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ABSTRACT 

This study focuses on the rhetorical and political conditions for answering the 
question 'what is kulturpolitik?'. The most common translation of kulturpolitik is 
'cultural policy', but 'cultural politics' is an alternative - perhaps policies must al
ways involve broader notions of politics. Here, politics is understood as struggles 
and conflicts in community, struggles that take place between rules and practical 
cases, between law and freedom. It is argued that language is a key to an awareness 
of political conditions, although politics also might involve aesthetics and violence. 

According to Aristode and Ricoeur, language is so mething that occurs 'when 
somebody says something to somebody about something' - and, as added in the 
dissertation: 'for a certain purpose and in a certain manner'. The general conditions 
for saying what kulturpolitik is, can thus be studied with reference to the interplay 
between six aspects: author; utterance, audience, reference, purpose and manner These 
rhetorical aspects can be used differendy in different cases. F our particular cases 
are examined in the dissertation. These are chosen pardy because they allow a gen
eral overview of the connections between politics and the arts, or policy and cul
ture, mainly in Western Europe; and pardy because they allow a dem onstration of 
the importance of rhetoric. 

The cases are: (1) a comparison between two major Government Bills t o the 
Swedish Parliament, concerning the general formulation of state cultural policy; (2) 
an analysis of the meaning of goals in policy, with particular reference to the 
Council of Europe's evaluations of cultural policies in France, Sweden, Austria, the 
Netherlands, and Finland; (3) an overview of the political uses of the concept of 
culture in Germany between 1800 and 1932; (4) a study of the French state's effort 
to engage the arts in the service of the republic between 1789 and 1983. 

It is, furthermore, argued that a rhetorical 'manner' can be understood as a 
way of employing the faculty of judgement. Following Aristode and Kant, and es
pecially according to Arendt and Lyotard, it is shown that judgement is a pre-
eminendy political faculty. It allows those who use language - authors as well as 
audiences — to reflect upon the conditions of agreement in the absence of precon
ceived rules, but with the help of aesthetical awareness and imagination. 

Key Words: Cultural Policy, Rhetoric, Politics and the Arts, Art of Politics, Politi
cal Judgement, Aesthetic Judgement, Political Imagination, Invention of Rules, 
Mannerism. 
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ABSTRACT 

What is culturalpolicy/politics? A question of rhetoric. This study focuses on the 
rhetorical and political conditions for answering the question 'what is 
kulturpolitik. The most common translation of kulturpolitik is 'cultural 
policy', but 'cultural politics' is an alternative — perhaps policies must 
always involve broader notions of politics. Here, politics is understood 
as struggles and conflicts in community, struggles that take place 
between rules and practical cases, between law and freedom. It is 
argued that language is a key to an awareness of political conditions, 
although politics also might involve aesthetics and violence. 

According to Aristotle and Ricoeur, language is something that occurs 
'when somebody says something to somebody about something' — and, as 
added in the dissertation: 'for a certain purpose and in a certain manner'. 
The general conditions for saying what kulturpolitik is, can thus be studied 
with reference to the interplay between six aspects: author; utterance, audience, 
reference, purpose and manner. These rhetorical aspects can be used differently 
in different cases. Four particular cases are examined in the dissertation. 
These are chosen partly because they allow a general overview of the 
connections between politics and the arts, or policy and culture, mainly in 
Western Europe; and partly because they allow a demonstration of the 
importance of rhetoric. 

The cases are: (1) a comparison between two major Government bills to 
the Swedish Parliament, concerning the general formulation of state cultural 
policy; (2) an analysis o f the meaning of goals in policy, with particular 
reference to the Council of Europe's evaluations of cultural policies in 
France, Sweden, Austria, t he Netherlands, and Finland; (3) an overview of 
the political uses of the concept of culture in Germany between 1800 and 
1932; (4) a study of the French state's effort to engage the arts in the service 
of the republic between 1789 and 1983. 

It is, furthermore, argued that a rhetorical 'manner' can be understood 
as a way of employing die faculty of judgement. Following Aristode and 
Kant, and especially according to Arendt and Lyotard, it is shown that 
judgement is a preeminently political faculty. It allows those who use 
language — authors as well as audiences — to reflect upon the conditions of 
agreement in the absence of preconceived rules, but with the help of 
aesthetical awareness and imagination. 
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FÖRORD 

Det förmodas väl sälla n att fart och snabbhet skall kännete ckna akademiska av
handlingar, som tycks kräva ett eftertänksamt läsande, och kanske rentav utövar 
ett slags friktion i en värld som domineras av hastighet. Men nu är det som bekant 
skillnad mellan förberedelser och resultat: mina tio år på forskarutbildningen har 
sålunda gått fort, för det har varit ett nöje. Det beror inte minst på den särskilda 
anda som jag tror kännetecknar de flesta seminarier i statsvetenskap, på grund-
och forskarutbildningen, och vid konfer enser. Kunskap har här sälla n tillåtits vila 
tryggt och befäst, och diskussioner och debatter har ställt krav på rörelse mella n 
tvivel och övertygelser, mellan åsikter och fakta. 

Bland mina släktingar nere i Bergslagen var det nog länge moster Solveig som 
höll utbildningsrekordet med sin realexa men — innan jag och andra kusiner vä xte 
upp, gick på gymnasiet och vid mitten av åttiotalet liksom av bara farten fortsatte 
vidare till universitetet. Kanske bär jag därför ännu med mig en överdrivet id eali
serad bild det akademiska livet. Det må vara hänt. Jag har förvisso efterhand blivit 
varse att systemet rymm er många mär kliga mekanismer, men vågar ändå hoppas 
att entusiasm ännu utgör ett inte oväsentligt villkor för vetenskap. Det råder i alla 
fall ingen uppenbar motsättning mellan entusia sm och den atmosfär där veten
skapens förmåga inte bara slås fast, utan snarare förmedlas som ett löfte om att 
just ifrågasättandet erbjuder en väg till kunskap. 

Jag vill därför här tacka al la mina kri tiker, och då först och främst min hand
ledare, professor Abdul Khakee, som inte tvekat att anamma nya idéer, om de 
lyckas redovisa sin förmåga. Mina compagnons de route har varit de doktorander vid 
statsvetenskapliga institutionen i Umeå som erbjudit alte rnativa sätt att formulera 
kunskapen om det politiska, och särskilt då Niklas Eklund, Lo visa Hagberg, Peo 
Hansen, Witold Patoka, Ann-Sofi Rönnblom och Camilla Sandström. Jag vill ock
så tacka Torbjörn Bergman, Jan Engberg, Johan Eriksson, Svante Ersson, Janerik 
Gidlund, Gunnel Gustafsson, Chris Hudson, Viveca Jonsson, Anders Lidström 
och Stina Lindström för värdefulla råd. 

Geir Vestheim vid Centrum för kulturpolitisk forskning vid Bibliotekshög
skolan i Borås gav mig tillfälle att vistas där och forska i ett år, vilket jag tackar för, 
inte minst eftersom jag då lärde känna Jenny Johanisson, Åsa Söderlind, Magnus 
Torstensson och Veronica Trépagny. Jag har inspirerats av mina konversationer 
med Maureen Whitebrook i Sheffield, José Luis Ramirez i Stockholm, Anne-
Charlotte Ek i Umeå, samt Per Jegebäck och Lars-Olof Åhlberg i Uppsala. Jag 
står även i skuld till Carl-Johan Kleberg, Göran Nylöf och Christer Bogefeldt , 
som delat med sig av sina rika erfarenheter av svensk kulturpo litisk praxis. På 
sistone har jag dessutom fått äran att vistas en aning i mitten av Finland, vid De
partment of Social Sciences and Philosophy vid universitet et i Jyväskylä, där jag 
räknar Eeva Aarnio, Sakari Hänninen, Anita Kangas och Niina Simana inen till 
mina vänner. 



Vid halvtrefi kat här i Umeå har Tage Alalehto, Esa K Marttila och Agneta 
Stenberg hjälpt mig att dryf ta vetenskapens och världens gåtor, vilket kanske för
senade avhandlingsarbetet, men även hindrade mig f rån att förvirra mig bland de 
öppna hyllorna på universitetsbiblioken i Umeå och i Göteborg — där annars bib
liotekariernas vänliga bemötande gett mig anledning att dröja. Maria Göransdotter 
har hjälpt mig med att hävda stilens betydelse, både i denna text och i hemmet. 

Arbetsstipendier från Kempefonden vid Umeå universitet var en god hjälp ti
digt under forskarutbildningen. Jag vill även tacka Statens kulturråd, som finansie
rade sex månaders forskning, och därmed gav mig tillfälle att skriva en uppsats 
som senare publicerades med titeln The Promise of Cultural Policy: A Reading of 
the Swedish Government's Bill 1974:28', s 131-152 i François Colbert (red.) Selec
ted Proceedings of the 22nd, Annual Conference on Sodai Theory, Politics and the Arts: CulU-
ral Policy. Ecole des Hautes Etudes commerâales. Montréal 1997; denna artikel utgjorde 
ett första utkast till kapit el tre i denna avhandling. Även kapi tel fyra har en tidig 
förlaga, artikeln The Rhetoric of Abstract Goals in National Cultural Policies '. 
Cultural Policy, vol. 3, nr. 3 (1997):323-340. En något annorlunda version av kapitel 
fem återfinns under titeln Till kulturbegreppets politiska historia: Bismarck, Beet
hoven, Brecht', Nordisk kulturpolitisk tidskrift, voi 1, nr. 2 (1998):121-151. Jag 
tackar de redaktörer som i dessa artikl ar hjälpte mig med att försöka formulera 
mina budskap. 

Jag är till sist mycket tacksam för att Vittorio Mienani och Roberto Fanini (för 
länge sedan: minns jag namnen rätt?) vid Dipartimento Istruzione e Cultura vid 
La Regione Toscana i Florens med öppna armar tog em ot en ung forskarstude
rande, och hjälpte mig att hitta ett par första riktpunkter bland de skatter som för
valtas i europeisk kulturpolitik. 

Umeå, februari 2000 





KAPITEL ETT: PROBLEMET 
Hur kan vi säga något vetenskapligt om kulturpolitik? 

Det är framför allt i språket, i den betydelsebärande gesten, som samhälleliga 
problem, strukturer och aktörer identifieras. Att redogöra för hur det går till 
behöver inte vara svårt. Vi kan till exempel beakta grammatiken i en språklig 
rolltilldelning. Det handlar då ofta om att ett logiskt subjekt (t.ex. 'jag') knyts 
till ett ord med särskiljande funktion (t.ex. 'statsvetare'), med hjälp av binde
verbet 'vara': 'jag är statsvetare'. Åtminstone är det så på svenska och i en del 
andra språk - jag är inte språkvetare.1 Möjligheten att identifiera på ett över
tygande sätt är emellertid sällan begränsad av blott grammatiska regler. Den 
som vill inta en samhällelig roll måste ta hänsyn till mer omfattande nätverk 
av lagar eller maktfalt. Regler för bedömning av vad som är korrekt eller legi
timt är givna och allmänt accepterade bara på vissa specialområden, utrustade 
med strikt formaliserade konventioner — metodologiska protokoll som tillåter 
definitioner att skiljas från demonstrationer, och som gör att definitioner kan 
användas som grund för konstruktionen av sanningar. Inte ens grammatiken 
hör dit, men endast vetenskaper som matematik, geometri, och fysik. Stats
vetare beaktar istället politiska sammanhang, där regler sällan är givna och 
aldrig karaktäriseras av den allmängiltighet som vidlåter matematiska axiom 
eller naturvetenskapens lagar. Det finns ingen anledning att tro att politik lå
ter sig definieras i termer av ett evigt regelverk. 

Politik är inte bara de institutioner där samhälleliga konflikter regleras, till 
exempel parlament och kommuner. Politik är inte heller liktydigt med lag och 
rätt, utan upprätthåller sig på gott och ont någonstans mittemellan principer 
och verkställande maktutövning. Politik kan även uppfattas vara olika sätt att 
minska, vidga, eller försöka förändra gränserna för vad som är reglerat.2 I 
bestämda historiska situationer kan vi urskilja olika slag av politik, och politi
kens villkor vid ett sådant givet tillfalle kan sägas bero av alltifrån statens or
ganisation till teknologisk utveckling. Mot slutet av 1700-talet hävdade till 
exempel Immanuel Kant att den republikanska staten kunde liknas vid en 
logisk sludedning, en syllogism. Den överordnade principen skulle då vara 
lagen, up pfattad som ett omhändertagandet av det allmänna. Det enskildas 
mångfald skulle istället tas omhand av friheten,, oc h däremellan skulle sedan 
maktutövningen inträda. Makt kan alltså sägas vara den förmedlande länk som 
håller samman den principiella lagen och den enskilda friheten.3 

Inte ens statlig makt låter sig dock annat än undantagsvis uttydas som en 
logisk härledning ur en given lag. Som en förmedlande länk mellan lag och 
frihet har makt däremot ofta yttrat sig som våld, och makt kan även vara en 
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estetisk förförelse, en skönhetsupplevelse. Makt kan dessutom ta sig språkliga 
uttryck, och det är framför allt i språket som politiska villkor blir tillgängliga 
för beskrivning och påverkan. Politiskt språk inkluderar allt från skrivna lagar 
till stridsrop: "the language of politics is the language of power. [...] It regis
ters and modifies decisions. It is battle cry, verdict and sentence, statute, or
dinance and rule, oath of office, controversial news, comment and debate".4  

Det politiska språket är alltså inte bara något som har med vokabulär och 
grammatik att göra, utan språket är snarare ett sätt att iscensätta samhällslivet. 

Jag finner mig därmed tvungen att bekänna en avgjord förtjusning inför 
den gamle retorikern Thomas Hobbes nominalistiska syn på språkets möjlig
heter; särskilt vad det gäller identifikationer av politiska personer. Att upp
träda i samhället är för Hobbes knappast naturligt, utan kan snarare liknas vid 
att mer eller mindre medvetet spela en roll på en teater. Den ålderdomliga 
engelskan ger Hobbes förklaring en alldeles särskild robust charm: 

The word person is latine: insteed whereof the Greeks have prosopon, which 
signifies the Face, as Pe rsona in latine signifies the disguise, or outward ap
pearance of man, counterfeited on the stage, and sometimes more parti
cularly that part of it, which disguis eth the face, as a Mask or Visa rd: And 
from the Stage, hath been translated to any Representer of speech or 
action, as well in Tribunalls, as Theaters. So that a Person, is the same that 
an Actor is, both on the Stage and in common Conversation; and to Perso
nate, is to Act, or Represent himselfe, or an other; and he that acteth another, 
is said to beare his Person, or act in his name; (in which sence Ci cero useth 
it where he saies, Un us sustineo tres Personas; Mei, Adversarii, <& Judicis, I beare 
three Persons; my own, my Adversaries, and the Judges); and is called in 
diverse occasions, diversly; as Representer.; or Representative,, a Ueute nant, a 
Vicar, a Deputy, a Procurator; an Actor, and the like.5 

Hobbes visar att ordet person knyter an till en äldre romersk tradition, där 
persona innebar att varje medborgare hade en roll att spela. Samhälleliga situa
tioner - teatrar lika väl som domstolar — är kontexter där aktörer uppträder 
och roller föreställs. Det personliga är politiskt för att samhället är en skåde
plats för människor. Bland annat med språkets hjälp spelar vi våra roller på 
de scener som skapas mellan regler och frihet. 

