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BULLETINEN 
Information från Litteraturvetenskapliga institutionen 

vid Uppsala universitet 

 

De högre seminarierna 

Juni 2015 
 

 Litteraturvetenskap  
 

Allmänna seminariet 
 

Torsdagen den 4 juni kl. 13.15–17.00 

Lokal: Ihresalen (obs. tiderna och platsen)  

Minisymposium: Literary Scholarship, Philosophy, Gender Studies 

 

13.15–14.45:  “ ’Nothing Is Hidden’: Wittgenstein on reading and critique after the hermeneutics of suspicion”. 

Gästföreläsning av prof. Toril Moi, Duke University. Se särskild presentation. 

Ordf.: Pettersson   

 

15.30–17.00:  “Thinking Through Examples: What Can It Do for Feminist Theory?”.  

Gästföreläsning av prof. Toril Moi, Duke University. Se särskild presentation. 

Ordf.: Pettersson 

 
 

Retorik 
 

Allmänna seminariet 
  

Torsdagen den 11 juni kl. 15.15–17.00  

Lokal: 6–0031  

Frida Buhre försvarar sin licentiatavhandling Speaking the Anachronisms Arendt, Politics, Temporality (för när-

mare presentation, se nedan). Opponent är FD Victoria Fareld (Stockholms universitet); i betygsnämnden ingår 

professor Otto Fischer, docent Ann Öhrberg och opponenten. Avhandlingen finns utlagd på institutionen, men tex-

ten kan även rekvireras digitalt via frida.buhre@littvet.uu.se. Postseminarium. 

Ordf.: Öhrberg 

 

Särskilda presentationer 
 

Frida Buhre: Syftet med licentiatavhandlingen Speaking the Anachronisms: Arendt, Politics, Temporality är att 

undersöka hur Hannah Arendt (1906–1975) presenterar tidsliga aspekter av den politiska talhandlingen. Avhand-

lingens utgångspunkt är att Arendt går ifrån idén om den framtidsorienterade och visionära politiska talhandlingen 

och väver in andra, mer anakronistiska tidsbegrepp för att förklara och förstå hur den politiska talhandlingen funge-

rar. Avhandlingen undersöker vilka makt- och styrandemekanismer som de anakronistiska tidsbegreppen möjlig-

gör. Diskussionen förs utifrån tre styrandemekanismer: den ideala, den auktoritära och den politiska. Avhandlingen 

kommer fram till att Arendts diskussion av dessa styrandemekanismer är centrerad kring tre tidsförståelser: 1. det 

evigt sanna som en flykt från det politiskas föränderlighet vilket reducerar talhandlingen till ett instrumentellt 

värde, 2. traditionen som möjliggörande av politiska talhandlingar men som exkluderande av annorlunda talhand-

lingar både i nuet och i dåtiden, och slutligen, 3. nuet som alltid redan försvinnande från framtiden in i dåtiden, vil-

ket omöjliggör ett pluralt delande av nuet genom den politiska talhandlingen. Mot detta diskuterar jag alternativa 
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tidsbegrepp som är skönjbara i Arendts förståelse av den politiska talhandlingen: tänkandet och handlandet som 

temporalt simultana, dåtiden som en annanhet som inte kan tjäna för att begripliggöra nuet, och slutligen nuet som 

förbundet med både dåtiden och framtiden.  

Avhandlingen kan rekvireras hos: frida.buhre@littvet.uu.se 

 

4 juni. Professor Moi har gett följande innehållsbeskrivningar för sina föredrag: 

13.15–14.45  “ ’Nothing Is Hidden’: Wittgenstein on reading and critique after the hermeneutics of suspicion.” 

How to move beyond current debates about suspicious reading, surface reading, and critique? Do Sherlock Holmes 

and Sigmund Freud actually read beneath the surface? What can Kierkegaard teach us about reading? 

15.30–17.00  “Thinking Through Examples: What Can It Do for Feminist Theory”. How Ordinary Language Phi-

losophy shows us how to escape from the logic of representation – the logic of inclusion/exclusion – that dominates 

feminist theory today. I show that a close reading of Wittgenstein’s critique of the “craving for generality” tells us 

why so much feminist theory ends up being abstract, and remote from women’s lives. 

 

Meddelanden 
 

Under läsåret 2015/16 ges följande kurser inom forskarutbildningen: 

 

LITTERATURVETENSKAP 

Ht 2015 

Professional Training in the Arts and Humanities. Fakultetsgemensam kurs för nyantagna doktorander. Kon-

taktperson: Torbjörn Gustafsson Chorell, Inst. för idé- och lärdomshistoria (torbjorn.gustafsson@idehist.uu.se). 

Realism, modernism kommer att gå under andra halvan av höstterminen med Anna Williams och Margaretha 

Fahlgren som lärare. Kursen är även öppen för masterstudenter. 

Vt 2016 

Antiken kommer att gå under andra halvan av vårterminen med Björn Sundberg som lärare. Kursen är även öppen 

för masterstudenter.  

 

RETORIK 

Fördjupningskurs i retorikvetenskaplig teori och metod. Kontaktperson: Mats Rosengren 

(mats.rosengren@littvet.uu.se). 

Retorikhistorisk specialkurs. Kontaktperson: Mats Rosengren (mats.rosengren@littvet.uu.se). 

 

 

 

Bulletinen publiceras på internet, adress: www.littvet.uu.se/bulletinen.html.  

eva.rosendal@littvet.uu.se  
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