul de Man og Jacques 

Derrida. Derrida videreutviklet det språkfilosofiske arbeidet til den franske lingvisten 

Ferdinand de Saussure – og benyttet videre sine radikale innsikter i en form for 

destabilisering av vedtatte sannheter. Dekonstruksjonen innebærer en alltid uavsluttet 

kritisk gransking av grunnlaget for meningsdannelse. Sentralt for denne granskingen 

var Derrida og de Mans «oppdagelse» av hvordan mening dannes gjennom 

begrepslige opposisjonspar og videre innsikten om at opposisjonsparene alltid 

innebærer et voldelig hierarki (Royle 2005, 48). Som kritisk strategi vil 

dekonstruksjonen innebære en bevisstgjøring, omvending og forsøk på oppløsning av 

dette hierarkiet. Ettersom meningsdannelsen er tett knyttet opp til en vestlig 

epistemologisk grunnmur, innebærer dekonstruksjonen også en gransking og en for 

alltid uavsluttet rystelse av denne grunnmuren (54). 
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Gayatri Spivak fikk sitt akademiske gjennombrudd med sin oversettelse av 

Derridas De la Grammatalogie (1976 [1967]), samt hennes forord til denne 

oversettelsen. Her presenterer Spivak et bredt utvalg av viktige filosofiske diskusjoner 

som fram til da hadde påvirket Derridas arbeid. I tillegg setter hun Derridas 

dekonstruktive filosofi inn i en bred intelletuell kontekst (Spivak, 1976). 

I forordet skisserer Spivak de grunnleggende tendensene i dekonstruksjonens 

teori og praksis. En av aspektene hun vektlegger er dekonstruksjonens utfordring av 

oppfatningen om metaforen som en «detour to truth» (1976, lxxiv). Det er en sentral 

innsikt i dekonstruksjonen at det ikke finnes et rent språk fritt for metaforer, og slik er 

metaforen alltid selv en del av den «sannheten» den har til hensikt å referere til. 

Gjennom å stille spørsmål ved språket som et helhetlig, lukket system, samt 

metaforen som konsept, Derrida «radically opens up textuality», skriver Spivak 

(lxxiv). I forordet utdypes også begrepet «under erasure», et uttrykk som hun selv 

bruker i Death of a Discipline. Å sette et begrep «under erasure» er opprinnelig en 

praksis fra Heidegger, som i Of Grammatology blir videreført og videreutviklet av 

Derrida. Ord eller begrep som er «under erasure» er krysset ut, slik: being. Denne 

utstrykningen vil formidle at ordet som er krysset ut er «inaccurate, yet necessary» 

(Derrida 1976, xxvii). «Under erasure» beror, med Derridas videreutvikling, på 

dekonstruksjonens innsikt i at språket hele tiden er utilstrekkelig, ettersom det aldri vil 

være en tilfredsstillende sammenheng mellom signifikant og signifikat, aldri et erlik-

forhold mellom tegnet og dets betydning (xxvii). Tegnene er imidlertid stadig det 

beste vi har – dermed blir ordet likevel stående, og slik ender språket opp med hele 

tiden å kritisere seg selv (Derrida 1976, xxvii). En av de viktigste lingvistiske (og 

filosofiske) innsiktene i dekonstruksjonen er at tegnet aldri er identisk med «tingen» 

det refererer til, at det alltid er uferdig, mangelfullt, ufullført (Morton 2003, 26).  

Spivak beskriver dekonstruksjon som «[a] reading that produces rather than 

protects» og siterer videre Derrida: «…the task is to dismantle the metaphysical and 

rhetorical structures which are at work in [the text], not in order to reject or discard 

them, but to reinscribe them in another way» (lxxv). Når Spivak innleder forordet 

med å bruke fem sider på å problematisere begrepet og konseptet «preface», er det 

ikke bare helt i tråd med Derridas egen måte å nærme seg tekst og begreper på, men 

også illustrerende for det som ble hennes framgangsmåte i videre arbeider (Morton 

2003). Slik kan også Spivaks tekst stå som en studie i dekonstruktiv praksis i seg selv.  
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Dekonstruksjonens innsikt om sammenhengen mellom tekst og mening som 

grunnleggende ustabil og ubestemmelig har hatt radikale konsekvenser for lesing og 

for litteraturvitenskapen som sådan. Geoffrey Bennington utdyper dette poenget i 

teksten «Deconstruction is not what you think»:  
 
Deconstruction does not have a place for language over here, and a world over there to which 
it refers. Elements in the language refer to one another for their identity, and refer to non-
lingustic marks which refer in turn to their identity and difference (1989,84).  
 

Med en utvidet tekstforståelse har Spivak tatt denne strategien med seg «ut i verden», 

forbi rammene for vestlig filosofi og vist fram en større og politisk betydning ved 

dekonstruksjonen (Morton 2003, 25). Gjennom tanken om at verden blir konstituert 

gjennom tekst vil Spivak åpne for et større meningsrom som gir nye muligheter for 

hvordan vi kan forstå og tolke verden – ikke bare den skrevne tekst.  

Nicholas Royle skriver om dekonstruksjonen at den kan finne sted i et 

mangfold av ulike kontekster. Den tilhører ikke noen, den er ikke noe noen kan 

kontrollere. Dekonstruksjonen har «et merkelig virusaktig, parasittisk eller 

spøkelsesaktig eget liv» (49). Denne beskrivelsen er slående også for Spivaks 

arbeider, der dekonstruksjonen sjelden nevnes eller benyttes som tydelig metode, men 

heller lever sitt spøkelsesaktige liv bak alle hennes tekster.   

«Can the subaltern speak?» og postkolonialismen 

Spivak inngår sammen med Edward Said og Homi Bhabha i det Robert Young kaller 

«den hellige treenighet av postkoloniale kritikere» (Moore-Gilbert 1997, 27). 

Granskingen og avsløringen av hvordan arven fra kolonialismen kommer til uttrykk i 

kultur, litteratur og samfunn er gjennomgående i hennes arbeid. Dette innebærer en 

alltid tilstedeværende utfordring av vestlige forestillinger og fortellinger om sannhet 

og virkelighet. Den britisk-tanzanianske teoretikeren Bart Moore-Gilbert skriver i 

Postcolonial Theory. Contexts, Practices, Politics (1997) at Spivaks arbeider utgjør et 

av de mest betydningsfulle og innovative bidragene innen postkolonial teori (74).  

 Essayet «Can the Subaltern Speak?» fra 1988 regnes for å være Spivaks mest 

innflytelsesrike og hyppigst siterte tekst (Helland 2009, 36).3 Essayet er et godt 

eksempel på Spivaks dekonstruktive og postkolonialistiske posisjon. Frode Helland 

gir Spivak med dette essayet æren for at Derrida har fått en tydelig plass i 
																																																								
3 Den ble først publisert i tidsskriftet Wedge våren 1985. Den mer kjente og betydelig lengre versjonen 
ble trykket i antologien Marxism and the Interpretation of Culture i 1988. Senere er essayet innarbeidet 
i Spivaks A Critique of Postcolonial Reason (1999) (Helland 2009, 36). 
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postkoloniale studier og teorier. Han hevder teksten «kanskje [er] ett av de mest 

interessante eksemplene på en direkte samfunns- og systemkritisk intervensjon ut fra 

Derridas filosofi» (39), og «en kjernetekst innenfor postkoloniale studier» (38). Når 

jeg trekker fram essayet her, er det også fordi det på flere sentrale måter peker 

framover mot denne oppgavens tematikk. Professor i Comparative Literature Susan 

Bassnett skriver i sin kritikk av Death of a Discipline at visjonen Spivak fremmer der 

er en logisk utvikling fra hennes arbeid med «the subaltern» (Bassnett 2006, 4).  

«Can the Subaltern Speak?» representerer starten på en rød tråd i Spivaks 

arbeid, nemlig undersøkelsen av hvilke muligheter «the subalterns» – «de 

underordnede» – har for representasjon og subjektdannelse. Spivak tar med sitt essay 

opp tråden etter den italienske marxisten og filosofen Antonio Gramsci. Inspirert av 

marxistisk filosofi, utviklet Gramsci ideen om hegemoniet og hegemonisk makt. I 

marxistisk filosofi er historien de herskendes klassers historie. Gramsci brukte 

begrepet «the subaltern» på grupper som var underlagt den herskende klasse og 

dermed sto utenfor hegemoniet og igjen utenfor historiefortellingen. Et sentralt 

spørsmål for Gramsci og senere Spivak er hvordan det er mulig å få tilgang på de 

underordnedes historier og hvordan de underordnede kan vinne hegemoni (Helland 

2009, 37). 

I essayet undersøker Spivak hvilke muligheter de underordnede har for 

representasjon og subjektdannelse. Utgangspunktet hennes er Gilles Deleuze og 

Michel Foucaults teoretiske behandling av de underordnede; Spivak kritiserer dem 

begge for å unnlate å tematisere sin egen europeiske intellektuelle subjektsposisjon og 

for å overse sammenhengen mellom subjektdannelse og global politisk økonomi. 

Spivak stiller spørsmål ved påstanden om at de underordnede har en stemme og 

gransker forutsetningene som ligger bak denne oppfatningen: På hvilken måte har 

mennesker utenfor hegemoniet mulighet til å kunne tale og bli hørt? (Spivak 1988). 

Begrepet «the subaltern» peker både mot Gramsci og mot forskningsgruppen 

«Subaltern Studies» (Helland 2009, 37). Det er verdt å merke seg Spivaks bruk av og 

begrunnelse for begrepet. I den politiske diskursen går ord som «arbeider», «kvinne», 

«de koloniserte» ofte igjen – gjerne med en intensjon om å skulle beskrive en 

koherent politisk identitet for undertrykte grupper som har interesse av å kjempe mot 

et felles undertrykkende system, som kapitalismen, kolonialismen eller patriarkatet. 

For Spivak representerer slike «identitetsord» en intellektuell rigiditet som ikke tar 
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høyde for forskjellighet innad i gruppene, og heller ikke de forskjellige livene og 

historiene til mennesker som ofte blir tilsidesatt i forskjellige politiske kamper 

(Morton 2003, 45).  

Spivak foreslår i stedet begrepet «the subaltern», ment å omfatte en bredde av ulike 

subjektposisjoner, uten å forhåndsdefinere dem ut i fra en allerede dominant politisk 

diskurs:  
 
I like the word ’subaltern’ for one reason. It is truly situational. ’Subaltern’ began as a 
description of a certain rank in the military. The word was used under censorship by Gramsci: 
he called Marxism ’monism’ and was obliged to call the proletarian ’subaltern.’ That word, 
used under duress, has been transformed into the description of everything that doesn’t fall 
under strict class analysis. I like that, because it has no theoretical rigor (Spivak 1990, 141). 

 

Spivaks begrunnelse for begrepet «the subaltern» peker fram mot en språklig-politisk 

posisjon som stadig er viktig for Spivak, også i denne oppgavens anliggende. Den 

dekonstruktive tilnærmingen til begrepskategorier og identitetspolitikk er ifølge 

Spivak en forutsetning for å kunne anerkjenne forskjellighet og singularitet i den 

politiske diskursen.  

 Jeg har i dette kapittelet skissert konteksten for oppgaven, samt presentert 

problemstilling, tekstvalg og metodiske grep. Videre har jeg presentert Gayatri Spivak 

og plassert henne i et teoretisk rammeverk, med hovedvekt på dekonstruksjonen og 

postkolonialismen. I neste kapittel skal jeg presentere min lesning av Death of a 

Discipline. Etter presentasjonen vil jeg bevege meg over til tre av bokas teoretiske 

prinsipper, henholdsvis Spivaks kontroversielle sjargong, hennes nærlesningsprinsipp, 

samt hennes røtter i poststrukturalistisk språkfilosofi. Jeg vil også vise hvordan disse 

tre prinsippene kommer til uttrykk i Death of a Discipline.  
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2 Death of a Discipline  

Death of a Disicpline er et resultat av en samling av forelesninger Gayatri Spivak 

holdt i forbindelse med «The Wellek Library Lectures in Critical Theory» på 

University of California i mai år 2000. I boka, som ble publisert tre år senere, 

presenterer Spivak en kritikk av dagens allmenn litteraturvitenskap, samt sitt forslag 

til hvilken vei disiplinen bør ta videre. Spivak illustrerer sine egne forslag med en 

rekke lesninger av kjente verk, deriblant Virginia Woolf’s A Room of One’s Own. 

Spivak betegner selv boka som «an urgency call for a new comparative literature» 

(Spivak, Death of a Discipline, 2003, p. xii). Innledningsvis sier hun at hun håper 

boka vil bli lest som «the last gasp of a dying discipline» (p. xii).  

I det følgende skal jeg redegjøre for kritikken av allmenn litteraturvitenskap 

som Spivak framfører i Death of a Discipline, for deretter å presentere Spivaks 

alternative forslag for disiplinen. Avslutningsvis i denne delen vil jeg presentere 

hvordan Spivak illustrerer sin egen visjon gjennom hennes lesning av Virginia Woolfs 

A Room of One’s Own, før jeg beveger meg videre til å skissere opp tre teoretiske 

prinsipper for Spivaks arbeid.  

2.1 Kritikken av disiplinen: Mislykket multikulturalisme 
Kritikken til Spivak handler hovedsakelig om at den vestlige dominansen i disiplinen 

ikke utfordres på tross av det økte fokuset på multikulturalisme. Spivak innleder 

Death of a Discipline med å skissere konteksten hun skriver i: Verden er i endring, 

multikulturalismen er på frammarsj, det samme er kulturstudier som fagdisiplin. 

Since 1992, three years after the fall of the Berlin Wall, the discipline of comparative 
literature has been looking to renovate itself. This is presumably in response to the rising tide 
of multiculturalism and cultural studies (Spivak, 2003, 1). 
 

Allmenn litteraturvitenskap som disiplin diskuterer med seg selv hvordan den skal 

fornye seg og tilpasse seg en ny tid. For Spivak er Bernheimer-rapporten (1993) et 

illustrerende eksempel på endringene som foregår innen disiplinen.4 Rapporten ble 

publisert i 1993, men kom i 1995 ut som en utvidet antologi under navnet 

Comparative Literature in the Age of Multiculturalism (1995).  

																																																								
4 Rapporten blir omtalt som Bernheimer-rapporten etter dens redaktør Charles Berheimer. 
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Ifølge Spivak er imidlertid disiplinens forsøk på å tilpasse seg en ny, flerkulturell tid 

velment, men mislykket. Det økte fokuset på flerkulturalitet har ikke, slik det burde, 

bidratt til å bygge ned disiplinens vestlige hegemoni, sier hun. Den vestlige 

dominansen innen disiplinen fortsetter, og handler om flere ulike komponenter. Det 

handler om sammensetning av pensumlister, interdisiplinært samarbeid eller fravær 

av det, hvilke tekster som forskes på og hvilke språk som læres. Ett av Spivaks 

eksempler kommer fra ACLAs  gjennomgang av forelesninger fra 2000:  
 
In spite of all the noise about «these times,» [i betydningen «den multikulturelle tid», min 
anm.] if the 145 departments or programs listed in the bulletin of the ACLA form a 
representative sample, the general model in Comparative Literature seemed still, in 2000 
when these lectures were delivered, to be Europe and the extracurricular Orient (6). 
 

 
I Spivaks øyne lykkes ikke disiplinen på å bevege seg utenfor eller forbi en vestlig 

dominans, tross sine velmente forsøk i multikulturalismens navn. Forsøkene deres, 

sier Spivak «is to put some black on the Union Jack or, to put a spin on Jesse 

Jackson’s slogan, to paint the red, white and blue in the colours of the rainbow» (9). 

Dette er ingen virkelig destabilisering, men «pynting» i multikulturalismens navn: 

«This destabilization follows the lines of the old imperialisms» (9).  

I stedet for å destabilisere, sier Spivak, bidrar de velmente forsøkene snarere 

til å opprettholde disiplinens sentrum. Disiplinen er sentrert rundt Vest-Europa og 

USA og bør, dersom flerkulturaliteten skal tas på alvor, forsøke å destabilisere dette 

senteret i større grad. Dagens forsøk nettopp på å utfordre den vestlige dominansen 

kan sies å følge linjene til gammel imperialistisk politikk, gjennom å opprettholde og 

reprodusere den vestlige dominansen. Dominansen opprettholdes og forsterkes 

gjennom hovedsakelig to aspekter: For det første gjennom et stereotypisk, kategorisk 

og objektiviserende blikk på den andre som figur, for det andre gjennom en 

manglende gransking av det komparative blikket.  

2.1.1 «Den andre» som stereotypt objekt 
I multikulturalismens navn forblir figuren «den andre» et stereotypt objekt, sier 

Spivak. Spivak mener Bernheimer-rapporten var illustrerende i så måte.  
 
The problem with the Bernheimer report was that it responded only to the unexamined 
culturalism of such symptomatic collectivities, the stereotyped producers and consumers of 
Cultural/Ethnic Studies (15).  
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Spivak bruker først og fremst disiplinen kulturstudier som eksempel når hun skal 

illustrere det hun mener er det problematiske forholdet til «den andre». I denne 

sammenheng er «den andre» forstått som en ikke-vestlig – en som befinner seg 

utenfor det vestlige språklige hegemoniet. «Den andre» er i en slik sammenheng 

kulturstudier sitt primære studieobjekt. Spivak utfordrer kulturstudiers status som et 

velmenende forsøk på å bevege humaniora utenfor Vesten og hevder disiplinen 

opprettholder og viderefører et imperialistisk vestlig-sentrert blikk på den andre, 

gjennom en reproduksjon av stereotypiske studieobjekter: «Politically correct 

metropolitan multiculturalists want the world’s other to be identitarians» (56). Med 

dette sikter hun til lesninger som reduserer den andre til å være en koherent politisk 

identitet, for eksempel klasse eller kjønn. Én slik stereotyp er «the metropolitan 

migrant», som blir stående som representant for den kulturelle andre. Gjennom å ta 

utgangspunkt i en stereotyp, som the metropolitan migrant, opprettholdes et vestlig 

blikk på de(n) andre kulturen(e) – og en vestlig definisjonsmakt opprettholdes.  
 
Can the «native informant» ever become the subject of a «cultural study» that does not 
resemble metropolitan language-based work? If one asks this question, one sees that the 
destabilization offered by a merely metropolitan Cultural Studies must exclude much for its 
own convenience, for the cultural claims of the metropolitan migrant (Spivak, 10).  

 
Så lenge den innfødte informant forblir objekt for disiplinens undersøkelser 

opprettholdes «sør», tross velmente forsøk på multikulturalisme, som et område som 

Vesten «har kontroll over» og «produserer kunnskap om» (108). Det finnes et blikk 

på den andre som «the objectifying, discontinuous, transcoding tourist gaze of 

anthropology and oral history» som er institusjonalisert i selve universitetsstrukturen, 

sier Spivak (2003, 10). I forsøkene på å tilpasse seg multikulturalismen forsterkes 

denne strukturen, snarere enn å utfordres. Studiet av den andre foregår innenfor en 

vestlig diskurs med allerede fastlagte identitetskategorier, kategorier som Vesten har 

opprettet i utgangspunktet.   

2.1.2 Det komparative blikkets narsissisme 
Ifølge Spivak kan reproduksjonen av den stereotype andre skje fordi 

subjektsposisjonen ikke granskes, hvilket fører til en uutfordret komparativ 

narsissisme. Gjennom opprettholdelsen av det komparative blikket, forblir den andre 

som figur et stereotypt objekt. Et slikt blikk opprettholdes både innenfor postkolonial 

teori og innenfor den liberale multikulturalismen. Slik ender man opp med lesninger 
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med kolonialistiske og imperialistiske tendenser (2003, 82).  

2.1.3 Manglende språkkunnskaper 
Disiplinens vestlige hegemoni opprettholdes og forsterkes også gjennom 

utilstrekkelige språkkunnskaper. Problemet er at det ikke finnes, eller finnes for lite, 

kompetanse innenfor de utallige «ikke-hegemoniske språkene» fra sør (p. 10). I Death 

of a Discipline tar Spivak opp igjen tematikken fra essayet «Can the Subaltern Speak» 

(1988) som jeg beskriver i innledningskapittelet: Hun kritiserer allmenn 

litteraturvitenskap for å forhindre den underordnede i å være/kunne bli et 

kunnskapsproduserende subjekt innen disiplinen fordi dens språk ikke finnes på det 

litteraturvitenskapelige kartet. Kunnskapsproduksjonen, også innenfor allmenn 

litteraturvitenskap, foregår innenfor rammene av de hegemoniske språkene – noe som 

også er med på å underbygge dominansens stabilitet. Den tilnærming til ikke-

hegemoniske språk som i dag foregår innenfor områdestudier og kulturstudier er ikke 

tilstrekkelig, sier Spivak. Begge disiplinene mangler allmenn litteraturvitenskaps 

flerspråklige, lingvistiske kompetanse. Områdestudier har kun samfunnsfagenes 

feltspråktilnærming, og «The languages of the cultures of origin are invoked at best as 

delexicalized and fun mother tongues» (8). Her besitter allmenn litteraturvitenskap en 

unik mulighet til å kunne nærme seg de ikke-hegemoniske språkene med samme 

litterære dybde som disiplinen har tradisjon for når det kommer til de hegemoniske 

språkene (108).  

2.1.4 Rigide identitetskategorier 
For å lykkes i destabiliseringen av det vestlige hegemoniet, må disiplinen også 

utfordre «the fear of undecidability in the subject of humanism» (25). Disiplinens 

frykt for ubestemmelighet, både når det kommer til identitetskategorier og kollektive 

kategorier bidrar til å opprettholde det vestlige blikket og det vestlige 

begrepsapparatet, sier Spivak. Dette er ikke en frykt som preger allmenn 

litteraturvitenskap spesielt, men som disiplinen har en særlig mulighet til å utfordre: 

«If we are serious about advanced instructions in Comparative Literature, we have to 

ask the question of the formation of collectivities without necessarily prefabricated 

contents» (2003, 26). I Death of a Disciplines andre og lengste kapittel, 

«Collectivities» leser Spivak tekster der hun viser hvordan forestillinger om 

kollektiver forskyves. Videre, i min presentasjon av Spivaks alternativ og hennes 
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lesning av Virginia Woolf, skal jeg vise hvordan slike forskyvninger er en av 

hovedingrediensene i Spivaks forslag til epistemologisk skifte innen allmenn 

litteraturvitenskap. 