I den klassiska romerska rättstraditionen hade i och för sig endast de som 
tilldelats en persona rätt att agera offentligt. Den som saknade persona, saknade 
även förmåga att göra sin röst hörd, och systemet vilade sålunda på uteslut
ning och förtryck. I jämförelse med detta är det ett framsteg när samhällets 
aktörer istället identifieras med hjälp av ett mer övergripande, mer jämlikt 
kriterium. En sådan ambition fanns redan hos romerska stoiker och hos 
tidiga kristna, vilka till exempel inte ansåg att slaveri kunde försvaras mora
liskt.6 Verkligt inflytelserik blev dock tanken på en naturlig grund för rätt
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visan först i 1700-talets Europa. Flera tänkare menade då att det inte bara 
fanns en mänsklig natur, utan rentav ett naturligt regelverk för varje samhälle, 
ett regelverk som förmodades kunna tilldela varje aktör hennes egentliga 
identitet. Det finns tyvärr en uppenbar risk att människor i jakten på en 
naturlig eller universell grund ställer alltför höga och alltför tvärsäkra krav på 
renhet, och därmed river sönder allt som ter sig konstruerat och odlat. Trots 
att konstruktioner ofta erbjudit ett stöd även för 'de svaga'. Som Hannah 
Arendt visat, kan detta sägas ha hänt just i Frankrike på 1700-talet.7 Den re
volutionära regimen förklarade sig under Terrorn ha monopol på all politisk 
identifikation, men det nya medborgarskapet förklarades vara naturligt enbart 
för männen, inte för kvinnorna.81 förhållande till sådana alltför tvärsäkra ny
daningar i det naturligas namn finner jag det mer attraktivt att låta medbor
garskapet förbli något konstruerat, liksom den romerska medborgarens mask. 
Föreställningen om persona innebär att vi måste följa de regler vi själva f ör
fattat, regler vi just därför alltid kan skriva om. 

Möjligheten att beskriva politikens villkor som något regelbundet är en 
förutsättning för varje politisk vetenskap. Sedan gammalt finns det emellertid 
en spänning mellan tanken att regler är rationella idéer eller begrepp, och 
tanken att regler framförallt kan urskiljas i praktiskt handlande. Platon brukar 
som bekant förknippas med tanken att samhällets regler bör formuleras i en
lighet med ett slags eviga begrepp, idéer eller former som förmodas kunna 
uttryckas bara genom att definieras i den sokratiska dialektiken. Ännu tidigare 
menade solisterna att politiska regler kunde läras ut i ett mer vardagligt reso
nerande, i ett språk som var närmare knutet till praktiska verksamheter.9 

Solisterna trodde inte att en politisk fråga kunde avgöras med hänvisning till 
eviga begrepp. De hävdade tvärtom att det i varje fråga alltid kunde fram
ställas en motsatt ståndpunkt. Förmågan att hitta ett språk som passade för 
alla syften antogs i sin tur kunna läras ut som retorisk kunskap.10 

Med sin nya kunskapssyn var alltså både sofism och platonism radikala 
alternativ till den etablerade föreställningen om politik, eftersom tron på re
ligion och mytologi ännu dominerade i Athen. Aristoteles kan sägas upprätt
hålla en mer moderat position, mellan solisterna och Platon, eller mellan po
litiska institutioner och filosofi. Han satte han sin lit till ett faktiskt samhälls
liv, men hävdade också möjligheten att i ett filosofiskt resonemang identifiera 
övergripande syften eller betydelser.11 Sambanden och skillnaderna mellan de 
olika grekiska skolbildningarna är dock komplicerade. Det framgår bland an
nat av Platons dialog 'Protagoras'. Solisten Protagoras hävdar här att det är 
möjligt att lära ut regler för samhällslivet. Det finns följaktigen enligt Prota
goras en politisk konst eller vetenskap — en téchne politiche12 - ett uttryck som 
jag tycker fångas väl i följande engelska översättning. Engelskan tycks näm
ligen längre än svenskan ha behållit möjligheten att låta ordet konst (det vill 
säga téchne eller ari) betyda udärbart kunnande snarare än estetisk produkt: 
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'Do I follow you?' said I [Sokrates]. 'I take you to be describing the art of 
politics, and promising to make men good citizens.' 
That' said he, 'is exactly what I profess to do.' 
Then it is a truly splendid accomplishment that you have mastered' s aid I, 
'if indeed you have mastered it. [...] The fact is, I did no t think this was 
something that could be taught nor furnished by one man to another. 

Även om Sokrates först förnekar att en politisk vetenskap skulle vara möjlig, 
avslutas sedan dialogen med att Sokrates hävdar att han själv och Protagoras 
bytt ståndpunkt. Detta är inte särskilt övertygande, i alla fall inte vad det be
träffar Protagoras.14 

Hur som helst urskiljer vi här grekernas nyväckta intresse för en politisk 
vetenskap. Framförallt debatterades om det var möjligt att lära ut dygd (arétè), 
det vill säga en god medborgerlig karaktär. Viljan och möjligheten att formu
lera dygd som kunskap härrörde bland annat från de framsteg som skett i 
andra konster eller vetenskaper, såsom matematik, geometri och medicin. 
Särskilt solisterna kan sägas ha strävat efter att lära ut politisk kunskap som 
om det vore en teknik eller en vetenskap bland andra. Både Platon och 
Aristoteles invände att det i politik och i moral var nödvändigt att erbjuda 
mer övergripande regler. Den dygd som bevarade och förnyade polis borde 
inte alltför snart låta sig reduceras till ett enskilt parti eller till någon enskild 
kunskapsform. Det gällde snarare att företräda vad vi idag skulle kunna kalla 
en hel kultur.15 

Den politiska filosofins uppgift underlättades härvid av att den grekiska 
världen, trots sin handel och sin geografiska omfattning, var ganska små
skalig. Grekerna delade språk, religion, och mytologi. Ändå föreställde sig 
Platon att nya regler måste identifieras - just eftersom förlegade traditioner, 
tillsammans med radikala förändringar av kunskap och samhälleliga sysslor, 
tycktes försvaga den athenska polis. Platons lösning bestod i att låta den 
sokratiska dialektiken utgöra en grund för en radikal omskolning av alla 
medborgare. I Staten framhäver Platon därför att inga fiktiva och ytliga idéer 
borde tillåtas i den medborgerliga utbildningen. Det gällde framför allt två 
ämnen som under antiken annars var utbildningens huvudsak: gymnastik och 
musik (inklusive lyrik). D essa ämnen ansågs rentav viktigare än läsning och 
skrivning. Platon sade bland annat följande: 

Statens vårdare måste noga passa på, att ej förfalle t oförmärkt smyger in. 
Och därför bör de framförallt vakta på, att inga nyheter i musik eller gym
nastik införas i strid med föreskriven ordning; utan man bör bevara dem så 
oförändrade som möjligt. [. ..] Ty genom att införa ett nytt slags musik 
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riskerar man, att det hela löper fara. Ty man kan ej förändra musiken s art 
utan att rubba grundvalarna för hela samhället.16 

Även Aristoteles menade att kunskap om musik var viktig för den medbor
gerliga dygdens utbildning. Frågan diskuteras utförligt i Politiken, där Aristo
teles för övrigt försöker visa att han intar en öppnare attityd än Platon eller 
Sokrates.17 Sambandet mellan vad vi kallar politik och konst (eller i allmänhet 
det estetiska) är följaktligen inte något nytt. Däremot har politiska filosofer 
ofta likt Platon uttryckt detta samband i negativa termer.18 Politik förmodats 
bli hanterlig genom identifikationen av regler, och reglernas beständighet har 
ansetts hotad av de konstarter som frestat med otyglad fantasi och ett distra
herande underhållningsvärde. 

Antikens greker formulerade tidigt en rad samband mellan kunskap, 
språk, politik, kultur och konst. I en diskussion kring detta skulle även frågor 
om kulturpolitik skulle kunna behandlas. Att begränsa framställningen till en 
historisk undersökning är emellertid inte min avsikt. Det kommer däremot 
framgå i det följande att det finns många goda anledningar att fortsätta att 
studera klassiska författare, och klassisk kunskap. 

1.1 Kulturpolitik som politisk föreställning 
Det finns många skäl till att intressera sig för kulturpolitik, och det råder 
onekligen ingen brist på försök att säga vad kulturpolitik är. Kanske kan det 
vara en fördel att redan här, inledningsvis och aningen skissartat, redogöra 
för ett par översikter jag hit tat i universitetsbibliotekens bokhyllor. Jag vill 
inte redan här fördjupa mig i detaljer, utan bara fokusera det faktum att kul
turpolitik är beroende av hur olika aktörer förstår och väljer att bestämma 
dess möjligheter. 

I en nyligen utgiven kanadensisk antologi (Reflections on Cultural Policy), 
räknar till exempel en viss Alderson upp tre sätt för 'kreativa personer' att 
förhålla sig till kulturpolitik.19 Att det råkar bli just tre förhållningssätt saknar 
egentligen betydelse. Det är däremot viktigt att Alderson med kreativa perso
ner avser aktörer som inte vill låta sina roller definieras av en redan etablerad, 
byråkratisk eller vinstdrivande form av organisatorisk hemhörighet. Alderson 
talar även om konstnärer. För det första, menar Alderson, kan kulturpolitik 
uppfattas som ett system för stöd till konstnärlig produktion, som en konst
när kan tänkas vända sig till av ekonomiska skäl. För det andra kan kultur
politik uppfattas som ett hindrande regelverk, som en konstnär måste kringgå 
för att bevara sin fantasis frihet. De två första förhållningssätten förutsätter 
båda existensen av ett visst slag av kulturpolitik, och de kan därmed sägas 
vara konservativa attityder. För det tredje gäller det att i en konstnärlig fantasi 
formulera vilket slag av kulturpolitik som borde vara bäst. Det tredje förhåll
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ningssättet är sålunda radikalt, eftersom kulturpolitikens existens förutsätts 
vara något som återstår att konstruera eller identifiera. % 

Alderson visar att olika föreställningar om kulturpolitik medför olika 
möjligheter att handla. Kanske är det tredje förhållningssättet mest inspire
rande.20 Samtidigt finns det förstås anledning att vara skeptisk till tanken att 
enskilda personer, även om de är kreativa och kritiska, skulle vara förmögna 
att på ett övertygande sätt slita sig loss från hänsyn till vad som redan finns 
där. Det är inte alltid lätt att låta en ny identifikation bli övertygande. En av 
dem som tidigt kritiserade övertron på individens kreativitet var Tocqueville. 
Han erinrade om att det var despoten som hade anledning att uppmuntra till 
överdriven självständighet, just eftersom egoism försvårar motstånd mot re
gimen.21 När det gäller att revolutionera världen kan mer etablerade organi
sationer, som ett parti eller en regering, verka mer förmögna till handling än 
den enskilde aktören. Det är utan tvivel värt besväret att undersöka hur na
tionella regeringar formulerar kulturpolitik.22 

Ett statligt ansvarstagande behöver inte nödvändigtvis betraktas som 
oförenligt med ett försvar för en mer individuell eller radikal attityd. Redan i 
1700-talets franska Encyklopedi framhävs att de sköna konsterna inte borde 
dömas efter sin aktuella, tillgjorda, dekorativa, och bristande förmåga. Konst
erna borde istället utnyttjas i enlighet med sin rationellt tänkbara fulländning. 
En sådan fulländning torde emellertid bäst kunna åstadkommas, hävdade 
encyklopedisterna, om de sköna konsterna varsamt kunde ledas fram till sin 
fullbordan. En ledning som staten antogs vara bäst ägnad att gagna.23 En-
cyklopediprojektet brukar presenteras som en av den franska revolutionens 
förutsättningar. Revolutionen innebar emellertid i sin tur att just staten gavs 
ett nytt och utvidgat ansvar för den nationella välfärden. 

Richard Hoggart tillhandahåller ett sista inledande exempel på hur kul
turpolitik identifierats. Hoggart var radikal akademiker och folkbildare, tillika 
generalsekreterare i UNESCO på 1970-talet, och sammanfattade vid ett till
fälle de olika skäl regeringar hävdat, när de visade upp sitt intresse för 
'kultur'. Hoggart gav därmed en bild av kulturpolitikens möjligheter inte bara 
i väst, utan även i olika slag av diktaturer. Han fann att de skäl eller syften 
som regeringar yttrat låter sig inordnas i tre grupper. Enligt Hoggart hävda
des det, för det första, att 'kultur' är ett sätt för individer att bli bättre män
niskor. För det andra ansågs 'kultur' kunna stödja den egna regimens ideo
logi. För det tredje kunde 'kultur' tänkas vara avgörande för den nationella 
identiteten.24 

Att det råkar bli just tre saknar återigen egentlig betydelse, ty Hoggart 
hade säkert gärna gått med på att dessa idealtyper hade kunnat formuleras 
även på andra sätt.25 Den springande punkten är att kulturpolitik inte bara 
'råkar' se annorlunda ut i olika länder eller i olika tider. Förekomstens skif
tande innebörd beror av hur betydelsen någonstans definieras, det vill säga 
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bestäms, fixeras, och avskiljs. Vad som sätts i spel är inte i första hand oom-
kullrunkeliga och eviga sanningar, utan kunskap som antagit givna former 
först när aktörer mer eller mindre självsäkert lyckats pussla samman bilder av 
världen. 

1.2 Från vardag till vetenskap 
Det är knappast längre möjligt att tala vetenskapligt om politik utan att er
känna betydelsen av vardaglig och praktisk kunskap. Ändå är det ett problem 
att olika aktörer oupphörligen försöker definiera om den värld vi vill begripa 
och förstå. I olika historiska situationer häver aktörer upp sina stämmor, mer 
eller mindre medvetna om bestämmandets svårigheter och möjligheter. Kan
ske är man alltför upptagen med att bruka orden för att hinna reflektera över 
deras betydelse. 

Det är tydligt att kulturpolitik är en term och ett handlande som kan an
vändas i vitt skilda sammanhang. Kulturpolitik kan användas egoistiskt, 
tyranniskt, kreativt, konservativt, och så vidare. De resultat som följer av hur 
kulturpolitik definieras och används är inte bara beroende av vem som defi
nierar, utan även av den situation där definierandet försiggår. Talar vi om 
kulturpolitik i den demokratiska regimen, inför diktaturens makthavare, eller 
hos den utopiske konstnären? Friheten att definiera tillkommer även dikta
torn. Inte ens diktatorns definitioner torde emellertid kunna avskärma sig 
från språkets alla möjligheter till uppror och motstånd. 

När vi utforskar politiken möter vi en verklighet vars horisont är vidare 
än varje vetenskap. Därmed inte sagt att vardagens existens förmår att ange 
vetenskapens gränser. 'Kulturpolitik' kan till va rdags tyckas ha något givet, 
något etablerat och självklart över sig. En sådan vardaglig självklarhet kan 
emellertid bevaras bara till pr iset av att besvärliga frågor undviks. Eftersom 
besvärliga frågor är vad vetenskapen lever av, förmår vardagen inte tillhanda
hålla någon grund för en vetenskaplig analys. Även om det till vardags pro
duceras fakta, upprätthåller dessa fakta sin status som något objektivt bara till 
priset av uteslutningar, innestängande, och överskylande av besvärliga frågor. 
Tänkandets räckvidd avgörs inte av någon enskild praktik eller regim, även 
om strävan efter ett avgörande är ett av vardagens kännetecken. Att vissa 
aktörer i vissa situationer förmår göra anspråk på att ha tillgång till en an
vändbar beskrivning av världen innebär inte att de förmår säga något avgö
rande i mer allmänna sammanhang. Det gäller vare sig det handlar om natio
nell, lokal, kommunistisk, humanistisk, liberal, postmodern, postkolonial, 
eller global kulturpolitik. Även om jag gärna skulle ge den vardagliga prakt
iken både första och sista ordet, har vi knappast någon anledning att betrakta 
passagen däremellan som förutbestämd. 

Det föreliggande problemet består till en inte ringa del i svårigheten att 
skapa en position från vilken det är möjligt att förstå förutsättningarna för 
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det vardagliga politiska handlandet. Om vi inte helt och hållet vill lämna över 
definierandet till vardagen, hur kan vi då vetenskapligt säga något både rea
listiskt och vetenskapligt om vad kulturpolitik är? Är det överhuvudtaget 
möjligt att låta den vetenskapliga kunskapen utgöra en kunskap som inte en
bart tillfaller e n etablerad elit? Skulle vi kunna lära oss något mer övergri
pande om de villkor som gäller för olika försök att identifiera kulturpolitik? 

1.3 'Vad är kulturpolitikEn fråga mellan det banala och det 
omöjliga 
Avhandlingens titel är allmänt hållen, och det övergripande anslaget väcker 
eventuellt mer nyfikenhet än en statsvetenskaplig avhandling förtjänar. Men 
titeln är inte bara en etikett som valts för att i efterhand göra reklam för ett 
innehåll. Den är även ett försök att redovisa utgångspunkten för ett forsk
ningsarbete, ett dilemma jag b rottats med under några år. Jag frågade mig 
tidigt på 1990-talet vad för slags märklig förekomst kulturpolitik var, som 
kunde göra anspråk på att förena sådana ytterliga kontraster som byråkrati 
och konst, det mest konventionella med det mest radikala. Jag förundrades 
över hur kulturpolitik, uppfattad som en del av den statliga förvaltningen, 
kunde visa upp denna skepnad av att vara något så banalt, något så tryggt 
och så välförvaltat. I många väsdänder verkade kulturpolitik framförallt upp
fattas vara en administrativ 'sektor'. Jag förvånades av detta, eftersom det 
annars verkade vara ganska svårt att i vetenskapliga termer samtidigt tala om 
både konst och politik. Det vill säga, i vetenskapliga termer var det snarare 
alldeles för lätt att visa att forskningsföremålet kulturpolitik måste vara en 
hybrid, en förekomst som upprätthöll sig i gränslanden mellan territorier som 
humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner mutat in. Att tala om 
sambandet mellan konst och politik, det var inte bara att ge sig i kast med 
begrepp som var svåra att definiera, det var även ett löfte om att varje tums-
mån av ytan dolde avgrunder av outredda historiska och teoretiska samband. 
I officiella beskrivningar av olika länders kulturpolitik antyddes knappast ens 
dessa avgrunder. 

En cyniker skulle väl genast hävda att det moderna offentliga livet nöd
vändigtvis innebär ett elakartat fall av selektiv blindhet — en oförmåga att 
dramatisera problem annat än som administrativa kalkyler. Cynikern hade 
kanske sedan nöjt sig med att le åt naiviteten hos både de konservativa, som 
trodde att den lugna fasaden är den slutgiltiga sanningen, och hos de radikala, 
som hävdade att fasadens nedrivande vore synonymt med frihet. Vad jag 
skulle vilja kalla den 'konservativa' kritiken antyder att frågan är ointressant 
på grund av att vi redan vet tillräckligt o m vad kulturpolitik är. Enligt den 
konservativa attityden vore det bättre att undersöka hur en given kulturpoli
tik fungerar, vilka problem den hanterar eller producerar, och hur vi skulle 
kunna åtgärda eller acceptera de dysfunktioner det givna systemet för med 
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sig. Den 'radikala' kritiken skulle tvärtom föredra att inte ta någonting för 
givet. Enligt denna attityd kan det inte finnas någon allmän identitet som 
skulle göra det möjligt att förena allt vad som ger sig ut för att vara kultur
politik. Frågan om kulturpolitikens identitet borde överges eller åtminstone 
omformuleras. Det vore lämpligare att undersöka hur politiska eller estetiska 
aktörer verkligen skapar sammanhang. Något som antas ske enskilt, i kon
kreta situationer, där handlande alltid är engagerat, och nödvändigtvis inne
bär ett val av position, ett försvar av ett intresse. 

Att säga vad kulturpolitik är kan med andra ord antingen verka vara all
deles för enkelt, eller alldeles för svårt. Det alltför tidigt avgränsade forsk
ningsföremålet löper risken att antingen hota möjligheten till kulturpolitik 
eller att banalisera den. Från två håll utmanar den konservativa respektive 
den radikala positionen möjligheten att låta avhandlingens syfte följa titelns 
fråga. Vi kan dock notera att de båda sidorna, den dubbla attacken till trots, 
verkar förenas i sitt hävdande att frågan om kulturpolitikens identitet är 
opassande. Frågan borde överges för en analys av ett sammanhang som defi
nieras någon annanstans — på en viss plats, i en viss tid. 

Det är ju riktigt a tt vi redan i viss mån vet vad kulturpolitik är för något. 
Det är även riktigt att vi har anledning att ana att frågan om kulturpolitik 
öppnar sig mot en oerhört vid horisont. Ett visst svar provocerar därmed 
genast ett angrepp från det alternativ som utesluts. Tanken att kulturpolitik 
inte utan vidare kan identifieras utmanar tanken att kulturpolitik redan identi
fierats övertygande, och tvärtom. Om vi vill gardera oss i båda riktningarna 
borde det finnas ett tredje moment, där vi kan säga att vi vet vad kulturpolitik 
är, trots att vi samtidigt hävdar att kulturpolitik saknar en given identitet. 

Kulturpolitik är ett ord som knyts till ett handlande, men liksom alla ord 
är det dessutom ett ord som gör anspråk på att kunna kommuniceras, vilket 
innebär att kulturpolitik samtidigt måste vara något som sträcker sig utöver 
det enskilda. Det enskilda handlandet bortom språket kan inte sägas domi
nera ordet kulturpolitik, eftersom det är tack vare ordet som handlandet blir 
begripligt. Vi kan översätta ordet kulturpolitik och tala om fransk politique 
culturelle eller engelsk cultural policy. E n sådan översättning kan sägas fungera 
när vi till exempel urskiljer likheter mellan förvaltningar i olika stater. En 
översättning förutsätter emellertid att vi inte nöjer oss med att formulera oss 
på ett enda nationalspråk. När vi översätter från ett språk till ett annat utför 
vi ett slags språng, och vi kan tänka oss att det finns vissa övergripande regler 
eller villkor för detta. Det gäller att försöka urskilja hur användning av språk 
även i de mest konkreta situationer alltid innebär anspråk på en mer övergri
pande giltighet. Eller tvärtom, hur även de mest övergripande lagar alltid för
blir beroende av sin konkreta formulering. 

De motsatta ytterlighetsargumenten har båda fog för sig, i den mån vi 
varken vill hävda en överdriven tilltro eller en överdriven skepsis gentemot 
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möjligheten att tala vetenskapligt om kulturpolitik. Jag vill i nte på förhand 
överge den allmänna frågan till förmån för någon särskild inskränkning. Jag 
vill heller inte ta för givet att kulturpolitik skulle vara något oförlikneligt 
komplext. Grovt uttryckt skulle mitt argument in nuce däremot kunna sägas 
vara, att vi vet vad kulturpolitik är, och att vi även vet att vi aldrig kan säga 
vad kulturpolitik egentligen är - och att det ändå är lämpligt att fråga sig vad 
kulturpolitik är. Både det givna och det ideala bör kunna sättas i fråga. Kul
turpolitik bör inte reduceras till något som rimligen bara är ett slags kulturpo
litik, och vi bör inte ge upp försöket att urskilja villkoren för vardagens defi
nitioner. 

1.4 Avhandlingens syfte: en fråga om retorik 
Hur kan vi säga vad kulturpolitik är? Att använda sig av språk är ofta ett sätt 
att anpassa sig till en viss situation, en miljö där vissa regler råder och där en 
viss frihet erbjuds. När vi yttrar oss språkligt respekterar vi dessutom ett slags 
allmänna villkor (förutsättningar eller regler) för vad som kan sägas. En del 
av dessa villkor berör grammatik och liknande. Andra villkor är logiska regler 
som låter oss undvika motstridiga resonemang. Det finns dessutom retoriska 
villkor.26 De retoriska villkoren avgränsar möjligheten att övertyga en publik. 
Retoriska villkor är särskilt viktiga i politiska sammanhang, där det som sagt 
sällan är tillräckligt övertygande att enbart tala grammatiskt och logiskt kor
rekt. Vilka är alltså de retoriska villkoren för att övertygande säga vad kultur
politik är? 

Här bör jag genast tillägga att retorik inte utan vidare bör reduceras till en 
fråga om språkets känslosamma yta. Retorik kan nämligen med fördel upp
fattas som ett slags kunskap om allmänna regler som passar för olika situa
tioner. Retoriken gör att vi kan urskilja de allmänna villkor som skulle kunna 
tillåta oss att övertyga, eller som redan tillåtit någon att övertyga i ett tidigare 
skede. Retorik kan förvisso användas för olika syften, men retorik låter oss 
även bedöma och kritisera hur övertygandet fungerar i olika fall. 

Avhandlingens syfte är att undersöka de retoriska villkoren för att besvara 
frågan "vad är kulturpolitik?". Denna undersökning försiggår både som teo
retiskt resonemang och som en granskning av enskilda fall. De olika kapiden 
behandlar följande ämnen: aristotelisk retorik, statliga svenska propositioner 
om kulturpolitik, policymål i olika europeiska staters kulturpolitik, kultur
begreppets historia i Tyskland, samt statlig fransk kulturpolitik från revolu
tionen till m inister Jack Lang. Dessutom fokuseras den postmoderna bety
delsen av aristotelisk klokhet och kantiansk omdömesförmåga. Avhandlingen 
bidrar på detta vis till förståelsen av vad kulturpolitik kan vara, även om jag 
inte ger något slutgiltigt svar på frågan Vad är kulturpolitik?'. 

Det är retoriken som låter mig förklara och därmed förstå kulturpolitik, 
trots att jag inte ger någon slutgiltig definition. Det innebär inte riktigt att jag 
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skall använda ett visst slags teori (retorik) för att redogöra för ett visst slags 
empiri (kulturpolitik). Den retoriska traditionen har visserligen bevarats ge
nom att formuleras relativt övergripande eller abstrakt, men retoriken har 
även fungerat som en praktisk förmåga. Vi kan ju övertyga trots att vi är 
okunniga om den retoriska traditionens texter. Att retorik är praktisk kun
skap innebär att den upprätthåller sig både i vad jag unde rsöker och i mitt 
undersökande. Jag använder eller förhåller mig till de villkor jag undersöker. 
Min framställning är således reflexiv. Även om retoriken gör det möjligt att 
urskilja villkoren för att tala om kulturpolitik, tar retoriken samtidigt form 
först i detta urskiljande av hur något kan sägas. 

I samhällsvetenskapliga discipliner presenteras forskning ofta som ett re
sultat som följer av att en övergripande hypotes prövas (genom att konfron
teras med ett eller flera enskilda fall). En sådan presentation kan vara lättfatt
lig och därmed övertygande. Ibland kanske rentav forskaren redan i sitt in
ledande forskningsarbete menar sig ha använt en hypotetiskt-deduktiv 
metod. Jag tror emellertid att det finns en uppenbar risk att alltför strikta krav 
på metodologisk stringens leder till att vi går miste om viktiga aspekter av de 
föremål vi undersöker. Särskilt om dessa föremål är språkliga företeelser. 
Språket självt kan förvisso beskrivas som ett slags möte mellan det hypo
tetiska antagande att vi kan tala med varandra, och det faktiska försöket att 
säga något. Just eftersom detta slags möte förekommer i allt samhällsliv för
tjänar det att tas om hand med en viss lyhördhet för det språkliga och poli
tiska samförståndets eller konfliktens alla vil lkor. Varje ord är ett löfte om 
övertygelse, men det är som bekant inte alltid löften infrias. 

Avhandlingen kunde ha formulerats som en hypotesprövning. Om pro
blemet är frågan om hur vi kan säga vad kulturpolitik är, kunde hypotesen 
sägas vara, att vi genom att följa de retoriska villkoren kan säga vad kulturpo
litik är. Som vi skall s e är konventionella föreställningar av kulturpolitik en 
utgångspunkt för de fall jag valt a tt granska. Vi skulle kunna säga att hypo
tesen stärks, om retoriken tycks göra att de enskilda fallen kan begripas enk
lare och mer utförligt än i vardagliga och konventionella definitioner av kul
turpolitik. Jag tror emellertid att en sådan presentation hade skymt både vad 
jag gjort och vad läsaren kan tänkas finna intressant. 

Det är missvisande att formulera vetenskapens metod som om principer 
enbart hörde till teorin och fallen enbart till verkligheten. Att hävda att den 
kunskap som upprättats blott styrkt en övergripande hypotes, det är att ned
värdera den väv av kunskap som förmedlas redan i beskrivningen av ett en
skilt fall, vare sig det sker med hjälp av statistik eller med hjälp av frågor och 
svar. Platons dialoger öppnar till exempel upp världen för människan, men 
det sker inte bara genom att hypoteser prövas, utan det sker också tack vare 
att små scener spelas upp. 
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1.5 En försmak av retorik 
En välkänd fransk litteraturvetare, tillika retoriker, Gerard Génette, gjorde 
vid ett tillfalle ett upprop för 'en ny retorik'. Génette knöt an till en metafor 
han hittat hos den surrealistiske författaren André Breton. Enligt Génette 
behövde vi en ny retorik för att 'verka på världens motor'.27 Liknelsen är för
stås instrumenteli, och förvisso kan retorik användas som ett instrument, ett 
mekaniskt redskap som tar tillvara språkets krafter, och låter oss påverka vad 
som händer. Uttrycket 'världens motor' frammanar dessutom det väldiga, det 
dynamiska, och det komplexa. Det låter antyda att retorikens förmåga inte 
genast bör förväxlas med reklam, medial regi för politiker, eller pedagogiska 
knep och knåp för föredragshållare. Betydelsen av sådana företag skall f ör
visso inte förnekas, men de brukar förknippas med mer begränsade uppgifter 
än Génettes mer ambitiösa bild av retorikens förmåga. 