2.2 Spivaks alternativ 
Spivaks visjon er en mer inkluderende og verdensomspennende disiplin. Det 

gjennomgående argumentet til Spivak er at allmenn litteraturvitenskap besitter en 

unik mulighet til å bidra til å destabilisere det vestlige hegemoniet. Etter å ha 

presentert sin kritikk av dagens disiplin, skisserer Spivak hva en slik destabilisering 

bør innebære, samt viser eksempler via egne lesninger av skjønnlitterære tekster.   

Spivaks forslag til epistemologisk skifte kan oppsummeres i det jeg vil kalle 

Spivaks to viktigste imperativ: a) «Displace the discipline»5 (10) og b) «the effort of 

othering» (13).6 Som utgangspunkt for dem begge ligger det aller mest grunnleggende 

i Spivaks prosjekt: nærlesningen. 

Spivaks nærlesningsmetode, med tydelige røtter i dekonstruksjonens 

tankegang, er en teoretisk grunnforståelse som ligger til grunn for hennes arbeider. 

Allmenn litteraturvitenskaps adelsmerke er dens «care for language and idiom» (p. 5), 

og det beste med disiplinen er nærlesningskompetanse på originalspråket, hevder 

Spivak: «[T]he best of the old Comparative Literature: the skill of reading closely in 

the original» (6). Begrepet nærlesning sier imidlertid ikke lenger så mye i seg selv. 

Opprinnelig stammer begrepet nærlesning fra nykritikken og dens litteraturanalytiske 

praksis. I stedet for å konsentrere lesningen rundt verkets opprinnelse og effekt, 

samlet nærlesningen som tekstanalyse interessen rundt det litterære verket som 

estetisk objekt. Nykritikken og nærlesningen var også sentral for dekonstruksjonens 

framvekst. Snarere enn å beskrive en helhetlig retning, inngår nærlesning i dag i 

forskjellige andre metoder/strategier (Lothe, Refsum og Solberg 1997, 179). 

 Det er nærlesningens potensiale som er viktig i Spivaks bok. Hun legger ut 

om dette potensialet gjennom å beskrive hva «displacement» av allmenn 

litteraturvitenskap som disiplin og «the effort of othering» innebærer. 

																																																								
5	Spivak skriver «[…]is our lesson on displacing the discipline» (10) (min uth.).  
6 Begge uttrykkene er vanskelige å oversette til norsk. Når det gjelder det første, er det i denne 
sammenhengen best å oversette «displace» med «forskyve»  - altså at Spivak tar til orde for en 
forskyvning av disiplinens fokus og sentrum. Det er imidlertid verdt å merke seg flertydigheten som 
ligger i at «displacement» også kan bety «fjerning» eller «tvangsflytting». Når det gjelder det andre 
imperativet, så lar «othering» seg ikke oversette til norsk uten at for mye av meningsinnholdet går tapt. 
Jeg vil derfor bruke det engelske uttrykket der det behøves.		
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2.2.1 Displace the discipline 

Den viktigste ingrediensen i Spivaks forskyving av disiplinen er en språklig 

likestilling. Spivak tar til orde for en allmenn litteraturvitenskap som i større grad 

beveger seg utenfor Europa og USA (6). «Engagement with the idiom of the global 

other(s) in the Southern Hemisphere […] is our lesson on displacing the discipline», 

skriver hun (10). Dette innebærer at allmenn litteraturvitenskap må nærme seg de 

ikke-hegemoniske språkene på samme måte som den «gamle» litteraturvitenskapen 

har lært seg de europeiske hegemoniske språkene (10).   

Allmenn litteraturvitenskapen kan og bør ifølge Spivak tilby en 

språkopplæring som ikke reduserer sørlige språk til «feltspråk» eller objekter i 

kulturstudier. Å lære språk fra sør med samme dybde og grundighet som disiplinen 

har tradisjon for når det angår vestlige språk, vil være en bevegelse vekk fra det 

vestlige hegemoniet innen disiplinen: «[T]he logical consequences of our loosely 

defined discipline [are], surely, to include the open-ended possibility of studying all 

literatures […] A level playing field, so to speak» (5). På grunn av 

nærlesningskompetansen og språktilnærmingen har vi en mulighet til å nærme oss 

språk på en annen måte enn det som gjøres innenfor de disipliner som i dag studerer 

ikke-hegemoniske språk, sier Spivak. Her kan allmenn litteraturvitenskap spille en 

viktig rolle i å bidra til å destabilisere også innenfor andre disipliner: 
 
It would work to make the traditional linguistic sophistication of Comparative Literature 
supplement Area Studies (and history, anthropology, political theory, and sociology) by 
approaching the language of the other not only as a «field» language. […] We must take the 
languages of the Southern Hemisphere as active cultural media rather than as objects of 
cultural study by the sanctioned ignorance of the metropolitan migrant (Spivak 2003, 9). 

 
Allmenn litteraturvitenskap sin språklige dypdekompetanse gjør at disiplinen har et 

ansvar og en mulighet de andre disiplinene mangler: å behandle alle språk som 

likeverdige, og stille samme krav til kompetanse når det kommer til de ikke-

hegemoniske språkene som disiplinen gjør til fransk, tysk, gresk og latin (10).  

Å behandle ikke-hegemoniske språk som «active cultural media rather than 

objects of cultural study» handler igjen om å behandle også den andre i større grad 

som «et kunnskapsproduserende subjekt» (11). Dette handler også om hvordan 

allmenn litteraturvitenskap leser ikke-vestlig litteratur: 
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A careful reading of literature coming out of «the Third World», with attention to language 
and idiom and respect for their grafting, will show that the inevitable themes of tradition and 
modernity, collectivity and individualism may be in play in many different ways. This is a 
project that fits the new Comparative Literature (66). 

 
Dersom disiplinen i større grad evner å lese på originalspråket også når det kommer 

til ikke-vestlig litteratur, vil det bidra til å bryte ned stereotype og dualistiske 

forestillinger om verden, sier Spivak.  

2.2.2 The effort of othering 
Spivaks forslag til epistemologisk skifte for litteraturvitenskapen har «den andre» som 

omdreiningspunkt. Å nærme seg «den andre» gjennom tekst, som litteraturviter 

(leser), innebærer, ifølge Spivak, en annen etisk mulighet og et annet etisk ansvar. 

Spivak tar til orde for en lesepraksis som handler om åpent å forestille seg den andre – 

i «the effort of othering».  

 
«[T]he proper study of literature may give us entry to the performativity of cultures as 
instantiated in narrative. Here we stand outside, but not as anthropologist; we stand rather as 
reader with imagination ready for the effort of othering, however imperfectly, as an end in 
itself» (13). 
 

Tidligere i teksten viste jeg hvordan Spivak kritiserer allmenn litteraturvitenskap og 

andre disipliners blikk på «den andre», et blikk hun mener har imperialistiske trekk. 

Da forklarte jeg «den andre» som en figur fra utenfor hegemoniet, som er 

postkolonial teoris tradisjonelle bruk av begrepet. I Death of a Discipline bruker 

Spivak begrepet både i den betydningen, men også i betydningen «en ubestemmelig 

figur» – noe(n) vi ikke kjenner, utenfor oss selv. «Den andre» blir for Spivak slik sett 

en ustabil figur på flere måter. Hun varierer boka igjennom mellom å skrive om «den 

andre» som en utenfor hegemoniet – for eksempel i sitt krav om at disiplinen nærmer 

seg «den andres språk» som noe annet enn et feltspråk (9). Seinere blir «den andre» til 

en abstrakt figur, som for eksempel her: «We are going to redo comparative literature, 

then, looking for our definition in the eyes of the other, as figured in the text» (25).  

Som et alternativ til den problematiske tilnærmingen til «den andre», som jeg 

har beskrevet ovenfor, foreslår Spivak en lesepraksis som nærmer seg den andre som 

ubestemmelig figur. Den samme praksisen innebærer også å destabilisere det selviske 

komparative blikket, det Spivak blant annet kaller «a politics that wrenches itself 

away from the certainties of the self» (110). En forutsetning for «the effort of 
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othering» er at også det komparative blikket undersøkes, problematiseres og 

destabiliseres.  

Spivak tar til orde for en lesepraksis som for det komparative selvet innebærer 

tapet av en forenende usynlighet og usårlighet. Spivak vil utfordre ideen om det 

komparative blikkets nøytralitet og anonymitet og forsøke å destabilisere og til slutt 

oppløse dette blikkets hegemoni. I denne bevegelsen, som handler om åpent å 

forestille seg den andre, ligger også muligheten for «the unlearning of privilege». Å 

avlære eget privilegium betyr å revurdere sin egen subjektposisjons status som 

selvsagt og naturlig. Lesepraksisen skal innebære både et forsøk på å forestille seg 

den andre, og samtidig en oppmerksomhet og en behandling av egne tilsynelatende 

naturlige privilegier (Moore-Gilbert 1997, 98). Dette er en viktig øvelse i Spivaks 

litteraturvitenskap (13). 

Litteraturvitenskapen bør ha som sin oppgave å legge vekk frykten for det 

ubestemmelige og «ungraspable» (32). Lesepraksies skal innebære en kontinuerlig 

disfigurering: «[T]o learn to read is to learn to dis-figure the undecidable figure into a 

responsible literality, again and again» (72). Figurens mening er ubestemmelig i seg 

selv, likevel må vi som lesere hele tiden forsøke å disfigurere den. Dette er en øvelse i 

å styrke forestillingsevnen, sier Spivak – en etisk øvelse som er det mest kraftfulle 

litteraturen kan gjøre med oss.  

2.2.3 Ubestemmelige kollektiver: Derridas «teleopoiesis» 
Spivak argumenterer i Death of a Discipline for en dekonstruktiv tilnærming til 

begrepskategorier og identitetspolitikk for å videre kunne anerkjenne forskjellighet og 

singularitet i en politisk og kulturell diskurs. I siste instans innebærer dette å tenke 

den andre som en for alltid ubestemmelig figur.  

«The question «Who are we?» is part of the pedagogic exercise.», skriver 

Spivak i kapittel to – «Collectivities» (2003, 25). Her leser Spivak noen tekster som 

stiller spørsmål om kollektivitet og dannelsen av kollektiver. Dette er tett knyttet opp 

til forestillingen om «den andre», men her skifter «den andre» form til kollektivet. 

Spivak mener at en problematisk rigiditet preger forestillingen om fellesskap i 

identitetspolitikken. Som eksempel nevner hun en logofratrosentrisk forestilling om 

kollektiver – noe jeg forstår som en forestilling om fellesskap som har et uuttalt 

språklig (og dermed kulturelt) og kjønnet grunnlag. Hovedspørsmålet i kapittel to er 

«How can we form collectivities without previously fabricated contents?» (26). 
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Spivak svarer først med hva det ikke kan være: Et fellesskap som er basert på en 

felles kultur (enten denne er kjønnet, regional eller annet). Å tenke kultur forutsetter å 

tenke fellesskap, men det er en essensialitisk feilslutning å tenke at felles kultur er en 

forutsetning for kollektiv/fellesskap (27). Spivak bruker Derrida til å illustrere 

hvordan man kan tenke kollektiv/fellesskap uten et allerede forestilt kollektivt subjekt. 

Redskapet er Derridas teleopoiesis: en øvelse å tenke kollektiv som både stedlig og 

temporalt destabilisert:  

 
Teleopoiesis: That is indeed one of the shocks to the idea of belonging, to affect the distant in 
a poiesis – an imaginative making – without guarantees, and thus, by definitive predication, 
reverse its value (31).  

 
Teleopoiesis innebærer å forstå kollektiv som noe som kan være virksomt i dag (bare) 

som en anerkjennelse av en framtidig mulighet for en felles sak eller et felles rom. 

Enhver insistering på likhet (på grunnlag av for eksempel kultur eller kjønn) som 

kollektivets grunnlag stenger for den muligheten Derrida og Spivak forsøker å skrive 

fram, nemlig muligheten for et felleskap hvis rammer vi ikke kan definere forut for 

muligheten det skaper.  

I tekstene Spivak leser blir kollektivene ubestemmelige: «The new CL must 

ask, again and again, ’how many are we?’, ’who are they?’ as [tekstene] detach 

themselves from generalizations of collective identity» (70). Litteraturvitenskapen er 

nødt til å stille spørsmål om dannelse av kollektiver uten nødvendigvis prefabrikkert 

innhold. I kapittelet «Collectivites» leser Spivak skjønnlitterære tekster med 

utgangspunkt i Derridas forestilling om kollektiver fra hans The Politics of Friendship 

(1997). I det følgende skal jeg vise hvordan Spivaks nærlesning kommer til uttrykk i 

hennes lesning av Virigina Woolfs A Room of One’s Own. I Death of a Discipline 

viser Spivak flere eksempler på nye eller tidligere egne lesninger av hovedsakelig 

skjønnlitterære tekster. Når jeg har valgt Woolf’s A Room of One’s Own er det fordi 

det er den teksten Spivak selv vier mest oppmerksomhet i boka, og fordi den tydeligst 

viser hvordan Spivak tar i bruk Derridas begrep teleopoiesis.  

2.2.4 Kollektivenes skjørhet: Spivak leser med Derrida 
Som jeg har vært inne på tidligere, mener Spivak at spørsmålet om hva som utgjør et 

kollektiv blir for enkelt og rigid besvart gjennom identitetspolitikken, og at allmenn 

litteraturvitenskap (sammen med andre disipliner) preges av en problematisk frykt for 

subjektets ubestemmelighet (28). Denne frykten innebærer en forhåndskategorisering 
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av identiteter og sperrer for muligheten for å åpent forestille seg «den andre». Frykten 

innebærer også en sperring for muligheten for å forestillle seg kollektiver som 

permanent destabilisert.  

Spivak bruker Derridas The Politics of Friendship (1997) for å foreslå en 

alternativ vei – en vei der kollektivdannelser forblir usikre og destabiliserte. Gjennom 

sine lesninger, blant annet av A Room of One’s Own, vil hun vise hvilken kraft 

litteraturen kan ha når det kommer til nettopp dette spørsmålet. Spivak hevder 

disiplinen er «powerful performative examples of an unexamined politics of 

collectivity» og at Woolfs tekst er representativ i så henseende (28).    

Gjennom kapittelet «Collectivities» arbeider Spivak med Derridas forestilling 

om kollektiver. Utgangspunktet er Spivaks kritikk av allmenn litteraturvitenskap og 

samtidig et premiss hun henter fra Derrida: «there can be no politics without 

collectivity» (Spivak 2003, 28). Spivak vil vise fram hvordan litteraturen og lesningen 

kan supplere politikken, og at en frigjørende politikk behøver en annen forståelse av 

identitets- og kollektivdannelse enn logofratrosentrismens og kolonialismens. Ifølge 

Spivak og Derrida sperrer logofratrosentrismen og kolonialismens kollektivtenkning 

for et menneskelig mulighetsrom (gjennom å insistere på teleologi, eller 

utviklingslinje for framtida, der målet allerede er bestemt), og at allmenn 

litteraturvitenskape gjør det samme gjennom sin frykt for ubestemmelighet både når 

det kommer til kollektivdannelser og identiteter. Med sine litterære eksempler ønsker 

Spivak (via Derrida) å oppmuntre til «epistemic change in the agent» – og vise 

litterære tekster og lesningen av dem som eksempler på hvordan kollektiv, identitet og 

subjekt kan tenkes annerledes og imaginært (28). 

For å vise fram en alternativ og framtidig ubestemt kollektivforståelse tar 

Spivak i bruk Derridas begrep «perhaps» (Spivak 2003, 29). Dette «kanskje» 

defineres av Derrida som «the possibilitization of [an] impossible possible [that] must 

remain at one and the same time as undecideable – and therefore as decisive – as the 

future itself» (Derrida 1997, 29). Muligheten for det umulige gjennom 

felleskapsdannelsser er en funksjon av å danne kollektiv fordi vi ikke har direkte 

tilgang på hverandre: «One cannot access another directly» (Spivak 2003, 30). Vi må 

alltid nærme oss hverandre via omveier, som gjør det umulig å forutse hvor relasjoner 

vil ta oss. Dette er ikke et hinder for politisk organisering, ifølge Spivak, men tvert 

imot muliggjørende for en form for politikk som motvirker nettopp 

logofratrosentrismens og kolonialismens tendens: «The political must act in view of 
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such a ’perhaps’» (29). I denne forståelsen er ikke kollektiver et middel for å nå et 

mål i politisk arbeid. Målet, om for eksempel et annet samfunn med andre 

mulighetsrom, må heller forstås som en uforutsigbar funksjon av det å skape 

felleskap. Forskjellige former for politisk aktørskap som dannes i et bestemt navn, for 

eksempel «kvinner», begrenser den verden som fellesskapet kan skape og reduserer 

den til en der kategorien kvinne gir mening. At kategorien kvinne kan forstås 

innebærer også at dette samfunnet er preget av en gjenkjennelig form for kjønnsmakt. 

Disse problemene nærmer Spivak seg gjennom en lesning av Virginia Woolf’s A 

Room of One’s Own.  

Utgangspunktet for Spivaks lesning av Woolf er Derridas behandling av 

politikk og vennskap i The Politics of Friendship (1997). Derrida spør der «Can 

democracy – invariably claimed as a politics, or perhaps the politics of friendship – 

function without a logofratrocentric notion of collectivity? With the sister allowed in 

rarely, and only as honorary brother?» (Derrida 1997, 201) Spivak hevder at Woolf 

kom Derrida i forkjøpet med A Room of One’s Own og forsøkte å svare på dette 

spørsmålet allerede der (Spivak 2003, 32). 

Gjennom sin lesning av passasjer i A Room of Ones Own undersøker Spivak 

hvordan vennskap, i Derridas forstand, mellom kvinner skaper et mulighetsrom som 

logofratrosentrismen ikke kan fange. Spivak skriver at Woolf så på kvinners mulighet 

til å skrive fiksjon som den største gevinsten ved kvinnefrigjøringen (Spivak 2003, 

32). Hun bruker følgende sitat fra Woolfs bok som en sentral del av sin tolkning:  

«For if Chloe liked Olivia and Mary Carmichael knows how to express it she will 

light a torch in that vast chamber where nobody has yet been» [Spivak siterer fra A 

Room of One’s Own] (32).  

Det «store kammeret» er i Spivaks lesning et mulighetsrom som skaper en 

annen framtid. Woolf’s tekst peker på muligheten for en kvinnelig seksualitet som 

eksisterer for sin egen og andres kvinners skyld, og dermed skaper en 

framtidsmulighet som ikke eksisterte forut for hendelsen. Det er i fornemmelsen av 

det skeive, av omveiene relasjoner tar, at Spivak ser en modell som kan «klippes ut» 

av Woolfs tekst og inn i helt andre tider og steder i verden. I Woolfs fornemmelse for 

en «general queerness» finner reproduktiv seksualitet kun en begrenset mulighet som 

grunnlag for sosialisering. I denne fornemmelsen finner Spivak en «open-ended  

structure» som kan bli klippet ut fra sin tekstuelle kontekst og limt inn i andre narrativ 

(33).  
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Vi står fritt til å klippe og lime, nettopp fordi Woolf ikke navngir det skeive som hun 

beskriver. Om hun hadde gjort det, hadde hun også legitimert hierarkiet mellom det 

skeive og det streite, ved å snu det på hodet. I stedet presenteres vi for muligheten for 

relasjoner og fellesskap, som samtidig, innenfor logofratrosentrismen, er umulige, 

som vi ikke kan vite hva avstedkommer, utover at vi kan skimte en søster som ikke er 

en «æresbror» i Derridas forstand. Det å klippe og lime tekst åpner et mulighetsrom 

for å beskrive andre tilsvarende åpne muligheter i en annen tekst som en form for 

teleopoiesis:  

 
The way she writes, we are free to copy and paste, as we do even when we are reading the 
most restrictive text. […] The moment in A Room of One’s Own serves as a model for 
reconstellating, copying and pasting for editing, teleopoiesis. […] For Woolf the structure 
heralds a new gendered collectivity – a gendered notion of friendship (34). 

 
Derridas «kanskje» er ubestemmelig, og samtidig besluttsomt, fordi mulighetene som 

blir til i relasjoner mellom mennesker kan beslutte at noe som ikke fantes, oppstår: 

«Active telepoiesis in all moments of descision makes the task of reading imperative 

and yet indecisive» (31). Denne øvelsen er derfor viktig i lesepraksisen, sier Spivak. 

  Kjønn spiller en viktig rolle både i lesningen, og i klippingen og limingen, 

ettersom Spivak aktivt bruker det som innenfor logofratrosentrismen defineres som 

feminint; mørke, mystikk, ubestemmelig, og framtid, gjennom barnet som hun 

potensielt kan bære fram. Spivak gjør ikke dette bakteppet særlig eksplisitt, men i 

lesningen av Gertrude Steins The Mother of us all påpeker hun at Derridas «kanskje» 

kan forstås som «kvinnens rolle» slik den forstås innenfor logofratrosentrismen:  
 
Affirmative undecidability, responsibility, fruition always in the mode of «to come», for 
future generations, «perhaps», all this is here understood as the woman’s part; rational 
expectations, the vote as assurance of decisiveness, is understood as the man’s hope. This is 
how sexual difference plays in this passage (48). 
 
 

Dette bakteppet er imidlertid viktig for å forstå hva Spivak mener med «the 

unpredictable consequences of inserting women as women into the question of 

friendship» hos Derrida. Det generaliserbare kvinnelige, som «kvinner som kvinner» 

peker på, framhever Derridas «kanskje»: de mulighetene som skapes i vennskap som 

tar omveiene som kreves for at nye muligheter kan skapes. Det kvinnelige tilbyr i så 

måte en symbolsk forsterking av vennskapets politiske potensiale. 

 Når jeg i kapittel 3 beveger meg til de teoretiske innvendingene mot Spivak, 

vil jeg for å belyse hennes posisjon hente opp igjen eksempler fra hennes lesning av A 
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Room of One’s Own. Før jeg går videre til neste kapittel, vil jeg gjøre en kort 

oppsummering av Death of a Discipline, samt presentere tre teoretiske prinsipper for 

Spivaks prosjekt.  

2.2.5 Oppsummering Death of a Discipline 

Death of a Discipline er først og fremst en kritikk av allmenn litteraturvitenskap (og i 

forlengelsen av dét – humaniora) som en vestlig-sentrert disiplin, og Spivaks forslag 

til en vei vekk fra denne imperialistiske tendensen.  

I bokas første kapittel Crossing Borders forklarer Spivak hvorfor hun anser 

disiplinen som imperialistisk, tross fagets økte oppmerksomhet på multikulturalisme 

de siste årene. Spivak hevder at både postkolonial teori og liberal multikulturalisme er 

preget av en rigid identitetstenkning overfor «den andre», noe som er med på å 

opprettholde den vestlige dominansen. Endrede lesepraksiser er Spivaks viktigste 

forslag til bevegelse vekk fra imperialismen. Hun foreslår en nærlesningsteknikk med 

utspring i dekonstruksjonen, der det komparativet blikket oppløses og flyttes til den 

andre som ubestemmelig/ukjent figur. Som verktøy bruker Spivak øvelsen 

«teleopoiesis», et begrep Derrida utvikler i The Politics of Friendship – som kort 

fortalt handler om å kunne forestille seg subjekt, individ og kollektiv for alltid 

ubestemt og destabilisert. Spivak kaller denne lesepraksisen for «the effort of 

othering» og «to read with care» (13). 

Spivaks forskyvning av disiplinen handler også om i større grad å tilnærme 

seg ikke-hegemoniske språk med samme omsorg og grundighet som disiplinen lærer 

de europeiske hegemoniske språkene. Spivak hevder litteraturvitenskapen, til forskjell 

fra de andre disiplinene i humaniora, besitter en unik språkkompetanse og 

språktilnærming som kan legge til rette for en etisk bevegelse mot «den andre» som 

for alltid ubestemmelig figur. Gjennom en tilnærming til den andre, der subjekt-

objekt-dikotomien oppløses, har også den andre i større grad mulighet til å kunne 

være en aktiv kunnskapsprodusent. Spivaks forslag vil ifølge henne destabilisere 

litteraturvitenskapens vestlige dominans. I tillegg kan litteraturvitenskapen bidra til de 

andre disiplinene i humaniora og i kunnskapsproduksjon for øvrig, med et mer etisk 

ansvarlig blikk på den andre som figur.  

I det følgende vil jeg presentere tre omdiskuterte teoretiske prinsipper ved 

Spivaks arbeid. De tre prinsippene som her presenteres, danner grunnlaget for 

innvendingene og drøftingen i henholdsvis kapittel 3 og 4. Jeg vil først presentere 
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Spivaks komplekse språkføring, for så å bevege meg videre til hennes 

nærlesningsprinsipp og hennes røtter i poststrukturalistisk teori. Jeg vil vise hvordan 

disse tre prinsippene kommer fram i Death of a Discipline og danner forutsetninger 

for visjonen Spivak presenterer.   

 

2.3 Spivaks omdiskuterte språk 
Kritikken mot Spivak har ofte dreiet seg om språk og stil. Spivaks komplekse 

språkføring, som i første omgang kan synes vanskelig tilgjengelig, har av flere blitt 

brukt mot henne (Morton 2003). Særlig har det blitt argumentert for at hun mister 

både sin troverdighet og sitt potensiale som radikal tenker ved å benytte seg av en 

prosa som, ifølge disse kritikerne, er forbeholdt de allerede priviligerte på grunn av 

sin kompleksitet og vanskelighetsgrad (Eagleton 2003a). I The Spivak Reader (1996) 

kan man lese at opplevelsen av Spivaks tekster ofte framstår uoverstigelig vanskelige 

og at effekten kan være at leseren får forsterket både sin egen følelse av dunkelhet og 

opplevelsen av nyttesløs teori (107).  

Hvorfor skriver Spivak på den måten hun gjør, og hvorfor er det eventuelt et 

problem? Hva er grunnen til at etablerte teoretikere reagerer på Spivaks språk? Mister 

teksten sitt eventuelle radikale potensiale dersom sjargongen oppleves som 

fremmedgjørende og vanskelig? For å forsøke å besvare disse spørsmålene skal jeg 

først presentere Spivaks stil og vise hvordan denne henger sammen med hennes 

teoretiske posisjon. Deretter skal jeg vise et eksempel på hvordan denne stilen 

kommer til uttrykk også i Death of a Discipline. 

Spivaks stil er tett forbundet med hennes teoretiske metoder – først og fremst 

hennes befatning med dekonstruksjonens vedvarende språkkritiske intervensjoner. I 

tråd med dekonstruktiv praksis, har ett av Spivaks gjennomgående hovedanliggender 

vært å utfordre ideen om at det klare, gjennomsiktige språket er det som best kan 

«representere verden». Ifølge en Spivaksk tankegang er verden for det første ikke 

adskilt fra språket og for det andre så kompleks at den ikke lar seg representere av et 

klart og tydelig språk. Spivaks språkfilosofiske ståsted bringer henne dermed snarere 

til påstanden om at det er det lettfattelige språket som tilslører:  
 

[W]hen I’m pushed these days with the old criticism – ’Oh! Spivak is too hard to understand!’ 
– I laugh, and I say okay. I will give you, just for your sake, a monosyllabic sentence, and 
you’ll see that you can’t rest with it. My monosyllabic sentence is: We know plain prose 
cheats (Danius og Jonsson 1993, 33). 
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Den motsetningsfylte setningen «we know plain prose cheats» er humoristisk, men 

likevel beskrivende for hvordan Spivak tenker rundt språk, fortelling, klarhet og 

kompleksitet. Spivak er særlig skeptisk til de konvensjonelle akademiske narrativene 

som gir seg ut for å etablere avsluttende analyser om en spesifikk tekst eller et 

teoretisk problem (Moore-Gilbert 1997, 75).  

2.3.1 Epistemologisk kolonialisme 
Spivaks viktigste innvending mot å opprettholde skillet mellom språket og verden er 

at dette skillet ifølge henne har spilt og spiller en viktig rolle i representasjonen og 

konstitueringen «av verden som et stabilt vitensobjekt for vestlig kunnskap» (Morton, 

2003, p. 17). 7 For henne er en slik tilsynelatende transparent representasjon av verden 

knyttet opp til Europas imperialistiske ekspansjon: 
 
Spivak refers to this dominant representation of the world as ’worlding’ or ’the assumption 
that when the colonizers come to a world, they encounter it as uninscribed earth upon which 
they write their inscriptions (Morton 2003, 18). 
 
 

«Worlding» som begrep som peker mot den verden en tekst skaper i samspill med 

leserens forstillingsevne. Det allerede klare språket kan ikke beskrive noe utover hva 

det allerede har beskrevet. Som en teori som er bygget opp gjennom en bestemt studie 

i en bestemt kontekst, er språkets evne til å beskrive og forklare begrenset til denne 

sammenhengen. Ord er begreper, som igjen er miniteorier. Det vil si at det å beskrive 

et unikt fenomen i klartekst er å redusere det til et annet, allerede eksisterende 

fenomen.  

For Spivak blir kravet om å skulle skrive i klartekst en form for 

epistemologisk kolonialisme. Årsaken til dette er at det engelske språket, som hun 

forventes å skrive klart i, er bygd opp av begreper som er skapt og som gjenskaper en 

kolonial forestillingsverden når de brukes om igjen på umiddelbart forståelige måter. 

Videre tilhører dette språket en vestlig vitenskapstradisjon som har kolonialisert andre 

deler av verden nettopp gjennom å utslette det som den ikke har språk til å 

representere. Å nærme seg det som er radikalt forskjellige i et klart språk blir dermed 

en øvelse i symbolsk vold og forvrengning (Aschcroft, Griffiths, & Tiffin (red.), 

1995). 

 

																																																								
7 I originalen: «the world as a stable object of western knowledge».	
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2.3.2 Språklig stil i Death of a Discipline 
Spivaks kompleksitet kommer også til uttrykk i Death of a Discipline. Å skulle trekke 

ut enkeltstående sitater fra boka i den hensikt å vise fram Spivaks såkalt vanskelige 

stil og sjargong er problematisk. Eksemplene vil uunngåelig blir tatt ut av sin helhet 

og opprinnelige kontekst og dermed vil også leserens mulighet til å forstå bli 

betydelig redusert. Å finne eksempler på sitater fra boka for å «bevise» Spivaks 

ugjennomtrengelighet, er derfor på mange måter urettferdig både overfor teksten, 

leseren og Spivak. For å få fram sammenhengen mellom kompleksiteten i Death of a 

Disciplines stil og innhold på en mer forsvarlig måte, vil jeg derfor bruke eksempler 

fra Spivaks lesning av Woolfs A Room of One’s Own, som jeg presenterte 

avslutningsvis i underkapittel 2.1.5. Her er et utdrag fra Spivaks lesning av Woolf:  
 
I bring this up here because Woolf’s intuitions of a general queerness within which 
reproductive sexuality can find its limited socialization (Chloe likes Olivia but goes home to 
her children) is an open-ended structure that can be reconstellated, levered off from its textual 
location, copied from Bloomsbury and pasted on to the narrative I put together above. Woolf 
herself does not name it (some species of) «queer,» inscribed hierarchially within the history 
of the language in relationship to «straight». She does not simply reverse its value and thus 
legitimize the hierachy. The way she writes, we are free to copy and paste, as we do even 
when we are reading the most restrictive text. […] The moment in A Room of One’s Own 
serves as a model for reconstellating, copying and pasting for editing, teleopoiesis. […] For 
Woolf the structure heralds a new gendered collectivity – a gendered notion of friendship (33-
34). 
 

Ord som «teleopoiesis» og uttrykk som «open-ended structure that can be 

reconstellated, levered off from its textual location» og at et moment i teksten 

fungerer som «a model for reconstellating, copying and pasting for editing» vil for de 

fleste lesere virke ukjente og krevende. Men det er samtidig eksempler på samspillet 

mellom resonnementer og språkbruk i Spivaks tekst.  

 Ovenfor forklarte jeg Spivaks språkfilosofi blant annet gjennom begrepet 

«worlding» og ideen om at det klare språket ikke kan beskrive noe utover hva det 

allerede har beskrevet. Når Spivak skal vise fram en ny lesning av Woolf, er det et 

poeng i seg selv at hun gjør det på en måte som ikke er umiddelbart forståelig. Den 

åpne strukturen som Spivak hevder å lese ut av Woolf, er samtidig en struktur hun vil 

åpne opp for i vår forståelse av teksten. Dersom teksten er umiddelbart forståelig, 

skapes mindre mulighet for en grunnleggende ny forståelse hos leseren. Ved å la 

leseren gå veien via det fremmedgjørende og ukjente språket, åpnes det opp for nye 

forståelseshorisonter.  
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Poenget Spivak vil vise fram i Woolf’s tekst krever at leseren også blir presentert for 

en ny språklig forståelsesramme. Spivak framhever som et viktig poeng at Woolf ikke 

navngir det skeive som «skeivt», fordi det slik vil unngå å plassere seg i et språklig 

hierarki. Slik Woolf operer utenfor det kjente språket og skaper nye 

forståelsesmuligheter, gjør også Spivak det. For Spivak er teleopoiesis et rikt og 

viktig begrep også fordi det nye og uvante ved begrepet selv kan være med på å 

skrive fram muligheten for det begrepet er ment å beskrive.  

 Slik er det også med Spivaks mange paradoksale setninger og resonnementer.  

Videre i Death of a Discipline framfører Spivak flere paradokser. Spivak komponerer 

motsetningsfylte setninger som «Active teleopoiesis in all moments of decision makes 

the task of reading imperative and yet indecisive» (31). Hun beskriver sin visjon som 

«a new comparative literature» (5) for i neste øyeblikk å hevde at så vidt hun kan se er 

det «nothing necessarily new with the new comparative literature» (16). For Spivak 

har slike paradokser en verdi i seg selv. I det uferdige, det åpne, det ubestemmelige 

finnes muligheten for epistemologisk endring. Det mulighetsrommet som Spivak er 

opptatt av å vise fram i Woolf tekst, skapes i hennes egen tekst blant annet gjennom 

hennes paradoksale uttrykksmåter. Spivak skaper det Dorte Marie Søndergaard i sin 

tekst om destabiliserende diskursanalyse kaller «en fremmedgørende optik» (64). 

Gjennom en bevisst bruk av et fremmedgjørende språk, kan teksten skape en 

fremmedgjørelse fra diskursenes selvfølgeligheter og usynlige inneforståttheter, 

skriver Søndergaard (64).  

Spivak skriver i Death of a Discipline om viktigheten av epistemologisk 

endring i kunnskapsagenten. I en Spivaksk tankegang, der skillet mellom verden og 

språket er opphevet, skapes den muligheten for endring også gjennom at agenten, i 

dette tilfellet leseren, møter språklig motstand som bringer henne ut i det ukjente og 

ubestemmelige.  

«We have forgotten how to read with care», skriver Spivak etter lesningen av 

Woolf (42). Spivaks behandling av A Room of One’s Own er et illustrerende eksempel 

på den oppmerksomme nærlesningen hun tar til orde for i Death of a Discipline.  

2.4 Nærlesning på originalspråket 
Spivak løfter nærlesningen fram som den beste kompetansen allmenn 

litteraturvitenskap besitter (6). Spivaks grundige nærlesningpraksis ligger til grunn for 

hennes visjon og alle hennes lesninger i boka. (For mer om nærlesning, se 
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underkapittel 2.1.5). I det følgende skal jeg beskrive nærlesningens potensiale, slik 

Spivak viser det fram i Death of a Discipline.  

2.4.1 Nærmere «den andre» 
For Spivak handler solide litteraturstudier om å komme så nærme teksten og «den 

andre» som overhodet mulig: «[T]he proper study of literature may give us entry to 

the performativity of cultures as instantiated in narrative» (p. 13). Gjennom nærhet til 

teksten kan vi som lesere styrke vår forestillingsevne og respondere på den andre:  

 
Here we stand outside, but not as anthropologists; we stand rather as readers with imagination 
ready for the effort of othering, however imperfectly, as an end in itself. […] This is 
preparation for a patient and provisional and forever deferred arrival into the performative of 
the other, in order not to transcode but to draw a response. Believe me, there is a world of 
difference between the two positions (p. 13). 
 
 

Her beskriver Spivak nærlesningen som en form for «teleopoiesis», som gjør at den 

andre og andre forståelsesformer kan skimtes, men bare som en sikkelse som aldri 

riktig kan gripes. Nærlesningen gjør det mulig å gjøre en slik tilnærming, som også 

innebærer en forflytning for leseren – en destabilisering av det lesende selvet i møtet 

med teksten.  

Spivak hevder at disiplinen i dag har status som en dominant kunnskapsagent 

som reduserer språk og litteratur fra den sørlige halvkule til studieobjekter – i stedet 

for å tilnærme seg dem som selvstendige og levende kulturelle uttrykk. Dette 

forsterker en generell ubalanse innenfor humaniora og akademia generelt, mellom de 

som vet og de som utgjør informasjonen (108). I stedet bør disiplinen bevege seg 

nærmere de språkene og litteraturene som humaniora i dag behandler som innfødte 

informanter.  

For Spivak er styrket kompetanse i ikke-hegemoniske språk det beste bidrag 

på veien til å gjøre allmenn litteraturvitenskap verdensomspennende. Disiplinen bør, 

ifølge henne, tilnærme seg språk fra den sørlige halvkule med samme grundighet som 

disiplinen har tradisjon for når det kommer til vestlige dominerende språk. Dette er et 

viktig ledd i ett av Spivaks imperativ for den nye allmenn litteraturvitenskapen: 

«displacing the discipline» (2003, 10) Det bør, sier Spivak, være en oppgave for 

allmenn litteraturvitenskap å ta på alvor og inkludere muligheten for å studere alle 

litteraturer, med samme lingvistisk stringens og historisk skarpsindighet (5). 
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Det gamle litteraturvitenskapelige kravet om at litteratur skal leses og studeres på 

originalspråket, skal gjelde også for de utallige språkene og litteraturene fra sør. Den 

sterke språkkompetansen og de høye språkkravene allmenn litteraturvitenskap 

tradisjonelt har vært i besittelse av, bør, i rettferdighetens navn, også gjelde språkene 

utover de vestlige dominerende, sier Spivak. Dette forutsetter at 

nærlesningskompetansen opprettholdes og styrkes.  

Spivaks nærlesningsfilosofi er tett forbundet med hennes språkfilosofi. I de 

følgende avsnittene skal jeg redegjøre for Spivaks poststrukturalistisk språkfilsofisk 

tradisjon og vise hvordan dette også kommer fram i Death of a Discipline.  

2.5 Spivaks språkfilosofi 
Gayatri Spivak arbeider i en poststrukturalistisk språkfilosofisk tradisjon. 

Poststrukturalismen er en samlebetegnelse for teoridannelser som delvis 

videreutvikler, delvis bryter med strukturalismen, og begrepet er nært knyttet til 

dekonstruksjon som strategi (Lothe, Refsum og Solberg 1997, 200).  

I artikkelen «Poststructuralist Approaches to Empirical Analysis,» presenterer 

Dorthe Marie Søndergaard noen grunnleggende prinsipper innenfor 

poststrukturalistisk språkfilosofi. En av de mest sentrale tankene, sier Søndergaard, er 

Derridas teori om at enhver betydning en en «utsettelse» – et produkt av «différance».  

 
The perhaps most radical claim of poststructuralism is to reject the possibility of arrving at a 
’truth’ about the essence of a phenomenon. Jaques Derrida’s point that all significance is 
postponed forms one of the fundamental premises of this way of thinking» (Søndergaard 
2002, 188). 
 
 

På den måten kan ikke fenomener ha noen essens – og dermed er det også umulig å 

komme fram til noe «sannhet» som fenomen. Ethvert begrep og fenomen får mening 

og betydning i forhold til andre begreper og fenomener, og defineres først og fremst 

ut i fra sin forskjell. I forlengelsen av dette viser Søndergaard hvordan 

poststrukturalistisk teori hevder at «identiteter og sosiale kategorier konstrueres 

gjennom ekskluderingsprosesser og da spesielt gjennom ekskluderingen av den 

binære andre» (p. 188). Når vi skaper forestilllinger om «oss» og «dem», som 

identitetskategorier bygges på, gjøres dette nettopp gjennom å definerere ut det andre, 

som så får utgjøre utsiden av eller grensene for «vi-et». Et annet sentralt poeng «is to 

make processes of constitution explicit, processes that usually are regarded as natural 
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and taken for granted […] By such explication […] an attempt is made to destabilize 

what is taken for granted and expose it for reflection (191). Dette innebærer å 

undersøke hva som skal til for at verden skal tre fram for oss på den måten den gjør. 

Hensikten med dette er en underliggjøring av dominante forståelsesformer, som igjen 

kan åpne for å se verden på andre måter. 

 Spivaks Death of a Discipline er skrevet i denne språkfilosofiske tradisjonen.  

Den poststrukturalistiske innflytelsen er tydelig når Spivak advarer mot språklige 

begrepskategorier som noe i utgangspunktet begrensende, noe som stenger for 

muligheten for forestillingskraften. I kapittelet om Death of a Discipline viser jeg 

hvordan Spivak mener begrepskategoriene kan bidra til å gjenta imperialistiske 

forestillinger, blant annet gjennom det stereotypiske blikket på «den andre».  

 Spivaks poststrukturalistiske tilnærming får i kapittelet «Collectivities» en 

tydelig feministisk dimensjon. Her spør Spivak: «How can literary studies prepare us 

for multiple-issue gender justice?» (39). Som jeg har vist i lesningen av A Room of 

One’s Own, innebærer svaret til Spivak en abstrakt tankeøvelse gjennom begrepet 

teleopoiesis – som er en oppfordring om å tenke kollektiver og identiteter som 

ubestemmelige og midlertidige. Spivak sier teleopoiesis fungerer som en type 

teoretisk generalisering, der generaliseringen handler om det alltid ubestemmelige: 

«The generality of poeisis depends on its unverifiability; it cannot be tied to a singular 

fact» (2003, 44). Dersom politikken og feminismen opererer uten denne typen av 

generalisering, tar en annen type av generalisering over:  
 

There is another kind of generality, which must suppress singularity in order to establish a 
«fact» […] As long as transnational feminism operates without the caution in Woolf’s text, 
the second type of generalization must operate there, to establish a generalized name of 
«woman». This is to ensure predictability in the field of women (Spivak 2003, 44). 

 
Spivak advarer mot ikke å ta hensyn til denne advarselen, som hun finner i Woolf’s 

tekst. Hun problematiserer her «kvinne» som språklig kategori. Spivak anbefaler, som 

nevnt tidligere, at politikken alltid inkorporerer Derridas «perhaps» – noe som blant 

annet innebærer å sette kategorien kvinne permanent «under erasure»: «When today’s 

comparative literature engages with feminism, it must keep the generalizing impulse 

under erasue, visible as a warning.» (2003, 46)8 Begrunnelsen for dette er, som jeg 

viste i lesningen av Woolf,  å ta høyde for eksklusjonen – å motvirke språkets 

																																																								
8	Å sette et begrep «under erasure» er en handling som vil formidle at ordet er «inaccurate, yet 
necessary». Se underkapittel «Derrida, de la Grammatologie og dekonstruksjon»	
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fastlagte betydning. «Otherwise, all the diversity of daily life escapes, inescapably», 

skriver Spivak (46).  