Det torde vara relativt välkänt att retoriken i äldre tid stod statskunskapen 
nära. Statskonst ansågs tätt knuten till förmågan att tala och skriva på ett 
övertygande vis. Thomas Hobbes har på sistone framhävts som ett anmärk
ningsvärt exempel.28 En liten rest av det historiska sambandet återfinns även i 
Sverige, eftersom Uppsala universitets skytteanska professur i statskunskap 
(instiftad 1622) till namnet omfattar både vältalighet och politik. Under 1600-
talet undervisade sålunda de skytteanska professorerna nästan enbart i reto
rik, medan statskunskapen började få överhanden först på 1800-talet. När 
professuren i början av 1900-talet skulle nytillsättas, förklarade rentav en in
flytelserik sakkunnig, historieprofessorn Ludvig Stavenow, att retoriken inte 
längre hade med saken att göra: 

Retoriken är icke i det nuvarande universitetslifvet ett undervisningsämne 
och bör icke heller blifva detsamma. Då därjämte den formella sidan af nu
tida vetenskapsmäns produktion alltid anses tillf redsställande, då den klart 
och logiskt ansluter sig till innehålle t, men vältaligheten i sig icke längre 
skattas annat än såsom individuell talang att inom ramen af hufvudf ordran 
på klarhet och koncish et röra sig med större elle r mindre ledighet och ele
gans, torde varje hänsyn till denna för stiftaren så högt skattade hufvud-
uppgift för hans stiftelse numera böra öfvergifvas.29 

De senaste åren har vi inte desto mindre kunnat urskilja ett förnyat stats
vetenskapligt intresse för retorik, även i Sverige.30 

Att de retoriska tillgångarnas omfattning hade börjat glömmas bort redan 
under 1800-talet berodde väl till en del på att både konstarter och vetenskap
liga discipliner var fullt upptagna med att skapa egna identiteter. Den åldriga 
retoriken hamnade i utkanten av uppmärksamheten, och antogs vara föga 
mer än schabloner, som enbart gjorde det möjligt att kontrollera 'ytan' av en 
språklig framställning. Retorikens kunskap arkiverades under etiketter som 
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knep, figurer, och vändningar. Flera discipliner har dock på sistone bidragit 
till att retorikens arkiv öppnats upp och utforskats. Retoriken är nämligen en 
tradition som sträcker sig från det klassiska Grekland, och som via helle-
nismen och romarna förts vidare till m edeltidens skolastiker, och nådde en 
sista blomstring i de tider vi brukar kalla f ör renässans och barock. Denna 
tidiga retorik har ännu mycket att berätta om hur samhällslivet beror av sin 
språkliga konstruktion. 

I kapitel två hävdar jag att en text eller framställning fungerar först när 
den uppfyller vissa retoriska villkor. Det betyder inte att man måste vara re
toriker för att få en framställning att fungera. Det vill säga, varken författare 
eller publik behöver vara retoriskt medvetna, och den eventuella framgången 
behöver inte artikuleras i retoriska termer. Det är precis som att vi till vardags 
'bara talar med varandra' utan att bekymra oss om grammatiken, med alla 
dessa subjekt, predikat, adjektiv och artiklar. Ofta följer vi regler som vi inte 
tycks behöva formulera, och kanske inte heller kan formulera. Att retoriskt 
formulera vad som händer när något yttras kan liknas vid att redogöra för de 
grammatiska regler vi mer eller mindre medvetet använder när vi talar med 
varandra. I kapitel två skall jag försöka redogöra för några av retorikens tra
ditionella grundförutsättningar. Utgångspunkten är att en framställning kan 
förstås som: 'att någon säger något till någon om något för något i enlighet 
med något'. Jag visar därefter att en text — betraktad som ett utförande, en 
handling eller en framställning - fungerar när den upprättar ett samspel 
mellan inte mindre än sex aspekter. De fem första kallar jag för daktyler: för
fattare, yttrande, publik, referens, syfte. Den sjätte kallar jag manér. 

1.6 Avhandlingens disposition 
Med hjälp av nyssnämnda retoriska daktyler och manér kan vi i kapitel tre till 
sju betrakta de retoriska villkoren för kulturpolitik. Det sjunde och sista 
kapidet handlar om manér, det slags diskurs som antas kunna svara för ett 
slags samspel eller anda hos alla de andra daktylerna. Jag tror att ett lämpligt 
manér för retorik i allmänhet och kulturpolitik i synnerhet bevaras i den in
tellektuella och estetiska förmåga som numer brukar kallas för omdömes
förmåga, men tidigare gick under det latinska namnet prudentia. Omdömes
förmågan visar sig dock vara mer komplex och mer oförlöst än vad som ofta 
tas för givet, vilket jag i kapitel sju framhäver dels genom att granska sam
bandet mellan politik och konst i den barocka epoken, och dels genom att 
redogöra för en postmodern läsning av Kants kritik av omdömesförmågan. 

I kapitel tre till sex redogör jag istället för enskilda fall av att kulturpolitik 
omtalas. I varje kapitel utgår jag från att det finns en konventionell föreställ
ning om ett samband mellan en viss retorisk daktyl och ett visst fall. I kapitel 
tre (Yttranden) handlar det sålunda om statliga svenska kulturpropositioner. I 
kapitel fyra (Syften) ha ndlar det om policymål i europeiska utvärderingar av 
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kulturpolitik. I kapitel fem (Referenser) handlar det om tysk kultur. I kapitel 
sex (Författare) handlar det om statlig fransk kulturpolitik. Denna uppdelning 
är en inledning. Jag utgår nämligen från att det är ganska vedertaget, i Sverige 
idag, att uppfatta dessa fall som exempel på kulturpolitik. Jag tror visserligen 
inte att det är konventionellt att säga att varje fall dessutom skulle kunna re
presentera en retorisk daktyl, eftersom denna terminologi så vitt jag vet aldrig 
använts tidigare. Däremot tror jag att det mer eller mindre oartikulerat före
kommer konventionella uppfattningar om att framställningar är försedda 
med egentliga innebörder, och att dessa kan avtäckas med hänvisning till ett 
slags bestämning, till exempel författarens avsikt, referensens verklighet, eller 
syftets nytta. Denna konventionella uppfattning vill jag tillbakavisa genom att 
istället försöka redogöra för nödvändigheten av ett mer mångfacetterat reto
riskt samspel mellan de olika daktylerna. 

Avhandlingens kapitel kan föreställas vara ordnade i ett slags spiralform. 
När vi rör oss mot allt vidare historiska sammanhang, kan vi i gengäld ta till
vara allt mer av retorikens förmåga att låta oss begripa eller åtminstone hålla 
samman vitt skilda kulturpolitiska kontexter. Det kan hända att kulturpolitik 
först, i kapitel tre, tycks vara något relativt konventionellt och klart avgränsat, 
i den mån kulturpolitik betraktas som synonymt med de svenska kulturpoli
tiska propositionerna. Jag visar dock att den enkla avgränsningen blir mer 
begriplig om den placeras i ett vidare sammanhang, som dels består av reto
riken, dels av de efterföljande kapitlens exempel. Exemplen gör att vi efter
hand kan avlägsna oss allt längre bort från den svenska riksdagen, och dessa 
dokument som presenterats vid enskilda datum på en särskild plats. När reto
rik efterhand föreställs som en sammanlänkande förmåga, bör den dock inte 
samtidigt reduceras till en abstrakt konstruktion, utan retoriken bör sägas 
vara en förmåga vars fulla kraft kan tas tillvara först tack vare en konkret läs
ning av de olika exemplen. Förhoppningsvis blir det på detta vis efterhand 
möjligt att identifiera ett positivt samband mellan exemplens ökade mångfald, 
och retorikens allt mer övergripande betydelse. 

Inledningsvis kan de olika fallen verka splittra upp avhandlingen, vars fa
cetter erbjuder lika många ytor för angrepp och kritik från experter. Uppen
barligen kan jag sällan göra anspråk på att bidra med nya historiska fakta, 
eller ens heltäckande översikter av den forskning.litteratur som fokuserat 
dessa skilda områden. Är det verkligen övertygande att röra sig från svenska 
propositioner till det spanska barockdramat via brittisk filmpropaganda un
der andra världskriget? Det kan verka bekymmersamt att de retoriska dakty
lerna hela tiden kopplas till nya exempel. Varför har jag inte valt att fokusera 
på ett lands historia, under en viss tidsrymd - antingen Frankrike, eller Tysk
land; antingen 1900-tal, eller 1800-tal? Ett fokus på exempelvis det tyska 
skulle ju inte behöva medföra blindhet för andra nationella perspektiv; och 
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ett fokus på en viss tidsperiod medför väl sällan att forskaren ignorerar före
gående eller efterföljande historia. 

Vid närmare eftertanke bör det emellertid visa sig att min brännvidd är 
ganska begränsad. Det finns gott om detaljer och samband jag valt att inte 
uppmärksamma. Till exempel betydelsen av utomeuropeiska föreställningar 
om kulturpolitik; eller föreställningar om kulturpolitik som vetenskapspolitik 
eller utbildningspolitik utan anknytning till estetik och konst.31 Mitt - som jag 
vill hävda - huvudsakligen konventionella vägval kan däremot ses som ett 
försök att inte glömma bort den komplexitet som det till synes banala ofta 
erbjuder. Mina konventionella fall utgör trots allt bara ett litet urval av euro
peiska länder under nyare tid. Mellan dessa fall har jag fun nit många sam
band, som jag emelle rtid inte alltid funnit anledning att försöka återskapa. 
Det handlar ju inte om att berätta den enda möjliga historien om en enhetlig 
utveckling. I fotnoter och andra redogörelser för läsningar pekar jag dock ut 
många hinder jag noterat, tagit mig över, eller undvikit.32 

Det kunde tyckas som om även daktylen publik borde ha ägnats ett eget 
kapitel. Att tänka sig att en publik spelar avgörande roll för en framställning, 
det är emellertid ofta en utmaning av mer konventionella tankar. Det finns 
ett samband mellan retorisk publik och demokrati. En ideal uppfattning av 
demokrati kan föreställas som ett slags kosmopolitisk upplysning. Varje re
presentation av en politisk gemenskap skulle då utmanas av sin publik, trots 
att denna framträder och kanske rentav skapas först i mötet med försöket till 
representation. Osäkerheten om publikens identitet och vilja är en funda
mental utmaning mot varje framställning, och en fundamental möjlighet till 
demokrati. Jag kommer därför att försöka ta hänsyn till publikens betydelse i 
varje kapitel. 

Utan att lägga alltför stor vikt vid skillnaden mellan politik, konst, och 
vetenskap vill jag dock inte här, som författare, göra anspråk på att arbeta 
annat än i den sistnämnda kategorin. Till skillnad från många konstnärer och 
politiker tror jag mig inte förmögen eller tvungen att skapa min publik,33 utan 
förmodar att läsaren redan är villig att ta del av ett yttrande som varken er
bjuder något egentligt nyskapande, faller avgörande domar, eller pekar ut 
nödvändigheten av särskilda beslut. Däremot vill jag förvisso reflektera över 
villkoren för sådana mer kreativa och mer beslutsamma framställningar. 
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18 Se t.ex. Mats Rosengren, PsychagOia: Konsten att leda själar. Om konfikten mellan retorik och filosofi hos Platon 

och Chaim Perelman. Symposion. Stockholm/Stehag 1997. 
19 Evan Alderson, 'Introduction', s 1-16 i Alderson m.fl. (red.) Reflections on Cultural Policy: Past, Present and 

Future. Wilfried Laurier Press/The Calgary Institute for the Humanities. Calgary 1993, s If. 
20 Den sistnämnda attityden verkar (vid åtminstone ett tillfälle) ha kunnat återfinnas bland en svensk 

kulturministers sakkunniga rådgivare, att döma av Jörgen Svensson, Textpartitur: Dagbok', i Vi: En 
dokumentation om kulturrådgveti 1997, s 7: 'Stämningen blev avspänd allteftersom rätterna bars in och vid 
konjaken riktigt uppsluppen. [...] berättade innan han gick till fönstret och tände pipan att han ville vara 
med och utforma ett förslag till en ny kulturpolitik, eftersom det aldrig funnits n ågon'. 

21 Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Am érique (1840) Gallimard, coll. Folio. Paris 1961, vol. 2, kap. iv, 
s 148. 

22 Detta är även vad kulturpolitisk forskning ofta riktat in sig på. För de nordiska länderna, se t. ex. Marit 
Bakke, Spillet om kulture : Dansk kulturpolitik 1945-85. Århus Universitetsförlag. Århus 1988; Peter Due-
lund, Den danske kulturmodel: En idepolitisk redegerelse Forlaget KLIM. Århus 1995; Per Mangset, Kulturliv og 
förvaltning: Infering i kulturpolitikk Universitetsförlaget. Oslo 1992; Geir Vestheim, Kulturpolitik i det moderne 
Noreg. Det norske samlaget, Oslo 1995; se dock även Jill Onsér-Franzén, Kulturernas kamp: En etnologisk 
undersökning om kommunala politiker\ deras syn på kultur och utformning av praktisk kulturpolitik i en svensk 
medelstor kommun 1978-1985. Diss. Göteborg 1992; Anita Kangas, Per Mangset, och Jill Onsér-Franzén, 
Tre essäer om kommunal kulturpolitik i Norden Jyväskylä yliopisto. Jyväskylä 1994. En översiktlig jämförelse 
mellan olika former av statlig kulturpolitik i Europa är Mario D'Angelo och Paul Vespérini, Politiques 
culturelles en Europe : Une approche com parative (eng. uppl. Cultural Polides in Europe) Council of Europe 
Publishing. Strasbourg 1998. 

23 Se J ames Leith, The Idea ofArt as Propaganda in France, 1750-1799: A Study in the History of Ideas University 
of Toronto Press. Toronto 1965, särsk. s 57ff. 

24 Richard Hoggart, 'Culture and its Ministers', s 191-212 i Anderson, Donadio, Marcus (red.) Art, Politics 
and Will: Essays in Honour of Lionel Trilling Basic Books. New York 1977. 

25 Fuchs har nyligen gett en utmärkt översikt av olika teorier och praktiker för statlig kulturpolitik: Max 
Fuchs, Kulturpolitik als gesellschaftliche Aufgabe: Eine Einßhrung in Theorie, Ges chichte, Praxis . Westdeutscher 
Verlag. Wiesbaden 1998. Fuchs betraktar visserligen hu vudsakligen en tysk k ontext, men utvecklar en 
övergripande typologi för olika slag av kulturpolitik som jag tr or bör kunna få en vidare relevans. 
Typologin är dock idealtypisk, och när den väl konstruerats gör Fuchs inte anspråk granska typologins 
konsistens genom att åter jämföra med de teoretiska och praktisk exempel som bidragit till dess upp-
byggnad. Här kan jag tyvärr inte ge någon rättvisande översikt av Fuchs typologi, framförallt på grund av 
att Fuchs ganska strikt använder en teoretisk grundval jag här inte ansett mig böra vare sig anamma eller 
kritisera, nämligen Talcott Parsons systemteori. Bland annat använder Fuchs så kallade AGIL-diagram, 
där fyra faser urskiljs i 'ett systems förhållande till sin situation'. Nämnas bör även att Fuchs redan inle d-
ningsvis definierar kulturpolitik som en 'politik för kultur med hjälp av estetik och konst' (1998, s 16, 
min övers.). Fuchs vill de ssutom normativt visa att den (tyska) statliga kulturpolitiken kan hävda sig 
gentemot andra 'politikfält', och bör kunna företräda vad vi skulle k unna kalla för en mer övergripande 
samhällelig eller kulturell anda. 

26 Tredelningen grammatik, logik (eller dialektik) och retorik är basen för den klassiska allm änbildning 
(égkyklios paidéià) som tillhandahöll ett slags grund för all lärdom långt in på medeltiden. En betydande 
sammanfattning var romaren Martianus Capellas allegoriska framställning av de sju fria konsterna 
grammatik, dialek tik, retorik (trivium) och geometri, aritmetik, astronomi och harmoni ( quadrivium). Se 
Capella, The Marriage of Philology and Mercury (lat. orig. De nuptiis P hilologiae et Mercuri^ Columbia University 
Press. New York 1977. Se även Roland Barthes, 'L'ancienne rhétorique: Aide-mémoire' (1970) s 85-166 i 
L'aventure sém iologique. Seuil, coll. Po ints Essais. Paris 1991, s 103-114; Lausberg, 1973, §12-15, s 9f. Jfr. 
även Sven-Eric Liedman, Mellan det triviala och det outsägliga: Blad ur humanioras och s amhällsvetenskapernas 
historia. Daidalos. Göteborg 1998, s lOff. 

27 Gérard Genette, 'La rhétorique restreint', s 21-40 i Figures III. Seuil. Paris 1972, s 40 (min övers.): 'denna 
"nya retorik" [...] är vad vi behöver (bland annat) för att "verka på världens motor" [cit. André Breton]'. 
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28 Se t.ex. Johnston, 1986; Quentin Skinner, Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes. Cambridge 
University Press. Cambridge 1996. 

29 Stavenow cit. i Henrik Schück, 'Inbjudningsskrift' s 1-106 i Uppsala universitets årsskrift 1916, s 83. Det 
förtjänar att påpekas att en första svensk politisk professur {juris etpolitices) inrä ttades redan 1609. Den 
bästa introduktionen till tidig politisk teori i Sverige är Nils Runeby, Monarchia mixta: Maktfördelningsdebatt 
i Sverige under den tidiga stormaktstiden, Diss. Uppsala 1962. Se även Leif Lewin, "Johan Skytte - Riksrådet 
och donatorn", s 33-39 i Gunnar Falkemark (red.) Statsvetarporträtt: Svenska sta tsvetare under 350 år. SNS 
förlag. Stockholm 1992. Jfr. även Bo Bennich-Björkman, Studier i funktion och organisation av författarämbeten 
vid svenska hovet och kans liet 1550-1850. Diss. Uppsala 1970, s 218, not 1. Skyttes reduktion av retorik till 
ett protokoll för stil och vältal är inte längre självklar, men han bekände sig som bekant till ramismen. 
Numer är följande citat en typisk karaktäristik av Petrus Ramus skola: 'Ramism also marks the death of 
humanism [renässansens humanism], for although the Ramist reform of the arts curriculum seems to 
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of all possib le worlds, as inessential.' Victoria Kahn, "Humanism and the resistance to theory", s 149-
170 i Walter Jost och Michael J. Hyde (red.), Rhetoric and Hermeneutics in Our Time: A Reader. Yale 
University Press. New Haven och London 1997, s 159. Sven-Eric Liedman tycks sålunda missta sig när 
han i den i övrigt utmärkta I skugg an av framtiden: Modernitetens idéhistoria (Bonnier Alba. Stockholm 1997) 
hävdar att (s 362): 'Just genom att han [Petrus Ramus], till skillnad från gr ekerna, såg retoriken som den 
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Aristoteles, utan ville skilja retorik från logik, som sattes högst. Se särsk. Walter Ong, Ramus, Method, and 
the De cay o f Dial ogue: From the Art of Di scourse to the Ar t of Rea son Harvard University Press. Cambridge, 
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ganska snart gjorde det möjligt att överskrida Ramus begränsningar; jfr. dock även Marc Fumaroli, L'âge 
de l'éloquence (1980) 2:a uppl. Albin Michel. Paris 1994, särsk. s 457. 

30 Särskilt Kurt Johannessons professur vid Uppsala universitet torde ha bidragit till att åter göra retoriken 
till e tt universitetsämne, och vad det beträffar statsvetenskapen har åtminstone två avhandlingar på 
sistone disputerats där retorisk kunskap utgör huvudpoänger: Niklas Håkansson, Valretorik: Om politiskt 
språk i partipropagandan. Diss. Göteborg 1999; Curt Räftegård, Pratet som demokratiskt verktyg : Om möjlig
heten till en kommunikativ demokrati Diss. Göteborg 1998. På motsvarande sätt har även språkvetare börjat 
intressera sig alltmer för de särskilda betydelser språket tillfogar politiska sammanhang. Se t.ex. Lennart 
Hellspong, 'Den demokratiska dialogen: Om förhållandet mellan talarkonst och folkstyre i ljuset av 
några retoriska begrepp', Rhetorica Scanänavica, nr. 12 (1999):18-42. 

31 Inte heller har jag försö kt uppmärksamma hur kulturpolitik kan uttryckas i USA. Studiet av samband 
mellan kultur och politik som ifrågasätter och kanske rentav förskjuter den europeiska dominansen har 
på senare tid framförallt försiggått som så kallade cultural studies, med ursprung i brittisk folkbildning. En 
lämplig sökterm kan även vara cultural politics, medan uttrycket cultural policy nästan obönhörligen för oss 
åter till Europa. Ordet kulturpolitik har väl svenskan antagligen fått från tyskan, som även använt det för 
att beteckna vad vi kanske på svenska hellre skulle kalla vetenskapspolit ik. Se t.ex. Kurt Diiwell, 'Staat 
und Wissenschaft in der Weimarer Epoche: Zur Kulturpolitik des Ministers C.H. Becker', Historische 
Zeitschrift,\ Beiheft 1: Beiträge %ur Geschichte der W eimarer Republi k (1971): 31-74; men jfr. även Ivar Seth, 
Universitetet i Greifswald och de ss stä llning i svensk kulturpolit ik 1637-1815 Diss. Stockholm 1952. En annan 
tysk användning är knuten till en stats PR-verksamhet i andra länder, vilket på svenska ofta omtalats som 
'mellanfolklig upplysningsverksamhet', eller 'utlandsinfo rmation'. 

32 I mina fotnoter sker hänvisning till andra författare i första hand genom att källan anges direkt - det 
innebär normalt att jag citerat eller på något liknande vis direkt ansluter mig till et t visst resonemang. I 
andra hand inleds referensen med 'se' - det innebär normalt att jag något mer övergripande menar mig 
finna stöd i den skrift jag hänvisat till. I tredje hand skriver jag 'se även' - det innebär normalt att en 
skrift är av något mer underordnad betydelse, för min framställning. I fjärde hand skriver jag 'jämför' 
(förkortat 'jfr.') - det innebär att jag funnit beröringspunkter som är av intresse, och som inte genast 
motsäger mitt resonemang, trots att det finns uppenbara skillnader. Det senare gäller i än högre grad då 
jag skriver 'jfr. även'. Dessa riktlinjer bör dock inte tolkas alltför strikt. På det hela taget, normalt - och 
särskilt som en följd av mina argument i kap. 2 — gör jag aldrig anspråk på att enbart genom en referens, 
en hänvisning till en eller an nan auktoritet, ha 'löst' eller 'be visat' en fråga. Mina hänvisningar gör det 
däremot förhoppningsvis enklare för läsaren att urskilja vilka g envägar och förenklingar jag inf ört i 
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komplexa frågor, vilket kanske gör avhandlingen mer läsvärd, beroende på vilken resonans yttrandet 
finner hos läsaren, och dennes särskilda syften och refere nser. 

33 Jfr. Merleau-Ponty, som lever sig in i i hur politikerns och konstnärens verk bedöms av sin publik. 
Publiken är här en retorisk möjlighet, snarare än en given grupp eller person: 'De andra kommer att 
döma vad jag gjort för att jag målat i det synliga och talat till de som har öron, men varken konsten eller 
politiken består i att behaga dem eller smickra dem. De förväntar sig att artisten eller politikern kommer 
att dra med dem mot värden de först efterhand kommer att finna vara deras egna. Målaren och politi
kern skapar de andra långt mer än hon följer dem, den publik hon riktar sig till ä r inte given, utan 
kommer att framkallas av hennes verk - de andra hon tänker på är inte de empiriska "de andra", som 
låter sig definieras av den förväntan de vid detta tillfalle riktar mot henne (och än mindre handlar det om 
mänskligheten föreställd som art som skulle f örfoga över en "människans värdighet" eller "människans 
honnörskap" på samma sätt som andra arter har skal eller simblåsa) - de är de andra som blivit sådana 
att hon kan leva med dem.'; Maurice Merleau-Ponty, 'Le language indirect et les voix du silence', s 49-
104 i MerleauPonty, Signes. Gallimard. Paris 1960, s 92 (min övers.). Se även Guillet de Monthouxs 
analys av regissören Suzanne Ostens förmåga att skapa sig en publik, i Pierre Guillet de Monthoux, 
Konstföretaget: Mellan spektakelkultur och kulturspektakel Bokförlaget Korpen. Göteborg 1998, s 128-137. 
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KAPITEL TVÅ: RETORIK 
Hur något kan sägas enligt Aristoteles 

När en fråga om kulturpolitik sägs vara en fråga om retorik framhävs 
språkets betydelse. Genast hamnar andra sätt att se på verkligheten i bak
grunden. Det språk som hamnar i förgrunden är emellertid inte ett ytligt 
fenomen. Liksom syn och känsel är språket inte bara en 'teknik', utan 
språket är människans sätt att hantera sin värdsliga närvaro. Språket kan 
sägas vara en förmåga att identifiera skillnader, och med dem vår egen och 
världens identitet. Människan är inte en helt subjektiv existens som kon
fronteras med en helt och hållet yttre verklighet. Tvärtom finner människan 
sig själv och sin värld först genom att samtidigt både upprätta och över
brygga denna skillnad mellan yttre och inre.1 

Inte desto mindre är retoriken, i sin tur, en kunskapstradition som säger 
att enskilda aktörer kan utnyttja språket för särskilda syften. Retoriken är en 
teknik som tillåter en talare eller en författare att påverka upplevelser av 
verkligheten. Det är inte förvånande att det finns en ovilja att erkänna reto
rikens förmåga. Vi kan jämföra denna ovilja med den respekt som visas de 
ingenjörer som omformar landskap i mer handfast bemärkelse. Stadsplane
rare och ingenjörer drar nya gränser för vägar och bostadsområden, och 
förändrar därmed villkoren för liv och död. Ändå tycks deras maktutövning 
vara lättare att acceptera än tanken att vår uppfattning av världen skulle 
kunna omformas genom att någon i språket drar nya gränser för vad som 
kan sägas. Kanske är det för att vi vet att ingenjörens handlande beror på så 
många regler och kontroller. Ett vägbygge måste kalkyleras i förhållande till 
givna motstånd. Arbetet kräver ett visst mått av kapital, det behövs en viss 
finansiering och en viss maskinpark. Bygget måste dessutom underordna sig 
terräng, material, och klimat. I både juridisk och fysisk bemärkelse hålls det 
på plats på flera kanter. 

Språket är inte lika lätt att reglera. Nästan vem som helst kan ställa sig 
upp och tala. Det tycks därför vara viktigt att framhäva att det inte bara är 
orden som avgör vad vi säger, utan innehållet, den verklighet vi med ordens 
hjälp visar upp eller tar del av. Det gäller att visa att språket är förankrat, 
men det gäller också att veta när det är dags att dra upp ankäret. I det föl
jande skall jag visa att Aristoteles alltjämt har något att säga om hur vi i 
språket både kan förankra oss och resa vidare. 

Aristoteles står vid början av en vetenskaplig tradition där kunskap före
ställs handla om att undersöka världen i termer av beroenden mellan över
gripande regler och vad vi kan iaktta som något enskilt. Det gäller att sätta 
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namn på allting, och sedan ordna alla namn, så att störande motsättningar i 
möjligaste mån undviks. Därmed inte sagt att vetenskap blott är en syno
nym till språ klig identifikation. Även demonstrationer spelar en viktig roll 
hos Aristoteles, som dock tycks hävda att vi aldrig kan visa hur demonstra
tioner och definitioner hänger samman, om vi inledningsvis förutsätter att 
de är absolut skilda åt. Vi måste från första stund utgå ifrån att de hänger 
samman.2 En sådan uppfattning är svår att förena med det slags positivis-
tiska föreställningar som ibland odlats bland samhällsvetare, mer eller 
mindre medvetet. Definitioner eller i allmänhet språkliga undersökningar 
betraktas gärna som blott ett förberedande steg, en del av en metodologisk 
analys. Det är som om varje ord entydigt kunde knytas till en referens, och 
egentlig vetenskap därefter i lugn och ro försiggå som en lära om kvantifier-
bara kausalsamband.3 Den positivistiska attityden frånsäger språket dess 
förmåga, som om det verkligt avgörande alltid vore det innehåll som skall 
förmedlas. En sådan attityd har även något vardagligt över sig. Både vardag
liga och vetenskapliga förklaringar ger sig gärna vikt och värde genom att 
glömma bort språkets förmåga: "all explanations [...] claim their centrality 
in terms of an excluded margin that makes possible the 'can' of the 'can be 
expressed' and allows 'is' to be quiedy substituted for it".4 Trots att språket 
är en förutsättning för att kunna uttrycka sig, placeras det ständigt i bak
grunden till förmån för den verklighet som uttrycks och demonstreras. En 
längtan efter tyngd och förankring gör verkligheten alltför dryg, och språket 
alltför lätt. 

Uppfattningen att förklaringar nödvändigtvis är beroende av sin språk
lighet brukar ibland likställas med godtycklig relativism. Om 'hur' något sägs 
har betydelse utöver 'vad' som sägs, antas 'hur' genast utmana den objektiva 
sanningsgaranti språkets innehåll antas erbjuda. Jag skulle tvärtom vilja 
hävda att godtycklig relativism är en följd av tanken att språket inte har 
något att säga oss. Världen rasar samman i atomer först när vi förlorar tron 
på språkets betydelse, till förmån för den mest uttryckslösa verkligheten. Ett 
förtroende för språket i alla dess former ger oss däremot goda möjligheter 
att både undersöka och överskrida kunskapens gränser. 

Om vi sålunda vill reflektera över villkoren för att 'kunna' säga hur det 
'är', bör vi till att börja med undvika att alltför lättvindigt skilja 'språket' från 
'varat'. Språket — 'hur något kan sägas' — bör inte behandlas som ett full
ständigt fristående, helt och hållet formellt eller teoretiskt projekt. Då för
vandlas språket till ett föremål, och vi faller genast tillbaka till e n förklaring 
som prioriterar 'är' framför 'kunna säga', en strukturalism som återigen 
döljer den förmåga vi hade tänkt undersöka. Det är som att skillnaden mel
lan idéer och ting löses upp om den görs alltför konkret, eftersom idéer då 
förvandlas till ting - vilket givetvis måste vara en illusion.5 
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Aristoteles hade inte alltför bråttom i sina försök att undersöka grän
serna för vad vi kan säga om världen. Hans definitioner tas inte genast i 
bruk genom att stipuleras eller tas för givna, utan de tilldelas sin plats i reso
nemang som mer varsamt knyter samman det övergripande med det en
skilda. De återkommande frågorna kan sägas vara: Varför bör ett visst fall 
inordnas under en viss regel? Hur vet vi att vad vi iakttagit eller hört berättas 
bör klassificeras på ett visst sätt? Hur kan vi knyta samman erfarenhet och 
teori, eller demonstration och definition? Aristoteles svar visar på den prak
tiska betydelsen av teoretiska resonemang, eller den teoretiska betydelsen av 
praktiska resonemang. Det finns flera nycklar till denna aristoteliska värld. 
Tidigare var det länge den formella logiken, syllogismläran, som domine
rade.6 På sistone har även betydelsen av den praktiska kunskapen (fronesis 
eller prudentia) u ppmärksammats, något jag kommer att ta hänsyn till i kapi
tel sju.71 detta kapitel skall jag istället försöka visa på betydelsen av en kun
skap som i viss mening kan sägas förena både formella och praktiska reso
nemang, det vill säga retoriken. 