 Et sentralt fellestrekk for poststrukturalistiske tenkere er motstanden mot alle 

former for essensialisme. En poststrukturalistisk tilnærming forsøker å undersøke og 

reflektere omkring prosessuelle fenomoener, meningsdannelse, meningsforskyvning 

og reproduksjon av mening. Spivak hevder at det trengs destabiliserende øvelser for å 

motvirke den fastlagte utviklingslinjen som begreper og faste kollektiver innebærer. 

Her står hun i et tydelig slektskap med en annen poststrukturalistisk tenker, den 

amerikanske filosofen Judith Butler. I underkapittelet om innvendingene mot Spivaks 

poststrukturalistiske posisjon, 3.3, skal jeg komme nærmere inn på slektskapet 

mellom Butler og Spivak, og hvordan deres tilnærming til feministisk teori blir 

kritisert og forsvart.  

 I dette kapittelet har jeg presentert min lesning av Death of a Discipline og 

redegjort for tre av bokas teoretiske prinsipper, henholdsvis Spivaks kontroversielle 

sjargong, hennes nærlesningsprinsipp, samt hennes røtter i poststrukturalistisk 

språkfilosofi. Jeg har også vist hvordan disse tre prinsippene kommer til uttrykk i 

Death of a Discipline. I kapittel 3 skal jeg presentere tre prinsippielle innvendinger 

mot Spivaks prosjekt. De respektive kritikkene vil følge rekkefølgen i dette kapittelet. 

Jeg starter med en kritikk av Spivaks sjargong. Deretter viser jeg fram et alternativ til 

Spivaks nærlesningsprinsipp, for så avslutningsvis å presentere en kritikk av den 

poststrukturalistiske språkfilosofien.  
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3 Innvendinger 

I dette kapittelet skal jeg presentere tre prinsippielle motforestillinger til Spivaks 

prosjekt og visjon for allmenn litteraturvitenskap, samt vise hvilke motsetninger ii 

faget disse innvendingene avslører. Dette skal jeg gjøre hovedsakelig ved hjelp av tre 

sentrale venstreintellektuelle litteraturteoretikere. I underkapittel 3.1 vil jeg presentere 

kritikken av Spivaks komplekse språklige stil, først og fremst slik den framføres av 

Terry Eagleton. Deretter, i 3.2 skal jeg presentere Franco Morettis 

fjernlesningsmodell som et prinsippielt alternativ til Spivaks nærlesning. Til slutt i 

kapittelet, i underkapittel 3.3 presenterer jeg en kritikk av poststrukturalismens 

språkfilosofi ved å se på to tekster av Toril Moi.  

 Kapittel 3 blir slik en grunnleggende innføring i den prinsippielle kritikken av 

Spivak før jeg i kapittel 4 vil bevege meg videre til å drøfte disse innvendingene.  

3.1 Elitistisk forvirring. Kritikken av det komplekse 

språket 
Spivaks språkstil er et mye omtalt og kritisert aspekt ved hennes arbeid. I 

underkapittel 2.2 viste jeg hvordan Spivaks språklige stil henger sammen med hennes 

teoretiske plassering. I det følgende vil jeg presentere en kritikk av Spivaks stil, slik 

den britiske litteraturprofessoren Terry Eagleton, som har vært en av hennes skarpeste 

kritikere, framfører den.  

3.1.1 Eagletons innvending 
En av de som har markert seg som en tydelig kritiker av Spivaks kompliserte stil er 

den britiske marxistiske litteraturkritikeren Terry Eagleton. Om Spivaks A Critique of 

Postcolonial Reason fra 1999 hevder Eagleton at «[p]eople who writes like this are 

not even interested in being understood» (After Theory 2003, 76-77).  

Boka Figures of Dissent (2003) inneholder et tjuetalls essayer fra Eagleton, 

hvert og ett av dem viet en framstående vestlig filosof og/eller litteraturteoretiker fra 

1900-tallet. Eagletons essay om Spivak er opprinnelig en anmeldelse av Spivaks A 

Critique of Post-Colonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present (1999) 

publisert i «London Review of Books» samme år.  
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Eagletons kritikk av Spivak stammer følgelig fra før utgivelsen av Death of a 

Discipline. Det stilmessige aspektet som Eagleton kritiserer Spivak for i A Critique of 

Post-Colonial Reason er imidlertid, slik flere anmeldere er innom, gjennomgående i 

Spivaks tekster og videreføres også i Death of a Discipline. Med utgangspunkt i 

kritikken av A Critique of Post-Colonial Reason beveger Eagleton seg videre til en 

generell kritikk av Spivaks arbeider. Kritikken som framkommer i essayet er derfor 

egnet også til å inngå i en diskusjon om Death of a Discipline.  

For Terry Eagleton er Gayatri Spivak en representant for en uforståelig form 

som stadig blir mer utbredt blant post-koloniale teoretikere. Eagleton spør sarkastisk 

om det finnes en håndbok for post-kolonialister der en av reglene er at man skal 

skrive så obskurant, og dermed utilgjengelig, som overhodet mulig (2003a, 158). 

Eagleton sier at den type avansert intellektuell diskurs som disse teoretikerne fører er 

kritikkverdig blant annet fordi den forsterker distansen mellom teoretikerne selv,  på 

den ene siden, og «the natives of whom they speak», på den andre (p. 158). Det 

Spivak gjør, sier Eagleton videre, er å forverre denne tendensen ytterligere fordi hun 

har et språk som også for de fleste intellektuelle er helt ubegripelig. Eagleton siterer 

fra Spivaks bok: «many of us are trying to carve out positive negotiations with the 

epistemic graphing of imperialism», og lar det stå som bilde på det han kaller 

«Spivakian metaphorical muddle» (p. 158).  

3.1.2 I veien for radikaliteten  
Eagletons hovedproblem med den spivakianske diskursen er at den ødelegger for den 

radikaliteten og solidariteten den hevder å predike. Eagleton mener at radikale 

akademikere har et særskilt ansvar for å legge til rette for at ideene de framfører kan 

vinne oppslutning også utenfor akademiske kretser, og at Spivak ikke er dette 

ansvaret bevisst. Spivak blir for Eagleton et tydelig eksempel på at den grunnleggende 

respekten for «den andre» som postkoloniale teoretikere forfekter, ikke gjelder 

leseren: «Post-colonial theory makes heavy weather of a respect for the Other, but its 

most immediate Other, the reader, is apparently dispensed from this sensitivity» (p. 

159). Eagletons egen stil, slik dette sitatet eksempelvis avslører, er sarkastisk og tidvis 

humoristisk. Ikke desto mindre er kritikken hard, særlig idet den forsøker å avsløre 

Spivak som mer opptatt av å imponere sine lesere enn å vise respekt for og solidaritet 

med lesere, «the subalterns» og «den andre».  
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Med disse innvendingene mot Spivak plasserer Eagleton seg nærme Edward Saids 

kritikk av komplisert teoretisk sjargong og stil. I boken The World, the Text, the Critic 

(1983) inngår denne kritikken i Saids vektlegging av en teksts wordliness. Begrepet 

lar seg vanskelig oversette til norsk, men Saids poeng er at alle tekster er wordly i den 

forstand at de alle er en del av samfunnet, livet og også de historiske situasjonene de 

er plassert i (Said, 1983, p. 4). Følgelig, sier Said, bør en forfatters stil avspeile 

hans/hennes forhold og holdning til samfunnet og historien. Med dette resonnementet 

kritiserer Said samtidig litteraturteoretisk sjargong for å være for vanskelig. Said 

hevder den vanskelige sjargongen tilslører virkeligheten og at den fremmer en 

vitenskapelig standard «of ’modes of excellence’ very far from daily life» (4).  

Både Edward Said og Terry Eagleton regnes som radikale intellektuelle 

tilhørende den politiske venstresiden. Dette gjør kritikken av Spivak særlig 

interessant, fordi den tilsynelatende ikke handler om hva Spivak framfører, men 

hvordan hun framfører det. Slik jeg viser over, hevder begge at en komplisert 

sjargong og språkføring kan stå i veien for et eventuelt radikalt innhold, og at 

teoretikere som Spivak, som framfører en slik sjargong ikke er sitt radikale ansvar 

bevisst. Det er i denne sammenhengen også verdt å merke seg at Eagleton, i et essay 

ellers fullt av krass kritikk, tydelig skryter av Spivaks politisk-teoretiske innsats:  
 
[S]he is among the most coruscatingly intelligent of all contemporary theorists, whose insights 
can be idiosyncratic but rarely less than original. She has probably done more long-term 
political good, in pioneering feminist and post-colonial studies within global academia, than 
almost any of her theoretical colleagues (2003, 161). 

 

Eagleton holder Spivak for å være en av de mest betydningsfulle og intelligente 

tenkerne på det postkoloniale feltet. Eagleton ser slik ut til å gi sin støtte til flere av 

Spivaks politiske ideer, men tar samtidig krasst avstand fra formen dette formidles i.  

3.1.3 Eagleton avviser Spivaks logikk  
Ideen om at Spivaks komplekse sjargong kan ha en subversiv effekt blir imidlertid 

tilbakevist av Eagletons essay. Han spør retorisk om det ikke like gjerne kan være slik 

at den innfløkte stilen er et produkt av den diskursen Spivak ønsker å undegrave:  
 
It might just be, of course, that the point of a wretched sentence like ’the in-choate in-fans ab-
original para-subject cannot be theorised as functionally completely frozen in a world where 
teleology is schematised into geo-graphy’ is to subvert the bogus transparency of Western 
Reason. Or it might be that discussing public matters in this hermetically private idiom is 
more a symptom of that Reason than a solution to it (p. 159). 
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Eagleton hevder at Spivaks språkføring snarere er et tegn på politisk retningsløshet. 

Det er en økende tendens i radikal teori at den mangler et klart politisk utløp og i 

stedet blir påfallende narsissistisk, sier han. Spivaks endeløse digresjoner hører ifølge 

han hjemme på en akademisk retningsløs venstreside (p. 160). Eagleton hevder videre 

at det kun er overbærende og velvillige lesere som kan forstå Spivaks «garrulous 

hotch-potch» (160) som en undergraving av opplysningstidens lineære narrativer :»If 

colonial societies endure what Spivak calls, ’a series of interruptions, a repeated 

tearing of time that cannot be sutured’, much the same is true of her own overstuffed, 

excessively elliptical prose» (160). Spivaks motvilje mot koherente narrativer bør 

derfor ikke forveksles med politisk radikalisme, advarer Eagleton. Akkurat som med 

store deler av postkolonial teori, er det motsatte tilfelle, sier han: «Its flamboyant 

theoretical avant-gardism conceals a rather modest political agenda» (2003a, 164). 

Terry Eagleton avviser ikke bare Spivaks eventuelle språklige radikalitet. Han avviser 

også ideen om at språkføring overhodet og i det hele tatt kan virke subversiv i seg 

selv. 

Jeg har i avsnittene over presentert en prinsippiell innvending mot Spivaks 

prosjekt, fundert i et ønske om et mer tilgjengelig språk. I de følgende skal jeg bevege 

meg over til en ny prinsippiell innvending; forslaget om at allmenn litteraturvitenskap 

skal bevege seg vekk fra nærlesning som ideal og i stedet følge en 

fjernlesningsmodell.   

3.2 Vi kan ikke lese alt. Fjernlesningens muligheter 
Essayet «Conjectures on World Literature» av den italienske litteraturprofessoren 

Franco Moretti har vakt mye oppmerksomhet siden det ble publisert i 2000. Moretti 

presenterer i essayet et forslag til ny metode innen allmenn litteraturvitenskap basert 

på det han kaller «distant reading» – fjernlesning.  

 Allerede her synes avstanden mellom Moretti og Spivaks posisjon så stor at 

det kan virke meningsløst å sammenlikne. Morettis essay gir likevel en god mulighet 

til å belyse prinsippielle forskjeller innenfor en sentral diskusjon, og også se nærmere 

på hvilke aspekter ved Morettis forslag som særlig utfordrer Spivaks tilnærming. I 

tillegg er diskusjonen interessant fordi de respektive tekstene starter med 

tilsynelatende samme utgangspunkt. Begge forfatterne åpner med en problematisering 

av disiplinens vestlige sentrisme og et ønske om at disiplinen skal flytte seg forbi og 

utover denne begrensningen.  
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3.2.1 Avstand som forutsetning for kunnskap 
Utgangspunktet for Morettis forslag, slik det presenteres i «Conjectures on World 

Literature», er å ta tilbake ambisjonen om en verdenslitteratur, slik den ble formulert 

av Goethe på begynnelsen av 1800-tallet.9 Moretti skriver at allmenn 

litteraturvitenskap åpenbart ikke har levd opp til denne ambisiøse «begynnelsen», at 

disiplinens intellektuelle virksomhet i bunn og grunn, og dessverre, har vært avgrenset 

til Vest-Europa, og da igjen hovedsakelig konsentrert rundt Tyskland og Frankrike. 

Moretti bruker seg selv som et dystert eksempel: Hans arbeid begrenser seg til vest-

europeisk narrativ tradisjon mellom 1790 og 1930, hvilket betyr at han føler seg som 

en sjarlatan idet han beveger seg utenfor Storbritannia og Frankrike. Altså er han selv 

et eksempel på problemet. Hvordan skal disiplinen best studere verdenslitteratur, spør 

Moretti (2000, 55). 

  Moretti presenterer videre utfordringer knyttet til allmenn litteraturvitenskaps 

ambisjoner. Ambisjonen om å studere verdenslitteratur har særlig én utfordring: Det 

finnes rett og slett for mye litteratur på for mange språk:  
 
[W]e are talking of hundreds of languages and literatures here. [T]he point is that there are 
thirty thousand nineteenth-century British novels out there, forty, fifty, sixty thousand—no 
one really knows, no one has read them, no one ever will. And then there are French novels, 
Chinese, Argentinian, American . . . Reading ‘more’ is always a good thing, but not the 
solution (Moretti 55). 
 

Moretti tror altså ikke at det å lese mer kan være en del av løsningen, rett for slett 

fordi det vil aldri være mulig å lese alt. Følgelig, sier Moretti, trenger allmenn 

litteraturvitenskap en ny kritisk metode.  

Morettis forslag bygger på en modell for verdenssystemteori utviklet av 

sosiologen Immanuel Wallerstein.10 Ut i fra denne modellen foreslår Moretti å 

radikalt endre måten vi i dag tenker litteraturstudier på. Følger man Morettis modell, 

vil litteraturstudier og litteraturhistorie bli, ifølge han selv, «second hand»: det vil 

være et lappverk av andres forskning, «uten en eneste direkte lesning av teksten» (p. 

56).11 Den direkte kontakten med teksten overlater han til de nasjonale litteratur- og 

																																																								
9	Verdenslitteratur, på tysk «Weltliteratur», er et begrep opprinnelig fra Johann Wolfgang von Goethe 
som tenkte seg at enkeltnasjoner skulle bidra med sin litteratur til et omfattende kulturfellesskap 
(Lothe, Refsum og Solberg 1997, 262). 
10 Den amerikanske sosiologen Immanuel Wallerstein er særlig kjent for sin verdenssystemteori, som 
han først lanserte i 1974. Teorien er i korte trekk en tverrfaglig makroskala tilnærming til 
verdenshistorien, med et høyere abstraksjonsnivå, der et verdenssystem bestående av sentrum/periferi, 
ikke nasjonalstatene, er komponenten i analysen. (Wallerstein 1974) 
11 Min oversettelse. Originalen er «without a single direct textual reading» 
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språkfagene. Allmenn litteraturvitenskap skal holde seg til sekundærmateriale 

innsamlet fra lesninger fra periferien. Avstanden blir en forutsetning for kunnskap om 

litteratur, og ambisjonen, sier Moretti, vil være direkte proporsjonal med avstanden 

fra teksten: Jo større ambisjoner prosjektet har, desto større må avstanden til teksten 

være.  

Moretti avviser følgelig nærlesning som en oppgave for allmenn 

litteraturvitenskap. I Morettis modell, derimot, er avstand en forutsetning for 

litteraturkunnskap, derav begrepet «distant reading». Hvis vi holder oss til nærlesning 

vil vi aldri bli i stand til å avdekke litteraturens rekkevidde fullt og helt. Med avstand 

til litteraturen får vi et overblikk som gjør det mulig å fokusere på komponenter som 

enten er mye mindre eller mye større enn teksten selv:  
 
Distant reading: where distance, let me repeat it, is a condition of knowledge: it allows you to 
focus on units that are much smaller or much larger than the text: devices, themes, tropes—or 
genres and systems (2000, 57). 

Det finnes komponenter i litteraturen som nærlesning hindrer oss i å fokusere på, sier 

Moretti. Med tilstrekkelig avstand kan forskningen bedre oppdage figurer, temaer, 

troper og sjangre, og sette det inn i et vitenskapelig system.  

En umiddelbar innvending mot Morettis modell vil være at den kan føre til at 

teksten i seg selv forsvinner helt fra allmenn litteraturvitenskap. Denne bekymringen 

er Moretti imidlertid klar over, men han anser ikke dette som et problem. Snarere 

tvert i mot: «And if, between the very small and the very large, the text itself 

disappears, well, it is one of those cases when one can justifiably say, Less is more» 

(pp. 57-58). Dersom vi ønsker å forstå det litterære systemet i sin helhet, må vi finne 

oss i at vi mister noe, sier han. Tapet av teksten i seg selv er ifølge Moretti en pris å 

betale:  
 
We always pay a price for theoretical knowledge: reality is infinitely rich; concepts are 
abstract, are poor. But it’s precisely this ‘poverty’ that makes it possible to handle them, and 
therefore to know. This is why less is actually more (pp. 57-58).  

 

For Moretti er det en naturlig og uproblematisk konsekvens av teorien at noe (i dette 

tilfelle teksten i seg selv) forsvinner. Litteraturen er et system som ikke bør studeres 

gjennom enkeltstående tekster, men gjennom samling og analyser av data, sier 

Moretti. 

Morettis forslag springer ut av en ambisjon om en oversikt og kunnskap om 

litteraturen som et system. Moretti ønsker seg en disiplin med mest mulig oversikt 
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over litteraturen, likt systemet Wallerstein har utviklet for å kunne si noe om 

globaliseringens tendenser og utfordringer. For å skaffe seg denne oversikten, må 

disiplinen overlate ansvaret for selve lesingen av litteraturen til andre fag, for selv å 

«ta et skritt tilbake» og studere empiriske funn på avstand. I denne modellen, der 

oversikt og system er målet, spiller det ingen rolle at teksten forsvinner. Virkeligheten 

(her: litteraturen) er uansett for rik til at det er mulig å få studert alt, sier Moretti 

(2000, 57-58). Allmenn litteraturvitenskap må utvikle modeller som gjør det mulig å 

håndtere den som system. 

Med sin fjernlesningsmodell presenterer Moretti et forslag som går i stikk 

motsatt retning av Spivaks nærlesningsvisjon, slik jeg presenterte den i underkapittel 

2.3.  Jeg vil komme tilbake til drøftingen av de to ulike visjonene i neste kapittel, i 

underkapittel 4.2.   

Avslutningsvis i dette kapittelet vil jeg presentere nok en prinsipiell 

innvending mot Spivak. Som jeg viste i underkapittel 2.4 er Spivaks visjoner fundert i 

poststrukturalismens språkfilosofi. I de følgende skal jeg presentere en kritikk av 

poststrukturalismens språkteorier, slik den kommer fram i to tekster av Toril Moi.  

3.3 Språket som tvangstrøye. Kritikken av 

poststrukturalistisk språkfilosofi 
 
Poststrukturalismen forstås av mange som for metateoretisk og for abstrakt. 

(Søndergaard 2001, 60). I norsk sammenheng er Toril Moi en av poststrukturalismens 

sterkeste kritikere (Rekdal 2007, 265). Jeg vil i det følgende presentere en kritikk av 

poststrukturalismen slik den framkommer i to tekster av Toril Moi.  

Toril Moi, professor i litteratur ved Duke University, har vært en sentral 

skikkelse innenfor kjønnsforskning og litteraturvitenskap i flere tiår. På tross av at 

Moi har en annen teoretisk bakgrunn og posisjon, finnes det en del umiddelbare 

likhetstrekk mellom henne og Gayatri Spivak. Begge er professorer i litteratur fra 

samme generasjon med en særlig interesse for, og viktige posisjoner i, 

kjønnsforskningsfeltet. De har begge en interdisiplinær posisjon, da de begge opererer 

i krysningen mellom litteraturvitenskap, kjønnsforskning, filosofi, herunder også 

etikk. Dette gjør Moi til en interessant kilde til perspektiver som kan kaste lys på 

Spivaks arbeid.  
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Det er imidlertid flere grunner til at jeg har valgt å bringe inn Moi i denne oppgaven. 

Det ene er Mois aktualitet. De siste årene har hun vært en framtredende deltaker i 

debatten om humanioras framtid, også i Norge (Moi, 2011), og ikke minst har hun 

markert seg i diskusjonen om framtiden for feministisk teori. I et intervju med Kilden 

(informasjonssenter for kjønnsforskning) fra 2014 uttaler Moi at feministisk teori har 

blitt for abstrakt og overteoretisert, og at det trengs en revolusjon innen feltet 

(Bergstrøm, 2014). Det andre er Mois teoretisk posisjonelle avstand fra Spivak: 

Spivak og Moi innehar tydelig forskjellige posisjoner i en språkfilosofisk strid som 

har preget feministisk teori, litteraturvitenskapen og humaniora over lang tid.12 Moi 

har i sitt arbeid gjennomgående vært en markant kritiker av poststrukturalismens 

teorier, spesielt hva angår språk, identitet og kjønn. Hun har i særlig grad stilt seg 

kritisk til feministisk poststrukturalistisk teoris kobling mellom språk og 

identitetsforståelse (Rekdal 2007, 265). 

 Jeg har valgt ut to tekster av Toril Moi, begge publisert etter Death of a 

Discipline. I den første, «Språkets tvangstrøye» (2007), presenterer Moi sin kritikk av 

poststrukturalistisk feministisk teori, blant annet med utgangspunkt i Judith Butlers 

arbeid. Teksten er publisert som kritikk i en antologi om heteronormativitet og 

framfører mye av den samme kritikken mot poststrukturalismens feminisme og 

språkteori som Moi presenterte i en av sine mest kjente bøker, Hva er en kvinne? 