2.1 Det ömsesidiga beroendet mellan det allmänna och det särskilda 
Aristoteles kunskapsteori är framförallt en lära om hur vi genom att ordna 
satser på ett visst sätt kan föra kunskap vidare genom att föra samman 
sanna eller troliga antaganden på ett systematiskt sätt, där det blir tydligt i 
vilken omfattning slutsatser nödvändigtvis följer, eller bara är troliga.8 Aris
toteles intresserade sig för teknologiska experiment, men han hade av allt att 
döma större respekt för det slags formella kunskap som tillhandahölls av 
geometri och matematik. Även den kunskapsprocess Aristoteles kallar för 
induktion är underordnad en uppfattning om kunskap som ett sätt att reso
nera. Aristoteles kunskapsteori bör alltså inte förväxlas med senare tiders 
teorifientliga idéer som bygger på en föreställning om induktiv inferens.9 

Hypoteser är för Aristoteles inte bara satser som kan 'prövas' (genom att 
jämföras med verklighet som förutsätts vara oberoende av teori). Istället 
betraktas hypoteser som ett sätt att upprätta vägar mellan enskilda iakt
tagelser och allmänna villkor. När vi i Aristoteles sällskap vetenskapligt 
närmar oss ett givet sammanhang bör vi alltså försöka hitta en väg mellan 
kontextbundna och övergripande kunskaper. 

Kontextbundna kunskaper låter sig definieras av den givna situationen, 
det lokala, det konkreta. Resonemang som istället gäller allmänna villkor kan 
delas upp i logik och retorik. Den stoiska filosofins grundare, Zenon från 
Kition, som verkade i Athen efter Aristoteles död, har i en välkänd liknelse 
fångat något av skillnaden mellan retorik och logik, eller snarare mellan re
torik och dialektik. I Sextus Empiricus version fick Zenon frågan om vari 
skillnaden mellan dialektik och retorik bestod. Zenon svarade genom att 
säga 'på detta vis', samtidigt som han först knöt handen, och sedan öppnade 
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den. Likt en knuten näve var dialektiken alltså mer ordnad och precis, men 
även mer otillgänglig, medan retoriken likt en öppen hand både bredde ut 
sig och visade upp sig.101 ett politiskt sammanhang är retorik mer använd
bar än logik, åtminstone om vi med en politisk situation just avser situa
tioner där det inte är möjligt att ta kontexten och dess betydelser för givna.11 

Retorik kan sägas vara kunskap om hur en framställning kan formuleras 
så att vad som övertygar artikuleras tydligt. Enligt Aristoteles är retoriken en 
förmåga (,dynamis), men det är även en förmåga som kan läras ut, det vill säga 
retoriken är en 'konst' (téchne).12 Det är värt att notera att det råder en viss 
motsättning mellan retorik som det faktiskt övertygande och retorik som 
kunskap om vad som skulle kunna övertyga. När retorikens förmåga att röra 
till handling eller förföra till vällust lärs ut, då förändras förmågan. Ibland 
verkar den rentav avta, men det är mer rättvisande att säga att retoriken när 
den lärs ut byter skepnad. 

Retoriken kan alltså användas för att övertyga. Om föremålet för vårt 
samtal kunde övertyga på egen hand skulle vi givetvis inte behöva tillägga 
särskilt mycket. Det skulle vara fullt tillräckligt a tt peka - och det räcker 
kanske i en given kontext, som när vi flyttar på en tegelhög. Ofta har vi 
emellertid anledning att försöka kommunicera och övertyga på ett mer vitt
omfattande sätt. Vi vill d iskutera även vad som inte låter sig pekas ut, till 
exempel 'moral', 'det förflutna', eller 'framtiden'. En grundval för vårt sam
tal är då inte tingen omkring oss, utan kunskaper som talare och publik re
dan skaffat sig. Enligt Aristoteles kan vi använda oss av tankefigurer som är 
så självklara a tt de rentav är oberoende av i vilket slags situation vi talar. 
Aristoteles sådana tankefigurer för 'platser* eller 'allmänningar', tapai. Kun
skap vars topos eller plats är allmän eller övergripande skiljer sig alltså från 
kunskap som bara har en egen hemvist. Ett exempel på en allmän topos är 
det temporala perspektivet 'sedan, då, nu', ett annat är det kvantitativa 'mer 
eller mindre'. Förmågan att resonera i grader av mer eller mindre är en all
män topos eftersom vi kan tala om mer eller mindre så gott som överallt. 
Däremot kan mer eller mindre betyda vitt skilda saker i olika 'artsamman
hang', som juridik, etik eller fysik.13 En karaktäristisk definition av topos ges 
av en berömd elev till Aristoteles, Theofrastos: 

The topos is a principle or element, out of which (aphliou) we grasp the 
principles [i.e., the premises] concerning each thing [i.e., each problem]; it 
is determinate as far as its description is concerned , and indeterminate as 
far as its particular applications are concerned.14 

En topos kan med viss reservation betraktas som en hypotes, ett yttrande 
som skulle kunna utnyttjas som en övergripande premiss, som i en logisk 
slutledning. Aristoteles retorik är dock inte en logik, en formell demonstra-
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don av det slag som framför allt övertygar filosofer. En topos ät snarare en 
tankefigur vi kan använda för att ordna våra definitioner i enlighet med de 
övergripande villkor som varken vi eller våra åhörare sätter i fråga." 

En topos är en artikulerad allmän kunskap, och har därmed fördelen av 
att kunna användas, det vill säga b li betrodd, i långt fler samma nhang än den 
särskilda kunskape n. Det innebär förvisso att en topos är mer band an mer 
särskild kunskap. Retoriken kan därför användas även i mer folkliga sam
manhang, där utgångspunkten ofta är det sannolika , och där talaren måste ta 
stor hänsyn till åhöraren eller publiken, den som skall övertygas: "T al kon
stitueras i sin tur av tre element: av den som talar, av det som omtalas, och 
av den som tilltalas; och målet är den sistnämnde, åhö raren".16 Vad som kan 
sägas övertygande beror alltså fram förallt av vilken roB publiken iklätt». Det 
visar sig snart att publi ken enligt Aristoteles får sin roll tack vare sin institu
tionella hemvist. Aristoteles urskiljer tre olika slag av retorik, och litar då 
först till en premiss, en allmän topos, nämligen den temperala figuren 'sedan, 
då, nu'. Dessa tre slag av tid antas dessut om aktualiseras på varsin »ena. 
Aristoteles säger ungefar följande: För det första att folkförsamlingen be
handlar framtiden; för det andra att domstolen behandlar det förflutna; och 
för det tredje att det på teater och vid fester är nuet som aktua liseras: 

Det finns tre stag av retorik, faktiskt lika många som det finns sort er av 
åhörare till tal. [.,.] Det är nöd vändigt att åhö raren är an tingen åskådare 
eller domare, och att en dom are beslutar antingen om det förf lutna eOer 
om fram tiden. Vi har den som besl utar om framtiden, som leda moten i 
folkförsamlingen; den som beslu tar om det förflutna, som jurymedlem
men; den som bes lutar om talarens tala ng, det vill säga ås kådaren; och 
därmed finns nödvändigtvis tre slag av retorik: rådgivande, dömande, 
uppvisande." 

Tre olika slag av ret orik kommer alltså ifråga beroende på om publiken ska ll 
bedöma handlingar i det förflutna; handlingar i framtiden; eller rentav den 
handling som består i den pågående upp visningen av talarens talang. 

Det är lätt att ta till sig Aristoteles identifikation av tre sorters talekonst. 
Vi kan alltjämt föreställa oss goda talare i riksdag, domstol, och vid festliga 
eller högtidliga tillfällen.'8 Ändå råder ett märkligt mått av spänning mellan 
Aristoteles temperala topos och hans mer konkreta exempel. Skal l vi säga att 
framtiden ikläds folkförsamlingens särskilda dagordning? Eller ar det folk
församlingen som fylls ut med ett övervägande av framtiden? Och bedömer 
verkligen folkförsamlingen bara framtiden, domstolen bara det förflutna, 
och torget bara det pågående? Det är tveksamt om dessa institutioner verk
ligen representerar tydligt åtskilda temperala perspektiv. Onekligen fångar 
dock den temporala topos något alltjämt karaktäristiskt för omdömet eller 
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lagen: lagstiftning för framtiden, lagefterlevnad i nuet, och lagtillämpning för 
att döma förflutna handlingar.19 

Den temporala tredelningen visar att retoriken inte handlar om eviga 
idéer, utan om historiska sammanhang. Det handlar om bedömningsfrågor 
där det finns utrymme för spel. Sambandet mellan identifikation och enskilt 
fall garanteras inte av givna premisser, som i geometrin. Villkoren för vad 
som varit, vad som skall ske, och vad som pågår är inte givna en gång för 
alla, utan måste bedömas på en viss arena. Det innebär inte att vi helt och 
hållet opportunistiskt kan reducera retoriken till ett politiskt system som 
kunde antas behärska ett givet samhälle. Ty hur skulle vi ens kunna identifiera 
ett givet samhälle, utan att använda oss av retorik?20 Så snart en identifi
kation är fullbordad behövs ingen retorik. Politik innebär tvärtom att det 
givna alltid kan utmanas av vad någon säger. Det är denna möjlighet jag vill 
ta tillvara, och det är här den retoriska kunskapen är ett hjälpmedel. Den 
aristoteliska retoriken är handlingsorienterad och pragmatisk, inte enbart 
formell eller semantisk.21 

När någon i en given situation säger något till någon är detta sägande en 
särskild händelse, som alltså enligt Aristoteles konstrueras av den som talar, 
det som omtalas, och den som tilltalas. Eller som den filosofen Ricoeur ut
tryckt det; språket är vad som försiggår när "någon säger något om något till 
någon".22 

Varken talare, åhörare och ämne enskilt förmår besluta om framtiden, 
det förflutna, eller nuet. Språket är alltid ett slags samverkan. För att kunna 
reda ut vad som egentligen avses, omtalas, eller låter sig förstås, måste vi se 
efter hur talare, åhörare och ämne beror av varandra, i passiv eller aktiv be
märkelse. Beroendet torde bara undantagsvis uttryckas i en samverkan där 
talare och åhörare redan från början delar samma upplevelse av vad som 
omtalas. Vi kan bli överens genom att anordna en framställning, och enig
heten är sålunda inte något som framställningen förutsätter. Det innebär i 
och för sig inte att enighetens motsats, en medveten ovilja till samverkan, är 
särskilt avgörande. 

Förvisso kan en talare göra anspråk på att strunta i åhöraren, eller i äm
net (och på motsvarande vis kan uppenbarligen en åhörare låta bli att 
lyssna). En talare som verkligen försöker undvika språkets samverkan kan 
emellertid inte ens anklagas för att försöka utnyttja språket till sin egen för
del. Det misslyckade försöket att författa definitioner enbart i enlighet med 
författarens vilja brukar ofta kritiseras med hänvisning till Lewis Carrols 
märkliga figur Humpty-Dumpty. Humpty-Dumpty försöker hävda att: 
"when I use a word, it means what I want it to mean, neither more nor less 
[...] The question is who is to be master, that's all." Statsvetaren Pocock 
kommenterar här genast Humpty-Dumptys vilja a tt reducera språk till en
bart en fråga om författarens subjektiva intentioner: 
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The poor being is in the linguistic equivalent of a Hobbesian state of 
nature; it has not occurred to him that words subject to one person's 
totally arbitrary control may become unin telligible to those hearing them, 
and so of very litde use for purposes even of mastery.23 

Retorisk kunskap bör följaktligen innebära en medvetenhet om att författa
ren (även när denna försöker dominera och manipulera) måste ta hänsyn till 
sin publik, och vice-versa: Den publik som vill kritisera en skrift kan på 
knappast nöja sig med att tolka orden, utan bör ta hänsyn till vem som yttrar 
dem och varför. 

Det är sant att vi ibland inte behöver yttra något, eftersom vi klarar oss 
själva. Det är sant att vi ibland inte behöver övertala någon, eftersom alla 
redan är ense om vad som bör göras. Även om aktörerna i dessa ytterlig
heter är stumma, kan deras tysta handlande förklaras vara ett beroende av 
en framställning som formulerats tidigare. När vi befinner oss i en situation 
som tilldelar oss roller, vilka i sin tur definierar vårt handlande oberoende av 
vad vi säger, då behöver vi inte uttrycka oss. Det är emellertid knappast ty
piskt att handlandet på detta vis låter sig reduceras till en mekanik, en iscen
sättning av en färdigformulerad kalkyl. 

2.2 Fem daktyler och deras manér 
En beskrivning av språket måste om den vill vara realistisk tillåtas vara mot
sägelsefull och öppen för tolkningar. En sådan öppenhet finner vi hos 
Aristoteles och Ricoeur, auktoriteter vilka som vi sett hävdar att språk fun
gerar genom att någon säger något om något till någon. Det bör alltså alltid 
finnas talare (eller författare), yttrande, referens och publik. Dessa fyra 
aspekter, tillsammans med ytterligare två, som jag här skall kalla för syfte 
och manér, är retorikens villkor. Jag skall dessutom tala om framställningar 
när jag avser ett språkligt handlande som på ett eller annat sätt givits en av-
gränsning.24 Även med denna komplettering är min typologi varken särskilt 
originell eller komplex: den är ett slags topos. Jag vill alls inte försöka ut
tömma språkets förmågor, utan nöjer mig med vad som är hanterligt. Ett 
visst mått av detaljer gör det dock enklare att förklara hur framställningar 
fungerar. I mer specialiserade textteoretiska sammanhang kan däremot 
komplexiteten framhävas på ett långt mer fingradigt vis.25 

En framställning beror alltså av inte mindre sex olika villkor, som be
gränsar vad som kan sägas. När de artikuleras antar de formen av olika 
logiska subjekt eller objekt. Istället för att säga villkor skall jag tala om fem 
daktyler och ett manér. Ordet manér tar tillvara d e romanska språkens ord 
för hand {manus, mano, main). Daktyl är det grekiska ordet för finger.26 

Liksom hos Ricoeur och Aristoteles måste en framställning ha en förfat
tare, det är den första daktylen. Vad eller vem som skall betraktas som för
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fattare vari erar med epok och situation, men det är rimligt att säga att en 
framställning måste vara e tt resultat av en åtminstone delvis kontrollerad 
handling.27 

Framställningen måste dessutom anta en mer eller min dre varaktig form. 
Den måste artikuleras i ett medium, som kan vara skriftligt , verbalt, figura
tivt, eller digitalt - ta.yttrande. Det är den andra daktylen. 'Yttrande' är alltså 
här inte en synonym till 'text', eftersom yttrandet avser form och minne 
framför handling och verkan. Författaren är den som kontrollerar yttrandet 
till skillnad från fra mställningen.28 

En tredje daktyl är att framställningen måste ha en publik. Ett yttrande 
utan publik saknar verkan, och är inte en framställning. Givetvis kan vi 
tänka oss att både författ are och publik gestaltas som grupper, vilk a alls inte 
behöver vara inbördes överens. 