Kjønn og kropp i feministisk teori (1998). Den andre teksten er artikkelen «Thinking 

through examples. What ordinary language philosophy can do for feminist theory» 

(2015). Her utlegger Moi sin påstand om at samtidig feministisk teori behøver en 

revolusjon og argumenterer for at den nye retningen bør ta utgangspunkt i 

dagligspråksfilosofien.  

Begge tekstene er i utgangspunktet bidrag til en feministisk teoretisk debatt. 

Jeg mener imidlertid de begge tar opp i seg problemstillinger som vel så gjerne kan 

diskuteres i denne oppgavens kontekst. Både Moi og Spivak viser at skillene mellom 

feministisk teori og litteraturteori ikke er absolutte. I Death of a Discipline forsøker 

Spivak å gi svar på nettopp hvordan litteraturstudier kan bidra i en feministisk 

kontekst, blant annet gjennom sin lesning av Woolf, som jeg behandlet i underkapittel 

2.1.5 I «Thinking Through Examples» trekker Moi selv en linje mellom den 

feministiske teoretiske diskusjonen og en større diskusjon i humaniora. Teksten er i 
																																																								
12	Verken Moi eller Spivak har kommentert hverandres nyere arbeider. Moi har imidlertid kritisert 
Spivak tidligere, blant annet i artikkelen «Jeg er ikke en kvinnelig forfatter» (Moi, 2008).	
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tillegg publisert i New Literary History, noe som bekrefter en relevans i 

litteraturvitenskapelig kontekst. Begge Mois tekster egner seg følgelig godt til å 

skissere noen sentrale diskusjoner og å trekke fram noen motforestillinger mot 

Spivaks epistemologi. 

Jeg skal først kort presentere den teoretiske sammenhengen mellom Spivak og 

filosofen og queer-teoretikeren Judith Butler. Dette fordi Toril Moi i liten grad 

kommenterer Spivak, men har skrevet mye om Butlers teorier. Mois kritikk av Butler 

har i hovedsak tatt for seg hennes Derrida-inspirerte teorier. Ettersom både Butler og 

Spivak arbeider i den språkfilosofiske tradisjonen etter Derrida, vil Mois kritikk også 

på flere områder ramme Spivaks arbeider. Deretter vil jeg redegjøre for Mois kritikk 

av poststrukturalismen, eksemplifisert blant annet gjennom hennes kritikk av Butler.  

3.3.1 Butler og Spivak: Destabilisering av språket 
Spivaks språkfilosofi, slik jeg viser i 2.4, minner på mange måter om språkkritikken 

slik den har blitt framført av filosofen Judith Butler. Butler regnes som grunnleggeren 

av den akademiske queer-teorien slik den vokste fram på 90-tallet, og som har 

poststrukturalismen som teoretisk og historisk utgangspunkt. I artikkelen «Imitation 

and Gender Insubordination» (1993) problematiserer Butler blant annet begrepet og 

kategorien «lesbisk»:  

 
I’m not at ease with «lesbian theories, gay theories,» for […] identity categories tend to be 
instruments of regulatory regimes, whether as the normalizing categories of oppressive 
structures or as the rallying points for a liberatory contestation of that very oppression. This is 
not to say that I will not appear at political occasions under the sign of lesbian, but that I 
would like to have it permanently unclear what precisely that sign signifies (Butler 1993, 
308). 

 

Butlers kritikk av identitetskategorien «lesbisk» ligner Spivaks kritikk av 

bestemmelige subjekter og kollektiver slik den framkommer i Death of a Discipline. I 

denne oppgaven kommer det særlig fram gjennom Spivaks behandling av Woolfs A 

Room of One’s Own. Uten å ønske å forkaste begrepet som sådan, vil Butler ha en 

alltid tilstedeværende usikkerhet rundt hva et slikt begrep rommer og betyr. Ønsket til 

Butler ligger slik nær Spivaks ønske om en permanent utfordring av blant annet 

kategorien kvinner.  
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3.3.2 Mois kritikk av poststrukturalismens språkteori 
I teksten «Språkets tvangstrøye: Om poststrukturalistisk språkteori og queer teori» 

(2007) velger Moi å bruke Butler som eksempel i sitt forsøk på å avvise 

poststrukturalistisk språkteori. I artikkelen har Moi som prosjekt å vise at det er mulig 

å støtte Judith Butlers politiske prosjekt og mål uten å være enig i Derridas syn på 

språket. Mois uttalte mål med teksten er altså å forkaste poststrukturalismens 

språkteori, uten å avvise Butlers radikale politiske visjoner (p. 224).  

Der Butler og Spivak hevder at det trengs destabiliserende øvelser for å 

motvirke den fastlagte utviklingslinjen som begreper og faste kollektiver innebærer, 

hevder Moi at problemet ligger kun i hvordan vi bruker begrepene, ikke begrepene i 

seg selv. «The problem isn’t the word, but the use» (Moi 2015, 199). For eksempel er 

ordet kvinne ifølge Moi ikke dømt til å være verken reaksjonært eller ekskluderende:  

«Ordet kvinne i og for seg inneholder ingen påstand. […] Viktigst av alt: det kan 

brukes på så mange forskjellige måter at det kan få alle mulige slags implikasjoner, 

politisk, ideologisk og sosialt» (Moi 2007, 227). Fordi Moi mener at begrepet i seg 

selv ikke har et bestemt innhold, stiller hun seg uforstående til ønsket om å 

problematisere språket på den måten Butler skisserer.  

Mois hovedkritikk av poststrukturalismens språkteori er rettet mot påstanden 

om begrepenes normative betydning. Hun avviser tanken om at alle ord og begreper 

per definisjon er ekskluderende, og hevder poststrukturalistene operer med en 

feilkobling mellom språkets betydning og tingenes betydning (2007, 230). Moi tar 

dermed avstand fra en av poststrukturalismens grunnideer, nemlig at identiteter 

konstrueres gjennom utelukkelse eller ekskludering av den «binære andre» 

(Søndergaard 2002, 188). Ved å avvise grunnlaget for poststrukturalismens 

språkteori, kan Moi også forkaste ideen om begrepenes ekskluderende effekt. Moi 

hevder at begreper ikke trenger å forutsette en felles essens av noe slag, og derav 

trenger de heller ikke å fungere ekskluderende (2015, 203).  

Moi hevder videre at ekskluderingen, som er et viktig aspekt i 

poststrukturalistisk språkfilsofi, er et resultat av deres egne teorier. De ender opp med 

ekskludering – snarere enn inkludering – av forskjellighet og kompleksitet, sier hun. 

Dette til tross for at den har det motsatte som mål.   
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[T]he ubiquitous obsession with «exclusionary» concepts is based on a wrong-headed and 
counterproductive picture of concepts and theory, a picture that in fact presupposes the very 
«exclusionariness» or «boundedness» that feminist theorists are so eager to undo (Moi 2015, 
191). 
 

Moi derimot hevder det er Butler og Spivak og de andre poststrukturalistene selv som 

forestiller seg denne ekskluderingen, og dermed lager de selv det problemet de er 

opptatt av å komme seg vekk fra.  
 
Fordi den poststrukturalistiske teorien oppfatter begrepet kvinne som undertrykkende og 
ekskluderende, legger den i praksis alltid de mest konservative og mest stereotypiske klisjeene 
om hva en mann og en kvinne er til grunn for analysene sine. […] De kan ikke fri seg fra 
overbevisningen om at ordet «kvinne» alltid og overalt må bety sterotyp heteroseksualitet 
pluss stereotyp femininitet pluss stereotyp heteroseksualitet pluss stereotypt ønske om å bli 
mor, selv når de ser gode eksempler på noe annet. (Moi 2007, 234). 

 

Tilhengerne av teoriene om de binære motsetningene skaper selv en forestilling om at 

meningen er fastlagt og ekskluderende, sier Moi (2007, 234). 

For Moi stenger ikke begrepene for forestillingskraften, fordi begrepene for 

henne ikke peker mot en essensialistisk forståelse. Forsøket på å fange begrepenes 

essens er et forsøk som alltid vil mislykkes, hevder hun: «The search for what or what 

all the instances that fall under […] ‘women’s oppression’ have in common (their 

‘essence’) will always fail» (Moi 2015, 210). Moi understreker at det å nekte for at de 

har noe til felles også vil mislykkes. Poenget hennes er en i seg selv-motstand mot å 

forsøke å bygge opp teorier som beskriver slike generaliseringer.  

Ifølge Moi er det håpløst å løse problemene knyttet til politisk ekskludering og 

inkludering «by laying down requirements for what a word must or must not mean in 

advance of its utterance» (2015, 199). Det eneste slike betingelser avslører er hva jeg 

eller du ønsker at begrepet skal bety, sier Moi. Språkets mening kan ikke bestemmes 

av teoretikere eller komiteer – meningen avslører seg selv gjennom bruk. Alternativet 

til denne innsikten er ifølge Moi at teoretikere, som i poststrukturalismens tilfelle, 

selv ender opp med å ekskluderer mulige betydninger. 

Det faktum at språk betyr noe, virker som noe poststrukturalistene vil 

bekjempe, sier Moi. Prosjektet blir umulig fordi de forsøker å kjempe mot nøyaktig 

det som gjør språk til språk. Slik, sier Moi, ender poststrukturalistene opp med å gjøre 

språket til en tvangstrøye som hindrer radikalitet: 
 
Siden vi ikke kan klare oss uten språk, og fordi språk har betydning, blir dette et umulig 
prosjekt. Her blir språket til en ideologisk tvangstrøye, som alltid vil forhindre oss i å 
formulere virkelig radikale alternative synspunkter (Moi, 2007, p. 229). 
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Moi understreker altså at hun støtter Butlers radikale mål. Som jeg har vist over, 

avviser hun ideen om at disse radikale målene kan fremmes via poststrukturalismens 

språkkritikk. Moi stiller seg tvert imot spørrende til om det i det hele tatt trengs noen 

avansert teori for å fremme Butlers mål og hevder man like gjerne kan avvise teorien:   
 
Alternativet er å glemme denne språkteorien og rett og slett minne folk om at det finnes 
mange slags lesber, og at de ikke bør tro at de nødvendigvis vet så veldig mye om Butlers 
væremåte i verden bare fordi hun kaller seg lesbisk ved en gitt anledning. (Det samme gjelder 
selvsagt for de av oss som kaller oss kvinner ved en gitt anledning!) (Moi 2007, 231).   

 

Sitatet er et illustrerende eksempel på Spivak og Mois forskjellige språkfilosofiske 

posisjoner. Kategorien lesbisk innebærer for Moi ingen normativitet og dermed heller 

ingen problem i seg selv. For Moi er det et foretrukkent alternativ helt og holdent å 

unngå «avanserte» teorier som Butlers. Dette innebærer også en kritikk av Spivaks 

teorier – ettersom Butlers kritikk av kateogorien lesbisk har samme teoretiske 

utgangspunkt som Spivaks kritikk av generaliseringsimpulsen i feminismen. Butlers 

ønsker om en permanent usikkerhet angående hva begrepet betyr, innebærer den 

samme øvelsen som Spivaks ønske om kontinuerlig å sette kategorien kvinne «under 

erasure». Mois avvisning i sitatet over bør imidlertid ses i sammenheng med kritikken 

Moi framfører i teksten «Thinking Through Examples» –  en kritikk av teoriens higen 

etter allmenngyldighet.  

3.3.3 Kritikken av higenen etter allmenngyldighet 
I teksten «Thinking Through Examples» fortsetter Moi kritikken av samtidig 

feministisk teori. Inspirert av filosofen Ludvig Wittgenstein hevder Moi at «higenen 

etter allmenngyldighet» nærmest kan ses som en sykdom dagens dominerende 

feminisme er smittet av.13 Denne «sykdommen» innebærer en interesse kun for 

generelle konsepter og teorier, hvilket innebærer en foraktfull holdning overfor 

enkelttilfeller. Ifølge Moi gjør denne dominerende oppfatningen feministisk teori ute 

av stand til å vie oppmerksomhet til enkelttilfeller. Følgelig blir teoretikerne også ute 

av stand til å utvikle noen form for konkret feministisk analyse som kan bidra til å 

gjøre kvinners liv begripelig (2015, 191). Moi betegner tendensen som en underkjent 

intellektuell holdning, et teoretisk paradigme, som styrer tenkningen og holder 

teoretikere «fanget» – også innen feministisk teori (2015, 196).  
																																																								
13	Moi leser Wittgenstein på engelsk og bruker uttrykket «craving for generality». Til tross for at det 
lyder litt gammelmodig, har jeg kommet til at «higen etter allmenngyldighet» er den beste norske 
oversettelsen.		
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Ifølge Moi blir diskusjonen om begrepet kvinne typisk behandlet med denne higen 

etter allmenngyldighet. Feministiske teoretikere begynner med antakelsen at alle 

tilfellene som faller inn under konseptet kvinne må ha noe felles. Men som vi har sett, 

avviser Moi tanken om at det må finnes en felles essens i et felles begrep. På samme 

måte avviser hun at det er mulig å utvikle en teori for hva forskjellige begreper 

innebærer eller skal innebære.  

 
[E]ven when their whole project is fueled by a desire to understand the infinite differences 
among women in all their particularity, they set out to do so by producing a general theory (of 
difference, identity, language, power, and so on) that they hope will generate the appropriate 
under- standing of the particular case. My argument is that such efforts to reach the particular 
through the general will always fail. A theory fueled by the craving for generality will always 
reproduce that hallmark distance from actual human experience, the contempt for the 
particular case, that Wittgenstein warns us against (Moi 2015, 196). 

 

Higenen etter allmenngyldighet innebærer en tendens til å kreve at konsepter og 

begreper har tydelige grenselinjer, samt en idé om det fullstendige og komplette. 

Sammen hindrer denne tendensen og drømmen feministisk teori i å undersøke 

enkelttilfellene og faktisk studere kvinners liv – i all sin kompleksitet og 

forskjellighet, sier Moi. Alle forsøk på å utvikle generelle teorier om begrepers 

betydning vil alltid mislykkes. Moi ønsker seg over til en feministisk tenkning som 

ikke fokuserer på allmenngyldige teorier, men «starter undersøkelsene» i 

enkelttilfellene (Moi 2015, 198). 

Mois kritikk av poststrukturalismen springer ut av en grunnleggende 

forskjellig språkfilosofisk posisjon. Kan virkeligheten forandres gjennom 

språkkritikk? Jeg vil gå nærmere inn på til debatten om poststrukturalismens 

språkfilosofi i neste kapittel.  

I kapittel 3 har jeg redegjort for tre prinsippielle motforestillinger til Spivaks 

visjon for allmenn litteraturvitenskap. Motforestillingene avslører også sentrale 

motsetninger innen disiplinen. I underkapittel 3.1 presenterte jeg kritikken av Spivaks 

såkalt utilgjengelige og komplekse språklige sjargong. Terry Eagleton mener Spivaks 

språk står i veien for det radikale budskapet hun forsøker å framføre. I 3.2 presenterte 

jeg Franco Morettis fjernlesningsmodell. Morettis modell springer blant annet ut av et 

ønske om at disiplinen i større grad skal komme seg utover sin Europeiske base og 

gjenreise ambisjonen om verdenslitteratur. Moretti setter avstand som en forutsetning 

for kunnskap om litteratur. Hans modell står som en tydelig prinsippielt alternativ til 

Spivaks nærlesning. I 3.3 viste jeg hvordan kritikken av poststrukturalismens 
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språkfilosofi kommer fram gjennom to tekster av Toril Moi. Moi mener at 

poststrukturalistenes radikale visjoner ikke er avhengig av deres avanserte 

språkteorier. I sin kritikk bruker Moi filosofen Judith Butler og hennes feminitiske 

arbeider som representant for poststrukturalismens språksyn. Bak Butlers tekster 

ligger en Derrida-inspirert språkteori, slik det også gjør i Spivaks Death of a 

Discipline. Slik sett kan Mois kritikk også leses som en kritikk av Spivaks posisjon og 

prosjekt.  

Kapittel 4 er oppgavens drøftingskapittel. Inn i dette kapittelet skal jeg ta med 

meg de tre innvendingene som har blitt presentert i kapittel 3, og drøfte dem i 

tilsvarende rekkefølge. Mitt hovedfokus vil være å undersøke på hvilken måte 

innvendingene treffer Spivaks prosjek og å drøfte innvendingens radikale potensiale 

opp mot visjonen som presenteres i Death of a Discipline. For å heve drøftningen vil 

jeg underveis trekke inn andre relevante teoretikere.  
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4 Drøfting  

 
I forrige kapittel presenterte jeg tre prinsippielle innvendinger mot Spivaks prosjekt. 

Kritikken av Spivaks språk, representert ved Terry Eagleton, Morettis ønske om 

fjernlesning og kritikken av poststrukturalismen, slik Moi framfører den. I dette 

kapittelet skal jeg drøfte innvendingende i tilsvarende rekkefølge. Jeg vil undersøke  

hvordan innvendingene treffer Spivaks prosjekt, vise fram de sentrale skillelinjene og 

drøfte innvendingens radikale potensiale opp mot visjonen som presenteres i Death of 

a Discipline. Underveis blir drøftingen belyst av andre relevante teoretikere. Jeg vil 

starte med å se på diskusjonen omkring Spivaks komplekse stil.  

 

4.1 Språkets subversive mulighet 
 
I underkapittel 3.1 presenterte jeg en kritikk av Spivaks språklige stil. Denne kritikken 

framføres først og fremst av Eagleton, men også av en sentral postkolonial teoretiker 

som Edward Said. Ifølge Edward Said bør en forfatters stil avspeile hans/hennes 

forhold og holdning til samfunnet og historien. Said kritiserer litteraturteoretisk 

sjargong for å være for vanskelig og hevder sjargongen tilslører virkeligheten (1983, 

4).  

I det følgende vil jeg se hvordan kritikken treffer Spivaks prosjekt. Andre 

teoretikere og synspunkt vil også bli løftet fram: Tidligere i oppgaven har jeg 

presentert Moi som en kritiker av poststrukturalismen og Butler som en representant 

for tradisjonen Moi kritiserer. I dette underkapittelet om Spivaks stil, vil de to igjen 

komme inn i diskusjonen, men med en annen motivasjon. I denne diskusjonen 

kritiserer Moi Spivaks avanserte sjargong, mens Butler forsvarer det komplekse 

språkets radikale potensiale.  

4.1.1 Den kritiske kulturteoriens tradisjon 
I After Theory (2003b) tar Eagleton opp igjen kritikken av komplisert sjargong fra sin 

anmeldelse av Spivaks A Critique of Postcolonial Reason. Han hevder her det er noe 

spesielt skandaløst med at den type dunkel sjargong som Spivak benytter preger 

radikal kulturteori:  
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Difficulty is a matter of content, whereas obscurity is a question of how you present that 
content[…] There is something particularly scandalous about radical cultural theory being so 
wilfully obscure […] because the whole idea of cultural theory is at root a democratic one. In 
the bad old days, it was assumed that culture was something you needed to have in your blood 
[…] Culture was not really something you could acquire […] Theory, which as we have seen 
was born somewhere in the dense, democratic jungle of the 1960s, thought otherwise. All you 
needed in order to join the game was to learn certain ways of talking […] And these ways 
were in principle open to anyone (Eagleton 2003b, 77-78). 
 

 
Eagletons syn er imidlertid ikke den eneste måten å forstå den kulturkritiske 

teoretiske tradisjonen på. Judith Butler en er annen venstreintellektuell som har møtt 

mye kritikk på grunn av sin såkalt vanskelige stil.14 I innlegget «A ’Bad Writer’ Bites 

back»  der Butler forsvarer for egen språkføring, plasserer hun seg selv og det 

«vanskelige» språket i nettopp den kritiske tradisjonen etter Frankfurter-skolen.  

The contemporary tradition of critical theory in the academy, derived in part from the 
Frankfurt School of German anti-fascist philosophers and social critics, has shown how 
language plays an important role in shaping and altering our common or «natural» 
understanding of social and political realities (Butler, A 'Bad Writer' Bites Back 1999). 

Som eksempel trekker Butler fram Theodor Adorno, som hevdet at intet radikalt 

kunne springe ut fra «common sense». Adorno lagde formuleringer som fikk leserne 

til å stoppe opp og reflektere over språkets makt og evne til å forme verden.15 På 

samme måte er dagens venstreintellektuelle forpliktet til kontinuerlig å stille spørsmål 

ved og undersøke «common sense», eller «sunn fornuft» og inneforståtte 

forutsetninger, og på samme tid forsøke å framkalle nye måter å se verden på.16 Butler 

konstrasterer her Eagletons påstand om at radikale akademikere har et særskilt ansvar 

for å føre et såkalt forståelig språk. For Butler er det en viktig, for ikke å si 

nødvendig, sammenheng mellom den radikale agendaen og den såkalt krevende 

sjargongen: «There is nothing radical in common sense. […] It would be a mistake to 

think that received grammar is the best vehicle for expressing radical views.» (Butler 

1999, xviii-xix). Butler minner om at hva som er «common sense» forandrer seg over 

																																																								
14	Blant annet ble hun utropt som «vinner» da det konservative amerikanske akademiske tidsskriftet 
«Philosophy and Literature» på slutten av 90-tallet arrangerte en «Bad Writing Contest» – en 
«konkurranse» der årets vanskeligste setninger blant akademiske intellektuelle ble kåret (Dutton 1998).	
15	Eksempel på en setning fra Adorno: «Man is the ideology of dehumanization». Denne setningen, 
sier Butler «becomes clear when we recognize that in Adorno's time the word «man» was used by 
humanists to regard the individual in isolation from his or her social context. For Adorno, to be 
deprived of one's social context was precisely to suffer dehumanization. Thus, «man» is the ideology of 
dehumanization» (Butler, A 'Bad Writer' Bites Back 1999). 
16 Da det norske uttrykket «sunn fornuft» ikke dekker betydningen av «common sense» i denne 
sammenhengen, vil jeg i oppgaven fortsette å bruke det engelske uttrykket.		
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tid – blant annet var det engang en helt normal oppfatning at noen kunne eie slaver og 

at kvinner ikke hadde stemmerett. Dersom «common sense» innebærer at urettferdige 

sosiale hierarkier forstås som naturlige og gitte, må venstreintellektuelle finne måter å 

utfordre denne forståelsen av «common sense». Og det er her, sier Butler, at språket 

er en viktig faktor. Språk og språkføring som tar opp i seg denne utfordringen kan 

bidra til å finne veien til en mer sosialt rettferdig verden, sier Butler (A 'Bad Writer' 

Bites Back 1999).  

 Toril Moi har, som vist i underkapittel 3.3, markert seg som en skarp kritiker 

av poststrukturalistenes språkfilosofi. I artikkelen «Språkets tvangstrøye» stiller hun 

seg også kritisk til Butlers påstand om en nødvendig sammenheng mellom radikal 

agenda og krevende sjargong. Mois poeng er at den bevisst dekonstruktive talen kan 

fungere like undertrykkende som den klare talen. Videre stiller hun spørsmål ved om 

ikke den vanskelige sjargongen av og til har helt andre motivasjoner enn radikalitet og 

subversjon:  
 
Finnes det aldri spor av skribentens streben etter å imponere andre, etter å oppnå maksimal 
symbolsk kapital, i en viss type høyteoretisk skrift? Noen ganger er den dunkle teksten ikke 
noe annet enn et uttrykk for den dunkle tanken (2007, 236). 
 

Det er vanskelig å spekulere i motivasjon, slik Moi her gjør, men spekulasjonen har 

likevel et viktig poeng: Det er, i stedet for å diskutere for eller mot såkalt vanskelig 

språk i seg selv, gode grunner til å granske årsaken til hvorfor teorier og tekster 

eventuelt framstår som vanskelige, fremmedgjørende eller ugjennomtrengelige.  

4.1.2 Det vanskelige med vanskelig språk 
«Sometimes it is jargon we need, and sometimes ordinary language», skriver Eagleton 

(2003b, 76). Men hva er sjargong? Hva er vanlig språk? Og hva er såkalt «vanskelig» 

språk? Eagleton er opptatt av hvordan skillet mellom det han kaller vanlig språk og 

fagsjargong endrer seg over tid – at disse kategoriene ikke er stabile: 
 
A former editor of the Times Literary Supplement declared rather piously that he always put a 
blue pencil through words like ’discourse’. For his predecessors in the editorial chair, it was 
probably words like ’montage’ and ’neurotic’. Perhaps for their predecessors it was 
’evolution’ and ’sociology’ (Eagleton 2003b, 75). 

 

Innsikten i at skillet mellom fagsjargong og vanlig språk ikke er stabilt åpner 

imidlertid ikke for en mer nyansert forståelse av Spivaks sjargong. Stephen Morton 

skriver i Gayatri Chakravorty Spivak at Eagletons «åpenbart fiendtlige» anmeldelse 
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av Spivaks A Critique of Postcolonial Reason definitivt identifiserer en del av de 

stilistiske vanskelighetene Spivaks lesere kan møte. Likevel, sier Morton, gjør 

Eagleton lite for å forsøke å belyse den viktige intellektuelle historien og de teoretiske 

diskursene som gjennomsyrer Spivaks arbeid (2003, 16). Ifølge Eagleton bør en 

radikal kritikk alltid være systematisk. Å avvise behovet for rigorøs kunnskap er i 

følge han en situasjon forbeholdt de allerede priviligerte (2003, 163). Morton derimot, 

hevder at Eagleton overser at Spivaks fragmentariske stil gjenspeiler en politisk 

forpliktelse til å beskrive undertrykking og utnytting uten å risikere virkelighetens 

kompleksitet (Morton 2003, 16). Denne politiske forpliktelser gjelder også Spivaks 

tendens til å la resonnementer forbli paradoksale og uavsluttede, slik Waggoner 

påpeker i sin anmeldelse av Death of a Discipline:  
 
Just as a reading or translation is never conclusive, never the end of the story, so too is it 
necessary for the extension of human rights or the pedagogy of self-determination on the 
model of Western freedom and democracy not to assert political closure if it is to recognize 
the alterity of those in whose name it speaks (Waggoner 2005, 133). 
 

Spivaks uavsluttethet og paradoksalitet handler også om å la den andre som figur 

forbli ubestemmelig. Dette, sier Waggoner, er den politiske leksen Spivak vil at vi 

skal lære gjennom litteraturvitenskapen (133).  

Diskusjonen om Spivaks stil spesielt, og andre teoretikeres sjargong generelt, 

handler hovedsakelig om to uenigheter. For det første en uenighet om hvorvidt eller i 

hvor stor grad språket påvirker verden, om hvorvidt verdens maktstrukturer 

gjenspeiles og finnes i språket og dermed også om disse kan forskyves gjennom 

språket. I andre runde blir dette, særlig for venstreintellektuelle, en uenighet om 

hvilke intellektuelle midler som kan og bør tas i bruk for å skape politisk forandring.  

Det finnes likevel en mulighet for at motstanden mot Spivak også dreier seg 

om et annet aspekt. Jacques Derrida, som også har møtt kritikk på grunn av sin 

vanskelige sjargong, kom med følgende betraktning da han ble bedt om å kommentere 

det at mange velger å avstå fra å lese han fordi «det blir for innviklet for dem» 

(Derrida og Spire 2005, 16): 
 
Det finnes to slags «avvisning» i dette henseende, to typer av ikke-lesere. For det første de 
som ikke arbeider nok og tror seg berettiget til ikke å gjøre det; denne typen mister raskt 
gnisten fordi de antar at en tekst må være umiddelbart tilgjengelig, uten det arbeid som består 
i å lese og ikke minst lese de tekstene jeg leser, for eksempel. Dernest er det de ikke-lesere 
som bruker den angivelige dunkelhet som påskudd for å avvise, i virkeligheten for å 
fordømme noe som truer, bekymrer eller forstyrrer dem (Derrida og Spire 2005, 17). 
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Derrida er her inne på noe viktig. Jeg tror at en god del av motstanden og kritikken 

handler om nettopp denne tvetydigheten – det motsetningsfylte som går igjen som en 

del av stilen og arbeidet hos Spivak. Mer enn vanskelige fremmedord, hyppige 

«avsporinger» og lange setninger provoserer, er det sannsynlig at denne 

ubestemmeligheten – mangelen på entydighet – kan oppfattes som truende, 

bekymrende,eller forstyrrende – og dermed provoserende. Denne forklaringen er også 

Judith Butler inne på i det hun setter kritikken hun møter i et historisk perspektiv og 

sier det minner om hvordan den tysk-amerikanske filosofen Herbert Marcuse (også 

med tilhørighet til Frankfurterskolen) beskrev datidens kritikk av radikale 

intellektuelle:  
 
The intellectual is called on the carpet. . . . Don't you conceal something? You talk a language 
which is suspect. You don't talk like the rest of us, like the man in the street, but rather like a 
foreigner who does not belong here. We have to cut you down to size, expose your tricks, 
purge you (Marcuse 1991, 192). 

 

Her peker Marcuse på en underbevisst aggresjon mot den intellektuelle som forsøker 

å utvide rammene for hva som framstår som allment forståelig. Det intellektuelle 

arbeidet gjør henne mystisk, fremmed. Hun provoserer dermed fram en frykt for 

forræderi – vi kjenner henne ikke igjen, hun kan ikke være en av oss.  

Det er viktig å diskutere de stilistiske vanskelighetene så mange lesere kjenner 

i møte med Spivaks tekster. Ikke minst fordi, slik Eagleton er opptatt av, at budskapet 

om sosial forandring bør bli forstått. Også fordi diskusjonen om språk og språkets 

virkninger er en viktig del av enhver intellektuell debatt. Før man kritiserer eller 

avviser, er det imidlertid viktig å være klar over at Spivaks motstand mot en såkalt 

enkel og tydelig stil er en bevisst mostand. Denne motstanden er gjennomtenkt og har 

som hensikt å engasjere leseren i undersøkelsen av hvordan mening dannes gjennom 

litterær tekst og i verden for øvrig (Morton, 2003, p. 20).  

I sin anmeldelse av Death of a Discipline understreker Matt Waggoner denne 

sammenhengen: 
 

[T]he relation of reading to cultural agencies which go unnoticed within literary habits of the 
West. Reading the other should unsettle the agency of reading. It should problematize reading 
itself as a social site in the construction of identity and alterity (Waggoner 2005, 134).  

 

Waggoner hevder at vanskelighetene som oppstår i møte med Spivaks tekster er 
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uatskillelige fra hennes forsøk på å forstyrre og problematisere leserens opplevelse av 

mestrende aktørskap. 

I den grad man kan snakke om noe så rigid og entydig som et prinsipp i 

Spivaks arbeid, så må det være prinsippet om en evig kompleksitet og forstyrring. 

Dette innebærer at også presentasjonen av teoretiske ideer skal ta opp i seg 

politikkens (og språkets!) kontradiktoriske karakter heller enn å legge skjul på dette 

gjennom forenklede framstillinger. Dette får Stephen Morton til å konkludere med at 

Spivaks «vanskelige» komposisjoner alltid bør anses som uløselig knyttet til hennes 

teoretiske metode (Morton 2003, 20). 

 Det er bemerkelsesverdig at en radikal intellektuell som Terry Eagleton 

stenger for denne forståelsesmuligheten. De få tilsynelatende uforståelige Spivak-

sitatene han trekker fram som eksempel er sterke retoriske virkemidler, men bør 

likevel ikke i seg selv avvise muligheten for språkets subversive potensiale. Å forstå 

hva den kritiske intellektuelle sier, skriver Herbert Marcuse, forutsetter en kollaps og 

opphevelse av nettopp den diskursen og det mønsteret som du [leseren] så gjerne vil 

forstå det som blir sagt innenfor (192). Å ta Marcuse på alvor er i det minste å 

akseptere Spivaks stil og forsøke å stille seg åpen for en epistemisk forandring – hos 

leseren selv.    

 I det følgende vil jeg bevege meg over fra den prinsippielle diskusjonen om 

språk og stil og videre til debatten om nærlesning bør være en oppgave for allmenn 

litteraturvitenskap. Til å drøfte dette vil jeg hente fram igjen Morettis 

fjernlesningsmodell, slik jeg presenterte den i underkapittel 3.2.  

4.2 Nærlesning mot hegemoniet 
 
I underkapittel 3.2 presenterte jeg Morettis ambisjoner for allmenn litteraturvitenskap, 

slik de framkommer i essayet «Conjectures of World Literature». Moretti tar der til 

orde for en fjernlesningsmodell for å kunne revitalisere ambisjonen om 

verdenslitteratur. I det følgende vil jeg drøfte hvordan Morettis forslag ser ut i møte 

med Spivaks posisjon. For bedre å kunne forstå Spivaks kritikk av Moretti vil jeg etter 

hvert komme inn på postkolonial teoris forhold til språk og makt.  

I Death of a Discipline, som utkom tre år etter Morettis essay, kommenteres 

Moretti forslag kun i en fotnote. Fotnoten er riktignok to sider lang, men i selve 

Spivaks tekst finnes det ingen direkte kommentering av Morettis forslag. Når jeg 
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møter Moretti med Spivak, er det følgelig i stor grad basert på uenigheten som 

indirekte framkommer gjennom de respektive tekstene. 

4.2.1 Nærhet versus oversikt og kontroll 
I Death of a Discipline ligger den oppmerksomme nærlesningen som en forutsetning 

for bokas visjoner. Mens Morettis forslag innebærer at disiplinens empiri skal være 

oversettelser og sekundærmateriale, vil Spivak ha mer av det hun hevder er det beste 

med den «gamle» litteraturvitenskapen – nærlesningskompetanse på originalspråket. 

(Spivak 2003, 6). Avstanden mellom Spivak og Moretti er særlig interessant fordi 

deres respektive tekster starter med et ønske om at disiplinen i større grad skal bevege 

seg utenfor Vesten. Hva er den beste oppskriften for å studere verdens litteraturer? 

Til tross for en tilsynelatende lik motivasjon, understreker Spivak en 

avgjørende forskjell i hennes tilnærming versus Morettis. For henne er 

hovedproblemet med Morettis modell «the claim to scopic vision» (108). Morettis 

higen etter kontroll og oversikt er fraværende i Spivaks visjon. En oversikt og modell 

av typen Moretti ønsker seg, med ambisjon om «skopisk klarsyn» er ut i fra Spivak 

både umulig og uønsket. Spivak mener de økonomiske modellene som Moretti 

baserer sitt forslag på er «ubrukelige» for litterære studier (108).  

Morettis forslag om å oversette og systematisere for å skaffe kunnskap og 

informasjon anses av Spivak som totalitært: «Should our only ambition be to create 

authotirative totalizing patterns depending on untested statements by small groups of 

people treated as native informants?» (2003, 108). Lest med Spivak, vil Morettis 

forslag forsterke denne ubalansen - mellom vitenskapens og kunnskapens subjekter 

og objekter. Tross en tilsynelatende likhet i motivasjon, avslører Morettis og Spivaks 

vidt forskjellige posisjoner i spørsmålet om nær- versus fjernlesing også vidt 

forskjellige mål. I Death of a Discipline er Morettis ønske om oversikt og system 

erstattet av et ønske om å respektere, anerkjenne og studere individuell, språklig og 

kulturell forskjell. 

4.2.2 Verdenslitteratur? Lær et språk fra sør 
Jeg har tidligere i oppgaven beskrevet nærlesningen på originalspråket som et av 

Spivaks hovedprinsipper for en ny allmenn litteraturvitenskap (se underkapittel 3.3). 

Spivak kritiserer disiplinen for en manglende språklig likestilling. Språk og 

litteraturer fra den sørlige halvkule blir gjennom område- og kulturstudier redusert til 
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passive studieobjekter, og språkkompetansen i allmenn litteraturvitenskap når det 

kommer til disse språkene, er for lav. Gjennom å stille samme krav til 

språkkompetanse også når det gjelder språk fra sør, kan disiplinen bidra til å jevne ut 

ubalansen mellom de studerende og de som blir studert. Styrket kompetanse i sørlige 

språk er et viktig bidrag i Spivaks visjon om å gjøre allmenn litteraturvitenskap 

verdensomspennende.  

Med sin fjernlesningsmodell overlater Moretti lesingen av primærmateriale til 

de nasjonale språkfagene. Hvorfor skal allmenn litteraturvitenskap holde på med 

nærlesning når denne oppgaven kan gjøres av språkfagene? Det ene svaret til Spivak 

er at språkfagene er knyttet opp til nasjoner, noe som allerede ekskluderer en rekke 

språk, og at de i motsetning til allmenn litteraturvitenskap er knyttet opp til kun ett 

språk. Deres enspråklighet og nasjonale tilknytning hindrer dem i å kunne spille 

samme rolle som allmenn litteraturvitenskap. Basert på Samuel Webers refleksjoner 

om den glidende overgangen mellom språk og nasjon («fransk» referer for eksempel 

både til et språk og til en nasjonal tilknytning) (Weber 2005) skriver Emily Apter 

videre om denne tematikken i sin kommentar til Death of a Discipline: 
 
Weber provides the theoretical terms for defining Comp Lit as the differential between 
language and nation. Extrapolating from his argument, one might try to imagine ways of 
naming languages differently so that they denote both multidialectal pluralism and the 
diasporic locations of their users. For now, Comp Lit may be the disciplinary name for this 
non-nationally marked linguistic pluralism (Apter, 202). 
 
 

Apter skisserer her et mulig svar på allmenn litteraturvitenskaps utfordringer med å 

definere sin egenart og egenverdi: Det som virkelig skiller allmenn litteraturvitenskap 

fra enspråklige fagområder er dens multispråklige tilnærming til litteratur og kultur, 

sier Apter. Slik tydeliggjør Apter det som også i Spivaks Death of a Discipline ligger 

som det gjennomgående argumentet for allmenn litteraturvitenskaps 

eksistensberettigelse.   

Et annet element i Morettis argumentasjon for en ny metode for disiplinen, at 

det finnes for mange språk og litteraturer til at noen noen gang kan klare å lese og få 

oversikt over alt. Denne innvendingen har også Spivak blitt møtt med angående sitt 

forslag om å lære språk fra sør: «But everyone can’t learn all the languages!» (2003, 

106). Spivak svarer at dette heller ikke er meningen – og at dette spørsmålet handler 

om kvalitet mer enn kvantitet.  
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Just as the old Comparative Literature did not require learning «all the European languages», 
so also does this new version of Comparative Literature not ask you to learn all the world’s 
languages. The only requirement is that, when you work with literatures of the global South, 
you learn the pertinent languages with the same degree of care (106).  

 

Spivaks krav innebærer følgelig og først og fremst en likestilling av språkenes status. 

Som jeg skal vise videre, har språklig likestilling en sentral status innenfor 

postkolonial og anti-imperialistisk teori.    

4.2.3 Språk er makt 
Innenfor postkolonial teori er det en grunnleggende innsikt at det koloniale prosjektet 

starter i og med språket. Innsikten at språk er makt har vært et grunnleggende premiss 

for utviklingen av denne teoretiske tradisjonen. Dette innebærer en forståelse av at 

virkeligheten konstitueres og defineres gjennom språket: Det er gjennom språket 

mennesker blir kjent med verden, og gjennom språket defineres den sosiale, 

økonomiske og politiske diskursen. I introduksjonen til språkkapittelet i The Post-

colonial Studies Reader understrekes det at makten over språket ikke på noen måte 

bør forstås som vag eller abstrakt:  
 
In colonial experience this power is by no means vague or abstract. A systematic education 
and indoctrination installed the language and thus the reality on which it was predicated as 
preeminent (Aschcroft, Griffiths and Tiffin (red.) 283). 
 
 

Språk er et avgjørende instrument for kontroll, og dermed har kontroll over språket 

alltid vært en sentral del av imperialistiske prosjekter. Det har for eksempel handlet 

om å forby de kolonialisertes opprinnelige språk, innsette imperialistmaktens språk 

som offisielt språk, eller stemple andre språk enn imperialistmaktens som urent og 

unødvendig. Å navngi verden er å bruke makt, det er å forstå den, å kjenne den, og 

også ha kontroll over den. Aschcroft, Griffiths og Tiffin bruker begrepet «Afrika» 

som eksempel:  
 
The word ‘Africa’, for instance, is determined by European historical formations which had 
little or no relevance to the complex of linguistic cultural and economic factors which tied and 
sometimes separated various societies on the continent. To name reality is therefore to exert 
power over it, simply because the dominant language becomes the way in which it is known 
(1995, p. 283). 
 

Spivak henviser nettopp til historisk imperialisme når hun argumenterer for sin visjon 

for allmenn litteraturvitenskap: Det bør være en oppgave for disiplinen og delta i 

nedskrivingen av de utallige språkene som forsvant da kartene ble tegnet opp, skriver 
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hun, med tydelig henvisning til kolonialiseringsprosessens utrenskning av lokale 

språk (Spivak 2003, 15). Ut i fra en postkolonialistisk forståelse kan Spivaks forslag 

om en annen og grundigere språkopplæring i språk fra sør forstås som en tydelig anti-

imperialistisk bevegelse. 

 Denne bevegelsen innebærer samtidig å problematisere posisjonen til det 

engelske språket. Innenfor postkolonial teori er engelsk herredømmets språk framfor 

noe, og det har vært og er fortsatt en debatt innenfor den teoretiske diskursen om i 

hvor stor grad det er en imperialistisk handling i det hele tatt å benytte seg av det 

engelske språket (Aschcroft, Griffiths, & Tiffin (red.), 1995, p. 284). 

I Morettis essay finnes imidlertid ingen problematisering av det engelske 

språkets posisjon. Professor i engelsk litteratur ved University of Pittsburgh, Jonathan 

Arac, gjør i artikkelen «Anglo-globalism?» (2002) den manglende problematiseringen 

til sin hovedkritikk av Morettis essay. Arac påpeker den problematiske ironien i at 

Morettis forslag om at disiplinen skal skaffe seg over all verdens litteratur ender opp 

med å være helt avhengig av ett språk. Det engelske språket blir det avgjørende 

muliggjørende medium for at Morettis modell skal kunne fungere. Arac trekker fram 

hvordan dette også er tilfelle for Morettis eget studieeksempel, som i Morettis essay 

er ment å skulle illustrere fjernlesningsmetoden: 
 
For of the twenty critics Moretti cites, one is quoted in Spanish, one in Italian, and eighteen in 
English. The impressive diversity of surveying some twenty national literatures diminishes 
into little more than one single means by which they may be known (Arac, 40).  
 
 

Modellen Moretti skisserer forutsetter engelsk som medium for omdannelse av 

kunnskap fra lokalt til globalt, og slik også som medium for forståelse som sådan. Fra 

Spivaks ståsted er dette problematisk fordi den enspråklige dominansen bidrar til å 

utviske språklige og kulturelle forskjeller. Moretti blir et eksempel på problemet 

Spivak beskriver i essayet «Translation as Culture»: «Some assume that subalterns 

(those cut off from cultural mobility) have nothing but idiom which the historian 

translates into systematicity» (Spivak 2013, 248). I Morettis eksempel skal allmenn 

litteraturvitenskap disiplineres som historikerne i Spivaks sitat: Disiplinens oppgave 

blir å omdanne de underordnedes språk og litteratur til system og kunnskap. Videre i 

essayet skriver Spivak polemisk at multilingualisme ikke finnes: «All we have is 

bilingualism: idioms understood as essentially of historically private, on the one side, 

and English on the other, understood as the semiotic as such» (Spivak 2013, 245). 
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Morettis modell er slik jeg har vist helt avhengig av det engelske språket for forståelse 

og kunnskap, og slik kan man med Spivak si at forslaget forsterker bilingualismen 

som alt vi har. 