En fjärde daktyl är att framställningen måste yttra sig om något, den 
måste ha en referens. Referensen kan förstås även vara påhittad, fingerad. 
Den måste tillåtas vara en fiktion, ett löfte, eller en känsla, annars utesluts 
alltför tidigt vad vi vill förklara, det vill säga hur något kan sägas i ett poli
tiskt sammanhang. 

En femte daktyl är att framställningen må ste ha ett syfte, den måste vara 
en utsaga som är till för något, om inte annat än för att bryta tystnaden. Ett 
ords syfte är dess betydelse eller dess begrepp. Ett yttrande utan syfte kan 
jämställas med ett ljud, och utgör blott en bakgrund till ett artikulerat sam
manhang. Framställningens syfte kan sägas vara svaret på frågan 'varför?'.29 

Det innebär även att termen mening (vad engelsmännen kal lar meaning och 
fransmännen sens) skulle kunna sägas var a en synonym till syfte. Fast här är 
förstås inte själva ordet avgörande.30 

Det är viktigt att notera att syftet inte behöver vara författare ns avsikt, 
eftersom vi kan ha avsikter även när vi läser och lyssnar, och en författare 
kan omedvetet yttra sitt syfte. Vi har skäl att tänka oss förvandlingar. En 
publik kan till exempel förvand la en hostning till en framställning genom att 
förse den med ett syfte. Ibland måste vi ju så att säga läsa mellan rade rna, 
som språkvetaren Sigrell så vältaligt visat.31 En sådan framställning är ett 
missförstånd om den hostande saknade syfte. Ändå kanske hostningen för
blir en framställning för publiken, som inte vet att det bara va r en hostning, 
utan hör ett yttrande, och sålunda föreställer sig att den hostande är ett slags 
författare. Om publiken upplever sig ha god kontroll över yttrandet och 
dess samband med ett syfte, borde den emellertid inse att den själv bör 
identifieras som författare snarare än som publik . 

Fem daktyler, sålunda , och ett manér för att hålla dem samman. Fram
ställningen måste ju åstadkom mas enligt något slags villkor eller förmåga 
som inte är given enbart av de andra daktylerna. Vi skulle även kunna tala 
om en diskurs eller en kod.32 Om vi är överens om vad som reglerar en viss 
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praktik, eller en viss ideologi, då är det enkelt att begripa hur framställningen 
hålls samman. Ett politiskt sammanhang låter sig emellertid inte genast re
duceras till en ideologi eller till en lagstiftning. Politiska framställningar kan 
ju åtminstone ibland försiggå mer frigjort eller konfliktuellt. De villkor som 
då förutsätts kanske inte ens uppstår förrän samtidigt med framställningen 
själv. Jag skall alltså kalla daktylernas villkorliga samspel för manér. 

Sammanfattningsvis kan en framställning sägas vare ett exempel på att: 
(1) någon (2) säger något (3) till någon (4) om något (5) för något (6) i enlighet med 
något. Fem textuella daktyler och ett manér för att hålla dem samman, och 
alla kan anta olika skepnader: 

1. författare t.ex. i skepnad av en regering 
2. yttrande - " - en proposition 
3. publik - " - ett riksdagsutskott 
4. referens - " - kommunbibliotek 
5. syfie — " — en lagstiftning 
6. manér - " - grundlagens anda 

Poängen med typologin är inte att daktylerna står i något givet och harmo
niskt förhållande till varandra eller till en kontext. I analytisk bemärkelse 
identifierar daktylerna och deras manér inte givna förhållningssätt, utan de 
anger villkor som på olika sätt måste beaktas, trots att möjligheten att aktua
lisera dessa villkor kan förändras. Författaren till en svensk proposition är 
till exempel formellt sett regeringen som kollektiv - men så har det inte all
tid varit, och vad som gäller formellt är inte alltid liktydigt med vad som 
faktiskt fortgår. 

Typologin gör det möjligt att i enstaka fall urskilja viktiga retoriska vill
kor. De allmänna aspekterna daktyler och manér kan till exempel urskiljas i 
en definition av en svensk proposition: 

Regeringens konstitutionella uppgift är att styra rike t [...] Ett av de vikti
gaste inslagen i reger ingens verksamhet är att genom propositioner lägga 
fram förslag till olika riksdagsbeslut och förse riksdagen med det nödvän
diga beslutsunderlaget.33 

Daktylerna och deras manér anger de grundläggande villkoren för varje 
framställnings förmåga att bli en lösning genom att knytas samman eller 
öppnas upp. Vi vet att en sådan lösning sällan tillfredsställer var och en av 
daktylerna med något anspråk på fullständig koordinering eller samförstånd. 
En regering kan till exempel i en proposition tänkas vilja uttrycka sitt partis 
identitet som en skillnad: 'vi är det parti som styr riket bättre än någon an
nan'. Författaren understryker då sin kontrollförmåga: regeringen planerar 
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på ett mer övertygande sätt än andra författare. Den demokratiska rege
ringen måste samtidigt identifiera sig med en gemenskap: 'vi är de som styr 
dit alla vill'. Det innebär förstås att yttrandet tvärtom är underordnat publi
ken. En framställning förtjänar kanske att kallas fö r demokratisk först när 
den tar tillvara den instabilitet som därmed uppstår.34 

2.3 Manér, inte laganda 
Retorik är kunskap om en framställnings förmåga att övertyga, att leda vi
dare i en särskild riktning. Övertygandet sker inte automatiskt, även om 
framställningen ibland kan tyckas fungera utan att vara ett föremål för 
mänsklig påverkan. Ibland är övertygandet så tätt knutet till en viss praktik, 
en viss ideologi eller en viss teknologi, att den förblir osynlig.35 Vi har redan 
noterat att den identifikation framställningen utför ibland enbart verkar bero 
av ickespråkligt handlande. Vi vet att författare ibland försöker nedvärdera 
retorikens betydelse: 'jag försöker inte övertyga, jag säger bara som det är -
därför bör ni lita till mig, därför bör ni göra som jag vill'. Äve n nedvärde
ringen av språket är emellertid, mer eller mindre medvetet, ett försök att 
övertyga. 

En viss aktualisering kan ibland verka förvandla framställningen till e n 
hierarki där enstaka daktyler dominerar. Inte minst i den romerska traditio
nen förmodades retoriken ofta vara bunden till den författare som försökte 
förutse sitt yttrandes effekt. Att tro att språklig makt uteslutande skulle bero 
av författarens kontroll över yttrandet är emellertid ett missförstånd (som vi 
redan noterat med hänvisning till Humpty-Dumpty). Författaren kan inte 
upphäva sitt beroende av publiken. Retoriken hör inte till författaren, utan 
erbjuder även publiken möjligheter att förstå. 

En framställning kan sägas vara en kommunikativ lösning som leder för
fattare och publik vidare i en viss riktning. Denna riktning är inte given på 
förhand. Ett yttrande kan till exempel leda till olika framställningar vid olika 
tillfallen. Att författaren låter uttrycket ange en viss riktning innebär inte 
alltid a tt publiken tittar åt rätt håll. Det gör förvisso skillnad om en förfat
tare skriver 'vänster', 'babord', eller 'västerut'. Men handlar det om en sym
bolisk eller en geografisk referens? Är publiken förmögen att identifiera den 
situation som måste vara bekant för riktningsangivelsen skall bli begriplig? 
Vill publiken samarbeta? Vi kan säga att framställningen, den kommuni-
kativa lösningen, beror på hur de olika daktylerna (mer eller mindre aktivt) 
tar tillvara varandra. Ofta är det då som Wittgenstein säger: "Språket är en 
labyrint av vägar. Du kommer från ett håll, och du känner igen dig; du 
kommer från ett annat håll till samma ställe och du känner inte längre igen 
dig"-36 

Det gäller att undersöka framställningar som om de vore labyrinter. Att 
granska en framställning i termer av en teoretisk medvetenhet bör inte bara 
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vara att närma sig den från ett enda håll. Reflexiv förståelse åstadkoms inte 
när vi förbinder oss till ett antagande om ett framställningens unika budskap 
i termer av en enda eller blott ett par daktyler. 

Ordet manér låter oss fokusera på sambandet mellan de olika daktylerna. 
Ett manér bör inte genast uppfattas som en apparat eller ett regelverk som 
är skild från framställningen. Kan vi ens tänka oss ett manér som gör an
språk på att både vara oberoende av språket och en förklaring till språket? 
En världsande av sådant slag skulle i alla fall inte lämna utrymme för politisk 
handling, utan skulle determinerà framställningen. I den mån vi tillerkänner 
oss ett utrymme för politisk handling behöver vi ett manér som varken 
determinerar eller lämnar fältet helt öppet för slump, föränderlighet, och 
frihet. I politiska sammanhang blir retorik realistisk kunskap först när reto
riken låter oss undvika att vara alltför beroende av de enskilda situationer vi 
befinner oss i.37 

Ett retoriskt manér bör därför kunna visa på nya sätt att övertyga (oss 
själva och andra) om att handling är möilig, att spelets regler kan skrivas om. 
Som jag skall visa i kapitel sju är Aristoteles fronesis och Kants Urteilskraft 
(omdömesförmåga) goda exempel på manér av detta slag. Fronesis uppfattas 
ibland vara mer kontextuellt beroende. Urteilskraft brukar istället uppfattas 
vara psykologiskt, men antar samtidigt universella drag, eftersom omdömes
förmågan kan brukas av alla människor. Ett manér bör dock inte reduceras 
till varken ett socialt eller ett subjektivt faktum. Ett manér bör inte uppfattas 
som ett objekt eller subjekt på samma sätt som ett yttrande eller en förfat
tare. Om det sker skulle vi kunna tala om ett daktylmisstag, en term som 
snarast är en parafras på den brittiske filosofen Ryles uttryck 'kategorimiss
tag'. Ett av Ryles vardagliga exempel på kategorimisstag är tanken att 'lag
anda' skulle vara en roll en eller flera kricketspelare kunde ikläda sig. I 
kricket finns det kastare, slagmän, lyrtagare, domare och poängräknare. Men 
lagandan är inte ytterligare en spelarfunktion, utan den är ett sätt för alla 
spelare att jämka samman sina olika roller eller uppgifter.38 Ett manér kan på 
liknande vis sägas vara ett slags de retoriska daktylernas laganda. För att 
fungera (vilket inte alltid sker) måste en framställning ta tillvara ett eller flera 
manér, som anger möjligheten till ett samspel mellan de övriga daktylerna. 

Vi bör inte genast reducera samspelet till ett förhållande mellan subjekt 
och objekt som befinner sig på en viss plats under en viss tid. En nutida 
läsare har till exempel fog att säga sig begripa en antik författare. Vi kan säga 
oss förstå Aristoteles budskap trots att den mest konkreta skepnad förfat
taren antar är den karaktärsbild ett skriftligt yttrande tillhandahåller. En 
transhistorisk förståelse av detta slag kan knappast ha avsetts av författaren. 
Det vill säga, Aristoteles anade inte att vi skulle läsa hans ord. Vi saknar an
ledning att tro att transhistorisk förståelse garanteras av någon annan instans 
än den förvisso högt värderade vanan att försöka upprätta framställningar 
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genom att ta tillvara tecken. En sådan vana är förstås ett manér. Laganda 
kunde vara ett alternativt uttryck, men används ofta mer begränsat, med 
hänvisning till regelverk som redan institutionaliserats. På franska talar man 
i vissa sammanhang om lagarnas anda, l'esprit des lois, och man talar även om 
l'esprit de corps, organisationsanda. Jag menar dock att ett manér inte utan 
vidare bör uppfattas som styrt av det slags ordning som kännetecknar lagar 
och institutioner. Lagar leder oss alltför snart bort från politikens konflikter. 
Mitt val av uttrycket manér är ett försök att leda oss tillbaka. 

Ett manér är till en del synonymt med stil, uppfattad både som en per
sonlig förmåga, och som ett slags ti dsanda. Det innebär inte att jag vill re
ducera politik till konst. Jag vill däremot framhäva att politik är en verksam
het som måste konstrueras, och att det sker i en kamp som åtminstone till 
en del uppvisar kreativa drag. Vi vet att det i såväl konstnärliga som politiska 
sammanhang gäller att kunna tillverka och att kunna urskilja. Inte minst tack 
vare sitt ursprung anger termen manér att framställningen beror av både 
hantverk och bedömnings förmåga. Termen har nämligen ett ursprung i 
konstkritiken, och brukar återföras till målaren och konstkritikern Giorgio 
Vasari, verksam i Florens vid mitten av 1500-talet. Enligt Vasari fanns det 
ett särskilt slag av konstnärlig stil (maniera) som de bästa av de 'moderna' 
behärskade, men som 'de gamle' enligt Vasari saknade, trots deras omiss
känneliga förmåga. Vasari karaktäriserar på följande vis det sekel som före
gick hans egen tid. Visserligen hade stora framsteg skett, men: 

Det saknades ännu i regleringen en frihet, som utan att vara en regel ändå 
kunde regleras och skulle kunna bestå utan att leda t ill förvirring eller för
störa ordningen, som behövde ett ymnigt nys kapande av varje sak och en 
viss sammanhängande skönhet i varje deta lj, för att på ett mer klädsamt 
vis kunna visa upp hela ordningen. I måttfullheten saknades ett riktigt 
omdöme, som utan a tt figurerna mättes, skull e kunna låta utförda stor
lekar inneha en grace som överträffade deras mått.39 

Vad som saknades var ett mer medvetet manér. Vasari låter antyda att det 
moderna manéret kan skapa en frihet som låter sig ordnas, en helhet som 
tas tillvara i sina detaljer, och en måttfullhet som inte låter sig mätas. Vasari 
avsåg en stil som endast geniala konstnärer som Leonardo eller Michel
angelo kunde behärska. I andra sammanhang har manierism tvärtom upp
fattats vara en överdriven hänsyn till stil och detaljer. Äldre konsthistoriker 
betraktade ibland den virtuosa manierismen som blott en övergångsfas 
mellan renässansens och klassicismens mer strikta uttrycksformer.40 Själv vill 
jag alltså a nvända uttrycket manér i en mer teknisk mening. Just eftersom 
det manierade refererar till det konsdade och det onaturliga, passar uttrycket 
till det samspel som reglerar texters karaktär.41 I kapitel sju skall jag mer ut
förligt och mer uppskattande visa hur ett manér kan uppfattas som ett sätt 
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att språkligt ta tillvara människans intellektuella förmågor. Kanske kan det 
överdrivet stiliserade uttrycket göra det enklare att urski lja människans för
måga att hitta nya regler, och att därmed sa mordna ordning och frihet. 