  Det engelske språkets dominans forsterker globaliseringens kulturelle og 

økonomiske ubalanse, slik Spivak beskriver den i Death of a Discipline. 

 
[B]orders are easily crossed from metropolitan countries, whereas attempts to enter from the 
socalled peripheral countries encounter bureaucratic and policed frontiers, altogether more 
difficult to penetrate. In spite of the fact that the effects of globalization can be felt all over the 
world, that there are satellite dishes in Nepalese villages, the opposite is never true. The 
everyday cultural detail, condition and effect of sedimented cultural idiom, does not come up 
into satellite country (16). 
 
 

En allmenn litteraturvitenskap som baserer seg på det engelske språket, på 

oversettelse og sekundærmateriale, vil i Spivaks øyne ytterlige bidra til å overse og 

utviske allerede marginaliserte kulturelle og språklige uttrykk. Forfatteren av 

Rethinking Postcolonialism (2008), Amar Acheraiou, skriver i sin anmeldelse av 

Death of a Discipline at Spivaks intellektuelle prosjekt forsøker å omdefinere 

forholdet mellom Nord og Sør og forskyve disiplinens status som vestlig 

kunnskapsagent:  
 
Spivak undertakes a challenging intellectual project that interrogates global culture and 
redefines the North-South relationships. While denouncing the restricted permeability of 
global culture she pleads for a reformed comparative literature that moves from the status of a 
dominant agent of knowledge, reducing the languages and literatures of the Southern 
Hemisphere to mere objects of study, to the position of a learning subject inclined «to learn 
from below» (Acheraiou, 311). 
 

I stedet for ytterligere å forsterke den globale litteraturvitenskapelige arbeidsdelingen,  

bør disiplinen åpnes opp og brukes til en involvering i og en anerkjennelse av 

forskjeller som i globaliseringsprosessen står i fare for å forsvinne. Disiplinen bør 

motvirke kulturimperialismen, sier Spivak (10-11). 

Fra Spivaks postkolonialistiske ståsted representerer Morettis modell en form 

for kolonialisme. Å bevege seg vekk fra teksten, slik Moretti tar til orde for, vil være 

en bevegelse mot mer ensretting innen litteraturkunnskapen. Mye av litteraturens 

kompleksitet og verdi går tapt i oversettelsen, derfor bør allmenn litteraturvitenskap 

ifølge Spivak heller bevege seg i retning av mer nærlesning på originalspråket. 

Morettis modell forsterker også en allerede problematisk epistemologisk 

arbeidsdeling, der språk og kulturer fra den sørlige halvkule skal studeres og settes i 
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kunnskapssystemer av vestlige akademikere. Modellen opprettholder og forsterker 

også engelsk som det dominerende språket – i det den gjør seg helt avhengig av at 

litteraturkunnskapen omdannes og tolkes gjennom engelsk. 

 Diskusjonen mellom Gayatri Spivak og Franco Moretti reiser en sentral og 

aktuell diskusjon: Hvorfor er litteratur og litteraturstudier meningsfullt? For Spivak 

kan solide litteraturstudier gjøre oss i stand til å forestille oss «den andre». Gjennom 

nærlesning av litteratur kan vi nærme oss kompleksiteten og ubestemmeligheten i 

andre menneskelige, kulturelle og språklige uttrykk. Moretti hevder at litteraturen er « 

a collective system, that should be grasped as such» (2005, 4). Her virker det som at 

Moretti mener at allmenn litteraturvitenskap først og fremst bør finne mening i 

litteraturens totalitet. I så fall er det stor fare for at disiplinen med Morettis forslag vil 

overse litteraturens mangfold og kompleksitet. Dersom teksten i seg selv forsvinner 

fra allmenn litteraturvitenskap, slik Moretti innrømmer at forslaget hans innebærer, 

forsvinner også litteraturens spesifisiteter. Innledningsvis, i presentasjonen av Death 

of a Discipline, presenterte jeg Spivaks kritikk av kulturstudiers forhold til «den 

andre»: «Cultural studies frequently reproduces stereotypes of identity and ethnicity; 

as a result, the literary specificity of indigenous cultures gets lost» (Apter 201). For 

Spivak handler nærlesningen på originalspråket nettopp om å sikre seg mot at 

litteraturens særegenheter, særlig fra verdens ikke-hegemoniske kulturer, går tapt. 

Med Morettis forslag er det stor sannsynlighet for at disiplinen beveger seg i motsatt 

retning. Dersom avstanden til teksten øker, vil også sannsynligheten for ensartethet og 

reproduksjon av stereotype forestillinger øke.  

For Moretti ligger utfordringen til allmenn litteraturvitenskap i å samle mest 

mulig informasjon om verdens litteratur. Han ønsker seg at litteraturforskerne bidrar 

til en global database der man kan hente ut informasjon om andre enheter enn teksten 

selv, et system der litteraturen er sortert etter temaer, sjangre, troper og andre 

komponenter. Spivak understreker at hennes visjon er en bevegelse i stikk motsatt 

retning: [T]his […] is not even ’learning about cultures.» (2003, 52). Litteraturen er 

for Spivak ikke et sted disiplinen skal «innhente informasjon», dessuten lar den seg 

ikke systematisere på den måten Moretti ønsker, sier hun: «Literature is what escapes 

the system; you cannot speed read it» (52). Det er en verdifull diskusjon, ikke minst 

om hva slags type kunnskap og kompetanse disiplinen bør være i besittelse av. I en 

stadig mer globalisert verden, der Vesten stadig har det økonomiske og kulturelle 

overtaket, advarer Spivak mot «a disciplinary politics of distant reading and the 
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scopic ambitions of mapping the world’s literatures and bringing it under Euro-U.S 

rational control» (2003, 52). Professor i comparative literature ved Colorado College, 

Corinne Scheiner, snur avstandsbegrepet på hodet og forsvarer det hun kaller Spivaks 

utgave av «distant reading»: «This distant reading involves reading through space, 

through time, and through (to) the other» (Scheiner 2005, 241). En slik type 

fjernlesning og nærlesning på samme tid, er en interessant utfordring for allmenn 

litteraturvitenskap. Med Morettis forslag risikerer disiplinen at verdifull litterær 

innsikt forsvinner i ambisjonen om global kontroll.  

Så langt i kapittel 4 har jeg drøftet innvendingene angående Spivaks språklige 

stil samt hennes prinsipp om nærlesning på originalspråket. I kapittelets siste del vil 

jeg ta opp debatten rundt Spivaks poststrukturalistiske språkfilosofi, slik jeg 

presenterte den tidligere i oppgaven (se underkapittel 3.3).  

4.3 Kontinuerlig gransking av språket 
Spivaks plasserer sin lesning av Woolfs A Room of One’s Own i diskusjonen om hva 

allmenn litteraturvitenskap kan bidra med i den feministiske diskursen (Spivak 2003, 

46). Slik jeg viser i underkapittel 2.4, er Spivaks lesning fundert i poststrukturalistisk 

språkfilosofi. I 3.3 trekker jeg fram kritikken mot denne språkfilosofien gjennom 

tekster av Toril Moi. I det følgende vil jeg drøfte diskusjonen om denne 

språkfilosofien og vurdere hvorvidt Mois kritikk av poststrukturalismen treffer 

Spivaks feministiske tilnærming, slik den presenteres i Death of a Discipline. 

4.3.1 En evig diskusjon 
Kan virkeligheten forandres gjennom språkkritikk? Spivak og Moi står på hver sin 

side i en diskusjon som har preget både kjønnsforskningen og litteraturvitenskapen i 

flere tiår. Etter Moi sitt syn utgjør ikke språkkritikken en samfunnskritikk, og 

dekonstruksjon av språket er ikke egnet til å forandre verden. Hvorvidt begreper er 

eksluderende kommer an på hvilken betydninger de får gjennom bruk i Moi sin 

forståelse. Forestillingen om at begreper er eksluderende i seg selv forstås som et 

produkt av poststrukturalismens egen språkforståelse. Jeg vil i det følgende forsøke å 

vurdere hvorvidt Mois kritikk av poststrukturalismen treffer Death of a Discipline.  

Er det riktig å si at poststrukturalister, som Spivak og Butler, kjemper mot det 

som gjør språk til språk, slik Moi hevder? (Moi 2007, 228). Ettersom Spivak, lik 

Butler, problematiserer språklige identitetskategorier, vil hun ifølge Mois 
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argumentasjon kunne omtales som en som vil forandre verden gjennom språket, og lar 

seg binde av poststrukturalistisk funderte forestillinger om hvordan språket setter 

stengsler for vår forestillingsverden.  

Språkkritikken Spivak bedriver trenger imidlertid ikke ses på som et forsøk på 

å skape forandring utelukkende gjennom å endre språket. I Spivaks, som i Butlers 

tekst, finnes en kontinuerlig undersøkelse og problematisering av språkets 

betydninger, veier og mekanismer. Dette inngår som en del av en undersøkelse av 

grunnlaget for meningsdannelse; undersøkelsen av hvordan mening og betydning 

oppstår, stopper for Spivak ikke ved språket. Det er så vidt jeg kan se, på tross av 

denne stadige problematiseringen, lite hos Spivak som gjør språket til slagmarken 

kampen om sosial endring skal utkjempes på. Men det gjøres et poeng ut av hvordan 

de språklige kategoriene kan forstås som både nødvendige og i behov av hele tiden å 

problematiseres og destabiliseres. Etter at Spivak undersøker språklige forskyvninger 

i A Room of One’s Own, skriver hun følgende om kategorien kvinner og dens 

betydning i politikken:  
 

We must accept this because no movement can work without this currency [i betydning 
kategorien, min tilførsel] now. We must even suggest that «feminism,» as the minimally 
generalizable common element in varieties of feminist struggle, has always tended toward the 
emergence of the general equivalent «woman,» who inhabits and must habit databases – as far 
as policy can go. […] We cannot and should not reject this impulse toward generalization. If 
we do […] we will throw away every international initiative (Spivak 2003, 46). 

 

Spivak undersøker kategoriene og kollektivdannelsene som oppstår i lys av dem, og 

viser i Death of a Discipline blant annet hvordan skjønnlitteraturen kan være med å 

åpne opp disse dannelsene og forestilllingene. Som det framgår av sitatet over, 

understreker Spivak samtidig hvordan og hvorfor det er viktig i visse sammenhenger 

ikke å avvise generaliseringsimpulsen. Å kontinuerlig granske språket, er ikke 

nødvendigvis det samme som å bekjempe det. 

Der Moi hevder poststrukturalistene gjør språket til sin egen tvangstrøye, går 

det med Spivak an å snu det hele på hodet. I Death of a Discipline gjentar Spivak 

stadig betydningen av å nærme seg språket med grundighet, langsomhet og 

varsomhet. Hele teksten kan sies å være en begrunnelse for å styrke det vi har sett 

Spivak mener er allmenn litteraturvitenskaps adelsmerke og slik sett et forsvar for 

språklig oppmerksomhet og omsorg. Spivak leverer en etisk og politisk begrunnelse 

nettopp for hvorfor alle språk bør behandles med samme grundighet og 
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oppmerksomhet. Mois uenighet med Spivaks språkteoretiske posisjon lever videre, 

men denne diskusjonen bør ikke reduseres til en kamp for eller mot det som gjør 

språk, rett og slett fordi de heller ikke vil være enige om hva det vil være.  

Et sentralt aspekt i diskusjonen er det som kommer fram i Mois påstand (som 

hun henter fra Wittgenstein) om at språk bare får betydning «in use» (2015). Dette 

kommer blant annet fram i hennes respons til Butlers utfordring av kategorien lesbisk: 

Moi spør om vi ikke kan glemme den avanserte språkteorien og heller minne folk om 

at det finnes mange forskjellige typer lesber (2007, 231). Problemet er ikke ordene i 

seg selv, slik poststrukturalistene skal ha det til. Et begreps mening er avslørt gjennom 

dets bruk – derfor er det bruken som må granskes (Moi 2015, 200).  

Når er et begrep i bruk? Det vil alltid være uklart hva et begreps anvendelse 

egentlig betyr. På én måte kan man hevde at et begrep, så lenge det eksisterer som en 

del av en diskurs, alltid er i anvendelse. Dermed oppheves skillet mellom begrepet i 

seg selv og begrepets anvendelse. Mois tilnærming virker på meg problematisk fordi 

begrepenes mening tillegges en for passiv rolle. Så lenge språket eksisterer som en 

sentral del av vår virkelighet, er det mer sannsynlig at begrepene også kan 

opprettholde, reprodusere, forsterke og forskyve mening.  

I sin tekst om Wittgenstein og dagligspråksfilosofiens potensiale spør Moi: 

«What governs the application of words and expressions?» (2015, 211) Dét er et 

betimelig spørsmål i denne sammenhengen. Dessverre reflekterer ikke Moi videre 

over dette i denne artikkelen. Det som imidlertid blir klart er at hun gjennomgående i 

sin tekst, argumenterer for en vending vekk fra «the Big Questions» (2015, 211) og 

over til kun gransking av partikulære tilfeller. Spivaks tekst derimot behandler 

begrepene innen rammen av en teoretisk forståelse av at de kan bidra til både å 

reprodusere og forstyrre bestående maktrelasjoner, i en hegemonikamp der det på sett 

og vis bare finnes store spørsmål.   

4.3.2 Forsvaret av det singulære 
Tidligere i oppgaven viste jeg hvordan kritikken av higenen etter allmenngyldighet er 

et element i Mois kritikk av poststrukturalistisk teori (se underkapittel 3.3). Mois 

kritikk handler om teorier som forøker å skrive fram allmenngyldige prinsipper med 

utgangspunkt i abstrakte begreper. Slike teorier, hevder Moi, vil uansett alltid ende 

opp med videre ekskludering (2015, 191). Rammer denne kritikken Spivak i Death of 

a Discipline? På en måte vil det, med tanke på Mois utgangspunkt, være riktig å svare 
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ja på spørsmålet. Spivak arbeider i Death of a Discipline med utviklingen av 

generelle, abstrakte resonnementer som hun ønsker at allmenn litteraturvitenskap (og 

andre disipliner) skal inkorporere. Det er imidlertid ett aspekt her som åpner for 

muligheten at Spivak og Moi ligger nærmere hverandre enn hva det rent umiddelbart 

ser ut til. Begge presenterer i sine respektive tekster teoretiske ideer med en 

frigjørende og inkluderende intensjon og visjon. Det er følgelig, hos dem begge, noe 

ved dagens teoretiske praksis, som hindrer noe, som holder noe fanget, som stenger 

for noe. Deres respektive problembeskrivelser ligger tilsynelatende langt fra 

hverandre. Moi peker som vist over på hvordan begjæret etter allmenngyldighet 

fengsler tenkningen. I Spivaks posisjon er det særlig språkets stabile og hierarkiske 

strukturer som utfordres. I deres søken etter løsrivelse fra dette, finnes et interessant 

fellestrekk. Moi hevder at hovedproblemet med å internalisere begjæret etter 

allmenngyldighet er at det stenger for muligheten for oppmerksomhet mot 

enkelttilfellene (2015, 191). For Spivak er hovedmotivasjonen og begrunnelsen for 

utfordringen av språkstrukturene å kunne virkeliggjøre en etisk ansvarlig praksis 

overfor den ubestemmelige og ukjente andre.  

Dermed er det vanskelig å oppfatte Spivaks ideer som totalitære eller 

allmenngyldige i den forstand at det skulle stenge for reelle undersøkelser av 

enkelttilfeller. Ikke noe mer enn Mois imperativ «pay attention to the particulars» kan 

Spivaks teleopoiesis forstås som en allmenngyldig og med det begrensende teori. Det 

er liten tvil om at Spivaks teorier er generelle og abstrakte, men de gir likevel et vern 

av singulariteten, på en måte Moi hevder ikke er mulig innenfor en 

poststrukturalistisk teoretisk ramme. I all sin forskjellighet kan det se ut som at både 

Moi og Spivak inntil videre møtes i et forsvar for det singulære. Der Moi kritiserer 

samtidig teori og påkaller Wittgenstein for en åpen undersøkelse av enkelttilfeller,  

henter Spivak fram Derridas «perhaps» og «undecidability». I den forstand er det ikke 

en fastlåst generell språkteori Spivak leverer, men nettopp en teori som tar høyde for 

framtidens usikkerhet. Der Moi påkaller Wittgenstein og hans utfordring av ideen at 

konsepter må forstås som klart avgrensede, gjør Spivak en lignende bevegelse i sin 

påkallelse av Derridas teleopoiesis. Spivak utvikler med utgangspunkt i Derrida en 

forståelse og et forslag som etter min mening ser ut til å ta høyde for Mois kritikk av 

begjæret etter det allmenngyldige sine begrensninger.  



	

	64	

Til tross for sin kritikk av absolutte, allmenngyldige teorier, kritiserer Toril Moi 

poststrukturalistene for å mangle et teoretisk alternativ. Det er et problem, sier Moi, at 

(de hun kaller) anti-essensialistene aldri tilbyr noe alternativt syn:  
 
[C]ontemporary anti-essentialists propose no alternative view: they remain trapped in 
negation. […] I mean, simply, that current anti-essentialisms usually only give us two options, 
namely to assert or negate the essentialist view (2015, 196). 

 

I denne karakteristikken vises det tydelig hvordan Moi tenker at poststrukturalistene 

er fanget av språket, og til enten å være for eller mot det bestående. Poenget med 

Spivaks destabilisering av språket er derimot å gjøre det mulig for det ikke allerede 

beskrevne å komme til syne. Mois egen generalisering, som kommer til uttrykk i 

samlebegrepet «contemporary anti-essentialists» (196) gjør det mulig for henne å 

overse dette prosjektet hos for eksempel Spivak.  

4.3.3 «Gjørme» som mulighet 
Resultatet av poststrukturalistenes posisjon, sier Moi, er en håpløs dobbeltbinding der 

vi er i desperat behov for nøyaktig de ordene vi betrakter som «poisoned to the core» 

(2015, 202). Hun skriver: «Hvis vi følger poststrukturalistenes egen logikk, sitter vi 

fast i et håpløst uføre, i en gjørme av ekskluderende politikk, rett og slett fordi vi har 

begreper» (1998, 70). For Moi spiller ikke begrepene en avgjørende rolle for den 

ekskluderende politikken (som i aller høyeste grad finnes). Men i møte med denne 

karakteristikken er det betimelig å spørre om det er Mois egen lite velvillige lesning 

av poststrukutralistene som gjør det mulig for henne å forstå den posstrukturalistiske 

språkkritikken som et «håpløst uføre» (70). 

Moi overser etter min mening at den dobbeltbindingen hun kritiserer 

poststrukturalistene for, kan forstås som nettopp en vending vekk fra det 

allmenngyldige og absolutte. For en poststrukturalist som Spivak er dobbeltbindingen 

og «gjørmen» alt annet enn håpløs. Tvert i mot – for henne representerer både 

dobbeltbindingen og det Moi kaller «gjørme», en politisk og etisk mulighet. Det er 

interessant at det alternative synet hun etterlyser hos poststrukturalistene, i Spivaks 

tilfelle er å finne i den «gjørmen» hun tar avstand fra. For Spivak er det nettopp i det 

usikre og paradoksale at litteraturens og litteraturvitenskapens mulighet og ansvar 

ligger.  

Feministisk teori har greiner i mange fagdisipliner. I både Mois og Spivaks 

tekster blir det tydelig at allmenn litteraturvitenskap også kan spille en rolle innenfor 
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en feministisk teoretisk diskurs. Litteraturvitenskapens feministiske potensiale ligger 

etter min mening først og fremst der Spivak opererer: Innenfor en kontinuerlig 

undersøkelse av hvordan maktstrukturer og forestillinger om kjønn skapes, 

opprettholdes, reproduseres eller forskyves gjennom språket som en del av 

virkeligheten.  

I dette kapittelet har jeg trukket fram de tre prinsippielle innvendingene jeg 

presenterte i kapittel 3 for å la dem møte Spivaks prosjekt og visjon. Jeg har drøftet 

hvordan innvendingene påvirker det eventuelle radikale potensiale i Spivaks prosjekt 

og undersøkt på hvilken måte de kan korrigere Death of a Discipline.  

I neste kapittel, oppgavens femte og siste, vil jeg presentere konklusjonen for 

denne drøftingen. Jeg skal starte med en oppsummering av kapittel 1 og 2. Deretter 

skal jeg oppsummere hvilke alternative radikale syn som har kommet fram i 

oppgaven og hvordan min lesning av Spivak ser ut med tanke på disse. Videre skal 

jeg vise hvilke sentrale faglige skillelinjer som springer ut av uenighetene. 

Avslutningsvis vil jeg reise et spørsmål til sammenhengen mellom visjon og praksis 

hos Spivak.  
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5 Avslutning 

5.1 Death of a Discipline og litteraturvitenskapens radikale 

potensiale 
Death of a Discipline er Gayatri Spivaks viktigste innlegg i diskusjonen om allmenn 

litteraturvitenskaps framtid. I boka skisserer hun sin visjon for disiplinen, fundert i 

postkolonial, poststrukturalistisk og dekonstruktiv teori. Tatt i betraktning Gayatri Spivak 

status og posisjon som intellektuell skikkelse, har Death of a Discipline fått relativt lite 

oppmerksomhet, både i Skandinavia og internasjonalt.  

I denne oppgaven har jeg drøftet Spivaks visjon med den hensikt å finne ut hva dens 

eventuelle radikale potensiale består i. Det har jeg gjort ved å redegjøre for Death of a 

Discipline, oppsummert i de to imperativene «displace the discipline» og «the effort of 

othering». Deretter har jeg presentert teoretiske motforestillinger til hennes prosjekt. Jeg har 

valgt å synliggjøre hovedsakelig tre ulike motforestillinger gjennom teoretikere som hører 

hjemme på den intellektuelle venstresida, men som representerer en prinsippiell teoretisk 

motstand mot Spivaks prosjekt.  

Spivak mener allmenn litteraturvitenskap svikter sitt inkluderende og 

verdensomspennende potensiale, fordi den er altfor rotfestet i Vesten. Den leser 

angloamerikansk og europeisk litteratur på ditto språk og med ditto briller. Når disiplinen 

forsøker å skue utover og tilpasse seg en multikulturell tid, ender det opp med velmente 

drypp som i realiteten bare gjentar og forsterker Vestens dominans.   

I Death of a Discipline tar Spivak til orde for at allmenn litteraturvitenskap skal 

destabilisere seg selv og bli en mer inkluderende verdensomspennende disiplin. Dette skal 

skje gjennom to imperativer – «displace the discipline» og «the effort of othering». Som 

grunnlag for begge imperativene ligger nærlesningen på originalspråket: En destabilisering 

forutsetter litterær dybdekunnskap og nærhet til teksten: Dette gir en dypere forståelse for 

samfunn, kultur, litteratur og mennesker. I vårt møte med teksten skal vi forsøke å fri oss fra 

vårt rigide begrepsapparat og forestille oss kollektiver og subjekter som alltid destabilisert – 

vi skal lese «den andre» med et åpent blikk. Denne øvelsen forutsetter også at vi kontinuerlig 

gransker vår egen subjektsposisjon.  

Oppgaven skisserte følgende problemstilling innledningsvis: På hvilke måter kan 

Spivaks visjoner i Death of a Discipline sies å bidra til å formulere et radikalt potensiale for 
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litteraturvitenskapen? Hvilke innvendinger finnes mot Spivaks program, og hvilke 

konfliktlinjer i faget kan disse kritikkene avsløre? 

 I det følgende vil jeg oppsummere drøfting av Spivak og skissere hvilke sentrale 

uenigheter som springer ut av den, alt knyttet til litteraturvitenskapens radikale postensiale.  

Spivak møter tre prinsippielle motforestillinger fra venstreintellektuelt hold. Det er 

ikke visjonen i seg selv som imøtegås, men hennes teoretiske og stilistiske rammeverk. Terry 

Eagleton, en framtredende marxistisk kulturteoretiker, tilbakeviser Spivaks radikalitet på 

bakgrunn av hennes utilgjengelige språk. Spivaks stil er i seg selv et svik mot «den andre» 

fordi den er uforståelig for de fleste, sier Eagleton (2003a, 159). Det er en radikal intellektuell 

sin oppgave å skrive i et klart språk og bedrive systematisk kritikk. Spivaks arbeid minner om 

flamboyant avantgardisme og bør ikke forveksles med et radikalt politisk prosjekt, sier han. 

Eagletons perspektiv møter motstand blant annet fra filosofen Judith Butler, som hevder 

utfordring av «common sense»-språk er en forutsetning for å utvikle tanker som bryter med 

det bestående (1999, xviii-xix).   

Eagletons kritikk av Spivak peker mot en uenighet om de intellektuelles rolle på 

venstresida. En mulig årsak til at Eagloton mener at det radikale også må være folkelig, ser ut 

til å være en tanke om at de intellektuelle på venstresida skal bidra med opplysning og 

mobilisering. Dette er ikke Spivaks tekster egnet til. En slik opplsynings- og 

mobiliseringsambisjon forutsetter det Spivak nok vil se som en kolonialiserende relasjon, 

som ikke åpner opp for teleopoiesis, ettersom den intellektuelle da allerede vi ha formulert 

målet på vegne av de andre. Her kan det altså skimtes en spenning mellom forskjellige 

radikale posisjoner i litteraturvitenskapen. 

Den marxistisk-inspirerte litteraturprofessoren Franco Moretti mener nærlesning ikke 

lenger skal være en oppgave for allmenn litteraturvitenskap. Med ønske om å gjenreise 

ambisjonen om verdenslitteratur, vil Moretti innføre en fjernlesningsmodell inspirert av 

verdenssystemteorien. Modellen innebærer at allmenn litteraturvitenskap skal basere seg på 

oversettelser og sekundærmateriale – avstand til teksten blir en forutsetning for kunnskap. 

Slik kan disiplinen skaffe seg mer kunnskap og oversikt over all verdens litteratur. Den 

amerikanske litteraturprofessoren Jonathan Arac kritiserer Moretti for å lage en modell som 

styrker det engelske språkets dominans innen allmenn litteraturvitenskap: Språk og makt 

henger sammen, en ambisjon om verdenslitteratur bør utfordre det engelske språkets status. 

Morettis forslag er en oppvisning i anglo-globalisme, sier Arac.  
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Aracs posisjon kan sies å ha en viss resonans med Spivaks visjon om en litteraturvitenskap 

som har planeten som sitt virkeområde, og dermed krever at vi tenker geopolitikk på nye 

måter. Men ved å nærme seg planeten gjennom abstraksjon via dominerende språk og teorier, 

vil dette prosjektet fra Spivaks perspektiv se ut som et kolonialiserende prosjekt. Denne 

uenigheten kan være en inngang til å forstå en sentral spenning i diskusjonen om hvordan 

humaniora skal ta innover seg at mennesket har skapt en ny geologisk epoke, antropocen. 

Spivaks forslag om å nærme seg det planetære perspektivet gjennom nærlesning står i dag i 

kontrast til forslag som Morettis, som baserer seg på tanken om at det er mulig å skape en 

systemisk forståelse av planeten basert på eksisterende språk og rammer. 

Toril Moi har lenge vært en markant stemme innenfor litteratur- og kjønnsforskning. 

Hun er også en av poststrukturalismens skarpeste kritikere. Moi hevder at den språkteoretiske 

plattformen som Spivak arbeider utifra står i veien for et radikalt prosjekt. 

Poststrukturalistene gjør språket til en tvangstrøye og kjemper mot det som gjør språk til 

språk, sier Moi. De skaper selv den ekskluderingen teoriene deres forsøker å komme seg 

vekk fra og ender opp med et håpløst og umulig prosjekt. Det trengs ingen avansert 

språkteori for å nå de radikale politiske målene poststrukturalistene har. Vi må heller begynne 

i enkelttilfellene og studere begrepenes anvendelse, sier Moi. Maktstrukturene opprettholdes 

og reproduseres gjennom språket, svarer Spivak og Butler. Derfor er kontinuerlig 

språkkritikk en forutsetning for samfunnsendring.  

Forskjellen mellom Moi og Spivaks radikale posisjoner vitner om forskjellige 

tilganger til forholdet mellom språk og virkelighet, som diskusjonen i underkapittel 4.3 også 

viser. Moi ser begrepenes betydning som effekter av bruk, og ser dermed for seg at sosial 

endring vil medføre at begrepers betydninger også endres. Spivak antar, i tråd med 

poststrukturalistisk språkteori, ingen slik sammenheng. Tvert imot så vil ikke sosial endring 

manifestere seg i nye forståelser av verden med mindre vi aktivt åpner språket for å forstå på 

nye måter. Fortsetter vi bare å bruke de gamle begrepene uten å dekonstruere dem, vil de 

etablerte betydingene overskrive eventuelle nye eller andre forestillinger, og dermed stå i 

veien for dem. Denne uenigheten representerer også en sentral spenning i mellom forksjellige 

formuleringer av litteraturvitenskapens radikale potensiale. 

Via venstreintellektuelle litteraturkritikere som Eagleton, Moretti og Moi har jeg 

presentert prinsippielle teoretiske innvendinger mot Spivaks prosjekt. Eagleton mener 

Spivak, med sin utilgjengelige språkføring, slår beina under sitt eget radikale prosjekt. 

Moretti vil bevege disiplinen utenfor Vesten, men vekk fra metoden som er grunnlaget for 

Spivaks visjon; nærlesningen på originalspråket. Moi hevder poststrukturalistenes radikalitet 
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ikke trenger den type av avansert språkteori som Spivak forfekter. Spenningen mellom 

Spivaks posisjon og disse teoretikernes posisjoner illustrerer tre sentrale uenigheter 

diskusjoner om litteraturvitenskapens radikale potensiale. Disse handler om a) synet på de 

intellektuelles rolle i kamper for samfunnsendring, b) spørsmålet om hvorvidt 

verdenslitteraturen kan gripes systemisk eller om nye forståelser må komme «nedenfra», og 

c) spørsmålet om hvorvidt dekonstruksjon er nødvendig for å gi rom for radikal endring. 

5.2 Avsluttende betraktninger 
Spivaks visjons radikale potensiale kommer fram gjennom hennes to imperativer, slik jeg 

beskrev dem innledningvis. Det ene er «displace the discipline»; muligheten for en 

forskyvning av disiplinens vestlige senter. Gjennom den unike tilnærmingen til språk og 

litteratur som allmenn litteraturvitenskap besitter, har disiplinen mulighet til kontinuerlig å 

destabilisere seg selv. Å la nærlesning på originalspråket gjelde alle språk er metoden Spivak 

fremmer for å oppnå denne destabiliseringen. 

Death of a Disciplines språklige likestillingsvisjon er en logisk litteraturvitenskapelig 

konsekvens av hovedpoenget i Spivaks essay «Can the Subaltern Speak?» Essayet 

undersøker de underordnedes muligheter for subjektdannelse og representasjon. 

Subjektdannelsens avgjørende aspekt er språket. Spørsmålet «kan de underordnede tale?» 

henviser til muligheten for subjektdannelse dersom muligheten for å delta i en større politisk, 

teoretisk og kulturell diskurs forutsetter beherskelse av hegemoniets språk.  

 «No speech is speech if not heard», skriver Spivak (2011, 253). Innenfor en 

litteraturvitenskapelig ramme kan dette oversettes med at litteraturen ikke finnes dersom den 

ikke blir lest eller kan leses. Allmenn litteraturvitenskap har god tradisjon for å lære seg de 

hegemoniske vestlige språkene med litterær og språklig grundighet. Denne praksisen, eller 

kravet, kan overføres til også å gjelde ikke-hegemoniske språk. I vår omgang med ikke-

vestlig litteratur, bør vi stille samme krav til oss selv som vi gjør ved lesning av vestlig 

litteratur. Det ligger et radikalt potensiale i en eventuell disiplinær språklig 

likestillingspolitikk.   

Det andre imperativet i Spivaks radikale potensiale er oppfordringen til en «effort of 

othering»; muligheten for å «gi slipp». «The most important thing, as far as I can tell, is 

knowing how to let go» skriver Spivak (2003, 34). «And here fiction […] can be a teacher» 

(34). Spivak viser i Death of a Discipline hvordan litteraturen og fiksjonen kan lære oss å gi 

slipp, lære oss «othering». Vi kan lære å gi slipp ved å øve oss på å overgi oss selv til 

tekstens, litteraturens, språkets og fiksjonens «otherness» og til «den andres språk». Å 
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forsøke å «gi slipp» innebærer å forsøke å forestille seg «den andre» utenfor sin egen 

forståelsesramme. Det innebærer også å sette sine egne forestillinger om identitetskategorier 

og kollektiver permanent «under erasure».  

 I underkapittel 4.2 skrev jeg om postkolonial teoris forhold til språk og makt. Og 

hvordan for eksempel et begrep som «Afrika» er en problematisk vestlig oppfinnelse. I 

Spivaks litteraturvitenskap finnes ikke «Afrika» (2003, 19). Begrepet står i veien for vår 

forestillingsevne. Bare gjennom å destabilisere ideen «Afrika» er det mulig å gjøre ordentlige 

undersøkelser av litteratur, kultur og mennesker fra kontinentet som har fått det navnet (100). 

Med sin tilnærming radikaliserer hun både postkolonialismens og litteraturvitenskapens 

språkforståelse.  

Hvorfor er dette radikalt? Fordi det innebærer en forståelse av at «den andre» ikke 

kan fanges i et stabilt språk. «Den andre» vil til enhver tid være større og mer kompleks enn 

det «den som ser» kan forklare gjennom sitt språklige apparat. I den daglige politiske 

diskursen i Vesten settes «den andre» inn i relativt stabile språklige forståelsesrammer: Hun 

er kvinne, han er mann. Han er innvandrer, hun er flyktning. Han er palestiner, hun er norsk. 

Hun er lesbisk, han er arbeider. De kommer fra Afrika, vi kommer fra Norge. 

Begrepene kan ikke strykes fra det språklige kartet. Også i en radikal politisk 

sammenheng vil det være behov for generaliseringer – slik Spivak minner om i underkapittel 

4.3. Øvelsen er likevel viktig. Vi kan trene vår forestillingkraft ved å la begrepene være 

kontinuerlig underlagt gransking. Det bør inngå som en del av vår stadige gransking av 

grunnlaget for meningsdannelse. Spivak viser hvordan litteraturen og lesningen kan hjelpe 

oss med treningen.  

Et viktig aspekt i begge Death of a Disciplines imperativer er den kontinuerlige 

utfordringen av det komparative blikket. Både en forskyvning av disiplinen i litterær-

geografisk forstand og øvelsen «othering» krever en aktiv refleksjon rundt «øyet som ser». 

Det er en radikal styrke i Spivaks prosjekt at hun hele veien understreker at et annet forhold 

til «den andre» krever et annet forhold til selvet. En litteraturvitenskap som skal nå lengre ut, 

må også gå lengre inn. 

5.2.1 Det enkle er av og til det beste 
De tre innvendingene jeg har presentert i oppgaven har ett interessant fellestrekk: De 

begrunner sin kritikk og sin visjon med at den er enklere. Spivaks prosjekt er for komplisert. 

Eagleton kritiserer det vanskelige med Spivaks stil. En radikal intellektuell må skrive enklere. 

Moretti avviser nærlesningen fordi vi ikke kan lese alt. Det finnes for mye litteratur til at 
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disiplinen kan befatte seg med den. Morettis modell skal gjøre det enklere for allmenn 

litteraturvitenskap å behandle litteraturen som system. Moi tilbakeviser behovet for «avansert 

språkteori» - kan vi ikke bare bli enige om at det finnes mangel slags lesbiske, uten at det 

behøver å bety noe spesielt? (Moi 2007, 231). Er enkelhet en forutsetning for radikalt 

potensiale? Styrkes en teoris radikale potensiale dersom den er mindre avansert, mer 

umiddelbart forståelig?  

 Å arbeide med Spivaks Death of a Discipline byr på mange utfordringer. Det er 

krevende, komplekst og ofte vanskelig å forstå hvor hun vil. Jeg har flere ganger sukket og 

tenkt at jeg burde stjålet tittel fra Solstad; å forsøke å forklare og formidle Spivak er på 

mange måter et forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige.  

 Jeg mener imidlertid at Spivaks kompleksitet og tilsynelatende ugjennomtrengelighet 

besitter både en verdi og en radikal funksjon. Hun skriver ikke for the subalterns, hun skriver 

for den intellektuelle. Spivak tilbyr i Death of a Discipline en leseropplevelse som utfordrer 

akademikeres og intellektuelles språklige «common sense» i betydningen den akademiske 

diskursen. Akademia skal være et sted for kritisk og annerledes tanke. Det ligger i det 

vitenskapelige idealet stadig å utfordre, tenke nytt, tenke annerledes. Men det ligger i 

akademikeres privilegerte sosiale situasjon at de er avskjermet fra vesentlige deler av 

virkeligheten: Den som tilhører dem som befinner seg i periferien, de underordnede, de som 

ikke befinner seg midt i «common sense». Både ved sin intrikate stil, og ved å avkreve 

forskerne å bevege seg utenfor sin språklige og sosiale komfortsone (ved mer aktivt å måtte 

forholde seg til ikke-hegemoniske, for dem ukjente, språk), utfordrer Spivak akademia til å 

dele noe av opplevelsen til de marginaliserte, og sånn sett åpne for en humaniora som faktisk 

utfordrer «common sense», ikke bare viderefører den.  

 Eagletons, Morettis og Mois forenklingsinnvendinger gjør også undersøkelsen av det 

komparative blikket vanskeligere. Spivaks komplekse og til tider fremmedgjørende språkstil 

tvinger leseren ut av sine vante diskursive rammer. En gransking av et blikk innebærer en 

gransking av den diskursen man til enhver tid opererer innenfor. Å utfordre seg selv er også å 

utfordre sitt språk, sitt begrepsapparat og sine vante forestillinger. Dersom man, slik Eagleton 

gjør, avviser det subversive potensiale i fremmedgjørende språkføring, avskjærer man 

samtidig en del av muligheten for denne øvelsen.  

Morettis fjernlesningsmodell baserer seg på sekundærmateriale og oversettelser. Det 

er når leseren møter en ukjent «annen» at muligheten for å revurdere egen posisjon er størst. 
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Når leseren flyttes vekk fra originalteksten, forsvinner også en del av muligheten for 

gransking av det lesende blikket.  

Etter Toril Mois syn utgjør ikke poststrukturalismens språkkritikk en samfunnskritikk, og 

dekonstruksjon av språket er ikke egnet til å forandre verden. Jeg anser som nevnt kritikken 

av språket som en vesentlig del av undersøkelsen av eget blikk. Dersom leseren ikke 

problematiserer hvilket ståsted, hvilket språk og hvilken diskurs hun leser ut ifra, blir det 

mindre rom for «den andre». 

Jeg tror, i motsetning til Judith Butler og Dorthe Marie Søndergaard, ikke at ethvert 

radikalt budskap må bryte med en «common sense»-diskurs (Butler 1999, xviii) 

(Søndergaard 2001, 89). Det enkle er innimellom det beste. Men jeg er enig med Butler når 

hun videre sier «It would be a mistake to think that received grammar is the best vehicle for 

expressing radical views» (xviii-xix) (min uthevn.). Death of a Discipline er illustrerende i så 

henseende. Det er vanskelig å avvise bokas komplekse karakter uten samtidig å avvise 

Spivaks radikale visjoner. Death of a Disciplines radikale potensiale er uløselig knyttet til 

dens kompleksitet.  

5.2.2 Visjonen i praksis 
Spivaks to imperativer for allmenn litteraturvitenskap tilbyr et radikalt alternativ. Som 

litteraturviter i et vestlig land på et relativt hvitt universitet sitter jeg imidlertid igjen med et 

spørsmål til forslagene. 

Utover et konkret forslag om å nærlese alle språk på originalspråket, består Spivaks 

visjoner i abstrakte tankeøvelser og lesepraksiser. Uten å ville avkreve en ferdig løsning, 

skulle jeg likevel ønske meg mer konkrete tanker fra Spivaks side om hvordan disiplinen skal 

bevege seg i retning av det mer inkluderende og verdensomspennende.  

 Som hun er inne på flere steder i boka, jobber Spivak med aktivistisk arbeid ved siden 

av sin universitetsstilling (2003, 46). Hun har tidligere gitt uttrykk for at dette er det hun 

anser som sitt viktigste arbeid.  
 
[J]eg tjener mine penger i USA for å kunne arbeide andre steder. Pengene bruker jeg til å undervise 
lærere på landsbygda i India, Bangladesh, Algerie og Vest-Afrika. Jeg drar til de stedene som faller 
utenfor de ulike nasjonale- og internasjonale undervisningsprogrammene i fattige landsbygder og 
distrikter […] Selv om mitt arbeid går sakte framover, er dette den eneste veien i dag (Røssaak 1998, 
136-137). 
 
 

Mener Spivak at dette er en oppgave som bør tilfalle allmenn litteraturvitenskap som 

disiplin? Death of a Discipline gir få svar på hvordan forskyvninger mer konkret skal foregå. 
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Hun advarer imidlertid mot en forståelse om at hennes visjoner skal dikteres eller 

gjennomføres fra Vesten:  
 
We must take the languages of the Southern Hemisphere as active cultural media rather than as objects 
of cultural study […] We cannot dictate a model for this from the offices of the America Comparative 
Literature Associtaion. We can, however, qualify ourselves and our students to attend upon this as it 
happens elsewhere (Spivak 2003, 9). 
 

Og videre:  
 
Engagement with the idiom of the global other(s) in the Southern Hemisphere, uninstitutionalized in 
the Euro-U.S university structure […] is our lesson on displacing the discipline. […] [S]uch 
colloboration is generally possible only with the class, physically «based» in the global South (10).  
 

 
Disse instruksene til tross, det forblir uklart hvordan Spivak mener at hennes visjoner skal bli 

til praksis. Mener Spivak mener at hennes egen rolle som lærer på landsbygda i forskjellige 

ikke-vestlige land skal stå som eksempel til etterfølgelse for allmenn litteraturvitenskap? Skal 

disiplinen bokstavelig talt skal bevege seg ut fra universitetene og undervise i lesing og 

litteratur i «klasserom» i periferien? Dette er i så tilfelle et radikalt og kontroversielt forslag, 

som dessverre blir stående uutdypet i Spivaks visjon.  

 For meg virker det klart at skal de underordnedes stemmer virkelig høres i 

litteraturvitenskapen, må de inn på universitetene. Som mennesker, ikke bare gjennom tekst. 

De må være studenter og professorer og litteraturkritikere. Dette er imidlertid i større grad et 

sosiologisk og økonomisk spørsmål som er utenfor rammen for denne oppgava.  

5.2.3 Kompetente verdensborgere 
Martha Nussbaums Not for Profit. Why Democracy Needs the Humanities (2010) har fått 

mye oppmerksomhet i debatten om humanioras rolle og framtid (Jordheim og Rem 2014, 25). 

I boka trekker Nussbaum fram humanioras avgjørende rolle gjennom blant annet å kunne 

fostre «kompetente deltakere» i møte med det flerkulturelle samfunn (Jordheim og Rem 

2014, 25). Jeg tror ikke man nødvendigvis blir en kompetent verdensborger av å studere 

allmenn litteraturvitenskap. Men jeg tror Spivaks visjon for disiplinen kan gi fagets studenter 

en mulighet for å møte «den andre» på en mer åpen, rettferdig og ansvarlig måte. Verden er 

full av rasjonalitet og krav om umiddelbar forståelse, skriver Spivak (2003, 72). Som 

alternativ setter hun opp en grundig og omsorgsfull nærlesning der vi kan forsøke å nærme 

oss den andre som ukategoriserbar og ubestemmelig figur. Det er en radikal, og jeg tror også 

god, idé. «[L]et literature teach us that there are no certainties, that the process is open, and 

that it may be altogether salutary that it is so» (Spivak 2003, 26). 
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