Ingen kunskap kan formuler as ur intet, utan även det nya måste bygga 
på vad vi reda n vet, eller tror oss veta. I de följande kapitlen ska ll jag under
söka de retoriska villkoren för att besvara fråga n 'vad är kul turpolitik?', ge
nom att betrakta en rad exempel. De fem daktylerna o ch deras manér är 
min förutsättning. 
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NOTER TILL KAPITEL TVÅ 

1 Se särskilt Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception (1945) Gallimard coll. Tel. Paris 1989. 
2 Se t.ex. Aristoteles, Organon, Posterior Analytics, övers. Hugh Tredennick, The Loeb Classical Library, 

William Heinemann. London 1960a, I ,i, s 71 al-5 (min övers. fr. eng.): 'All undervisning och lärande 
som medför användning av resonemang, utgår ifrån tidigare kunskap'. Se även C.W.A. Whitaker, 
Aristotle's De Interpretatione: Contradiction and Dialectic Clarendon Press. Oxford 1996, s 220: 'in the act 
of demonstrating that something is, we also learn what it is, and so discover both simultaneously'; och 
jfr. Timothy Robinson, Aristotle in Outline . Hackett Publishing Company. Indianapolis 1995, s 30-42. 
Inte minst i etiska resonemang finns det därför anledning att som Alasdair Maclntyre hänvisa till 
Aristoteles för att tillbakavisa idén att 'fakta' och Värderingar' bör betraktas som helt skilda åt. Jfr. t.ex. 
Charles Taylor, 'Justice after virtue', s 16-43 i John Horton och Susan Mendus (red.) After Maclntyre: 
Critical Perspectives in the Work of Alasdair M aclntyre. Polity Press. Cambridge 1994. Nussbaum framhäver 
betydelsen av att Aristoteles vill låta kunskap vara samstämmig, i Martha Nussbaum, 'Saving Aristode's 
appearances', s 267-294 i Schofield och Nussbaum (red.) Language and Logos: Studies in Andent Greek 
Philosophy presented to G.E.L Owen. Cambridge Univesity Press. Cambridge 1982. 

3 Se t.ex. Jean-Claude Passeron, iLe raisonnement soâologique Propositions récapitulatives', s 357-396 i 
Passeron: Le Raisonnement so ciologique: L'Esp ace non-popperien du raiso nnement natu rel Nathan. Paris 1991, 
särsk. s 371, där Passeron beskriver hur många metodologier genom anhopning av operativa defi
nitioner (som antas hänga samman med formell strikthet) hamnar i motsättning till förståelsen av ett 
samhälles förändring. Passeron noterar även att operativa definitioner inom samhällsvetenskapen trots 
alla förhoppningar tenderar att vara mer knutna till e nskilda författare än till enskilda discipliner. 

4 Gayatri Chakravorty Spivak 'Explanation and culture: Marginalia' (1979) s 29-52 i Spivak: The Spivak 
Reader. Selected Works of Gayatri Chakravorty Spivak, red. Donna Landry & Gerald MacLean. Roudedge. 
New York 1996, s 34. 
Jfr t.ex. Jacques Derrida, 'La structure, le signe et le jeu' (1967) s 409-436 i Derrida: L'écriture et la 
différence, Éditions du seuil, coll. Folio. Paris, s 412: ' Det är meningslöst att avfärda metafysikens begrepp i 
syfte att avfärda metafysiken; vi disponerar inte över något som helst språkbruk - ingen syntax och 
inget ordförråd — som är främmande för denna historia; vi kan inte yttra ett enda destruktivt påstående 
som inte redan tvingats glida över i just den form, den logik, och de underförstådda postulaten för vad 
som skulle bestridas' (min övers.). För en kritik av tron att språket skulle vara ett självständigt föremål, 
se även den bitske Christopher Norris, New Idols of th e Cave: On the Limitis of Anti-reali sm Manchester 
University Press. Manchester 1997. Schräg har en mer övervägd förmåga att skaffa oss ett perspektiv 
på 'det föraktade logos' - Calvin Schräg, The Resources of Rationality: A Response to the Postmodern Challenge. 
Indiana University Press. Bloomington 1992, särsk. s 17-23. Med språket avser jag den mer allmänna 
logocentriska möjligheten att tänka i termer av språket (logos), till skillnad från enskilda folkspråk 
(langues) — därmed inte sagt att denna distinktion är fundamental; jfr. t.ex. Michel Meyer, Of Problema-
tology: Philosophy, Science, and Langugage (fr. orig. De la prvblématologie: Philosophie, Srìence et Language 
University of Chicaco Press. Chicago 1995, särsk. s 201-224. 

6 Se t.ex. Gisela Striker, 'Aristode and the uses of logic' s 209-226 i Jyl Gentzier (red.): Method in Andent 
Philosophy. Clarendon Press. Oxford 1998. 

7 Se dock redan här José Luis Ramirez, Skapande mening: En begreppsgenealogis k undersökning om rationalitet, 
vetenskap och planering Diss. Stockholm, Nordiska institutet för samhällsplanering 1995, s 6-21; Bent 
Flyvbjerg, Rationalitet og magt, vol. 1: Det konkretes videnskap Akademisk Forlag. Danmark 1991, s 69-78. 

8 Jfr. Ryles metafor 'lagen som en slutledningsbiljett': Gilbert Ryle, Två kapitel ur begreppet själ (The Con
cept of Mind, 1949)', s 219-250 i Konrad Marc-Wogau (red.): Filosofin genom tid erna: 1900-talet (1964). 
Bokförlaget Thaïes. Stockholm, 1993, s 236. Biljettmetaforen kan kan överföras till Aristoteles, för att 
ange vitsen med syllogismen: en biljett till en kunskapsresa. Se även D.W. Hamlyn, 'Aristode on 
Dialectic', Philosophy: The Journal of the Royal Institute of Philosophy,vo\. 65 (1990):465-476. 

9 Se bl.a. Aristoteles, 1960b, 1,12. För detta argument firmer jag stöd i Whitaker 1996, s 209-2 20; samt 
hos D.W. Hamlyn, 'Aristotelian epagoge', Phronesis: A Journal for Andent Philosophy vol.21 (1976):167-
184. Jfr. även Smith 1995, s 29-33; Aristoteles 1960a, I, i, s 71a25-30: 'Det är klart att vi inte begriper 
ett faktum absolut, utan i den särskilda meningen att vi begriper en allmän princip'; jfr. även ibid. I, ii, s 
71 bl 5-20. (Detta utesluter inte att det, inför en mindre bildad publik, alltjämt kan vara övertygande att 
låta påskina, att det vore möjligt att härleda en regel ur en mängd fall eller exempel.) 
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10 Sextus Empiricus cit. i Karlheinz Hülser (red.) Die Fragmente %ur Dialektik der Stoiker. Frommann-
Holzboog. Stuttgart 1987, vol. 1, nr. 35, s 46. Samma liknelse återförs till Zenon från Kition även i citat 
av Cicero, Quintdlianus, och Cassiodorus Senator. Se ibid. fragment nr. 36, 37, 38 och 43, s 46-55. 

11 Vi bör notera, att eftersom den konservative Aristoteles tar de rådande värderingarna i Athen för givna, 
betraktar han inte retorisk kunskap som avgörande för det politiska livet. Se Eugene Garver, The 
political irrelevance of Aristode's Rhetoric', Philosophy and Rhetoric, vol.29, nr.2 (1996):174-199; Stephen 
Halliwell, The Challenge of rhetoric to political and ethical theory in Aristotle', s 175-190 i Amélie 
Oksenberg-Rorty (red.): Essays on Aristotle's Rhetoric, University of Calif ornia Press. Berkeley 1996; och 
C.D.C. Reeve, "Philosophy, politics and rhetoric in Aristo tie', ibid., s 191-205. 

12 Aristoteles, On Rhetoric: A Theory of Civic Discourse, övers. George A. Kennedy. Oxford University Press. 
Oxford 1991,1, ii, 1 (min övers.): "Låt retorik vara förmågan att se vad som övertygar i varje [särskilt] 
fall*. Aristoteles avsåg i första hand en kunskap om vad som övertygar i muntlig form. Idag finns det 
gott om anledningar att inkludera även skrift och television, en väg jag följer när jag inte betraktar 
skillnaden mellan tal och skrift som särskilt avgörande för en mer allmän förståelse av retorik och 
politik. Se även Eugene Garver, Aristotle's Rhetoric: An Art of Char acter. Chicago University Press. 
Chicago 1994. 

13 Aristoteles, 1991,1, ii, 21, s 1358a; jfr. även ibid. II, xxiii, 1-30, s 1397a-1400b, som knyter an till Topica. 
Se om topos även Ramirez, 1995, s 265-269; Chaim Perelman och Lucie Olbrechts-Tyteca, The New 
Rhetoric: A Treatise on Argumentation (fr. orig. Traité de l'argumentation: La nouvelle rhétorique, 1958) 
University of Notre Dame Press. Notre Dame 1971, t.ex. definitionen på s 84: "premises of a general 
nature that can serve as the bases for values and hierachies'; Perelman och Olbrechts-Tyteca använder 
den latinska formen locus (plur. loci), istället för grekiskans topos, (plur. topoi). Det latinska ordet har 
fördelen att skilja sig från ett liknande begrepp i modern engelska, där ordet topics avlägsnats från sitt 
dialektiska ursprung, och numer innebär enbart ett speciellt slag av topos, ett aktuellt tema, och ibland 
inte mycket mer än en cliché som används för ett visst syfte — men kanske redan Aristoteles tar detta 
steg mot det folkliga, när han lämnar Platons paradigm? En topos är något vi tar för givet, vilket givetvis 
inte utesluter att det finns strategier för att etablera en etablerad "plats' av detta slag. Retoriken är med 
andra ord viktig som legitimering. Jfr. t.ex. Kari Palonen, 'Quentin Skinner's rhetoric of conceptual 
change', History of th e Human Sde nces, vol.10, nr.2 (1997b):61-80; eller Lynette Hunter, "Ideology as the 
ethos of the nation state', Rhetorica, vol. XIV, nr.2 (1996):197-229, s 201: "Hence the strategies for 
establishing ethos and other topics are fundamental; they are in effect a procedure for legitimation or 
justification of political action'. Se även Lorraine Code, Rhetorical Spaces: Essays on Gendered Locations. 
Routledge. New York 1995, för en feministisk tillämpning av figuren "ret oriska platser'. 

14 Cit. i Jacques Brunschwig, "Rhetoric as a "counterpart" to dialectic', s 34-55 i Amélie Oksenberg-Rorty 
(red.): Essays on Arist otle's Rhe toric. University of California Press. Berkeley 1996, s 39f (Brunschwigs 
parenteser). 

15 Se W.A. de Pater, Les Topiques d'Aristote et la dialectique platonicienne: Méthodologie de la définition Ed. St.Paul. 
Fribourg 1965, s 92-150; Barthes, 1970, s 137-145. 

16 Aristoteles 1991,1, iii, 1, s 1358a. 
17 Aristoteles 1991, I, iii, 1, s 1358a-1358b (min övers. fr. engelska). Jfr. även ibid. 11^,2, s 1377b: "But 

since rhetoric is concerned with making a judgment [...] it is necessary not only to look to the arg u-
ment, that it may be demonstrative and persuasive but also [for the speaker] to construct a view of 
himself as a certain kind of person and to prepare the judge' (den första parentesen är min). Se även 
Mary Margaret McCabe, "Arguments in context: Aristotle's defence of rhetoric', s 129-166 i David 
Furley och Alexander Nehamas, Aristotle's Rhetoric: Philosophical Essa ys. Pri nceton University Press. 
Princeton 1994; Ramirez, 1995, s 228f. Brunschwig visar att det är typiskt för resonemanget i Retoriken 
att Aristoteles använder många referenser till verkliga situationer, vilket kan jämföras med det mer 
abstrakta resonemanget i Topiken, i förhållande till vilken Retoriken ändå är ett "motstycke'. Se 
Brunschwig 1996, särsk. s 38f. 

18 Det finns dock anledning att vara försiktig vid tolkningen av särskilt den uppvisande (epidektiska, från 
"epideixis') retoriken. Aristoteles tänkte sig knappast middagstal i modern borgerlig mening. Amélie 
Oksenberg-Rorty, "Structuring rhetoric', s 1-33 i Amélie Oksenberg-Rorty (red.): Essays on Aristotle's 
Rhetoric. University of California Press. Berkeley 1996, s 3, väljer översättningen "ceremoniell', och ofta 
används "hyllande'. Det sistnämnda är dock mindre än halva sanningen, eftersom det uppvisande talet 
även omfattar "smädandet'. Termen 'ceremoniell' tenderar åt det konservativa, "liturgiska', och fångar 

35 



hyllningstalets förmåga att slå vakt om bestående värden, vilket Perelman och Olbrechts-Tyteca (1958, 
s 47-55) fastnat för. Men Aristotele# avser kite bara detta, och Peter Cassirers ( Huvudlinjer i retorikens 
historia. Lund. Studentlitteratur 1997) val av 'privat' (s 31) och 'underhållande' (s 35) är i den meningen 
ett lämpligt komplement - som Barbara Cassin, hoffet sophistiqué. Gallimard. Paris 1995, s 195-202, 
övertygande visar handlar det dock snarast om 'privat' just i den mån det privata görs offentligt, och 
underhållning av ett föreläsande och etiskt slag, som emellertid inte sagt upp bekantskapen med 
happening och performance. Se även Marrou, 1950, s 85f, s 270 och s 526 not 1; Laurent Pernot, La 
rhétorique de l'éloge dans le mond e gyéco-romain, vol. 1: Histoire et technique, Institut d'Études augusti-
niennes. Paris 1993, särsk. s 25-42; Kennedy, 1963, s 152-203. 

19 Jfr. Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously. Harvard University Press. Cambridge, Mass. 1977, s vii, f: 
'A general theory of law (..,} Its normative part must treat a variety of topics indicated by the following 
catalogue. It must have a theory of legislation, of adjunction, and of compliance; these three theories 
look at the normative questions of law from été standpoints a lawmaker, a judge, and an ordinary 
citizen/ (Dworkin nämner inte Aristoteles). 

20 Numer kan retorik däremot sägas bli intressant, eftersom vi är mer osäkra på mojKgheten att i någon 
mer väsentlig mening säga att det finns ett 'samhälle'; se t.ex. Kari Pakwien, 'An application of 
conceptual history to itself: From method to theory in Reinhart Kosefleck's Begriffsgesckichté, s 39-70 i 
Finnish Yearbook of Po litical Thought* vol.1, Publications of Social and Political Sciences and Philosophy, 
University of JyväskyB. Jyväskylä 1997c, särsk. s 48. Se även Ernesto Laclau, 'Deconstruction, pragm a-
tism, hegemony', s 47-68 i Chantal Mouffe (red.), Deconstruction and Pragmatism; Simon Critchky, Jacques 
Derrida, Ernesto Laclau & Richard Ror iy. Routledge. London 1996, s 4& ' the "politization" of society 
appears as operating a double displacement: on the one hand there is, certainly, an expansion of the 
political at the expense of the social; but, on the other hand, peptization involves also contingent 
production of the social link and, in this sense, a decentring of society. To put the matter in other 
terms still: that which makes the politicai possible - the contingency of the act of institution - is also 
what makes it impossible, as ultimately, no instituting act is fully achievable'. 

21 Om skillnaden seman tik-pragmatiky se t.ex, Herman Parret, 'Introduction: De f(im)possiböfté d'une 
grammaire de Phétérogène', s 11-25 i Parret (red,): Le Sens et se s hétérogénéités. Editions du CNRS. Paris 
1991; Herman Patret, The Aesthetics of Communication: Pragnatics and beyond Kluwer Academic Publishers. 
Dordrecht 1993 (i en semantik fokuseras mer begränsat språkets roll som bärare av et t innehåll), jfr. 
även Joseph MargpÜs, ̂ Philosophy in the "new" rhetoric, rhetoric in the "new" philosophy, s 109-138 i 
Steven MatQoux (red.) Rhetoric, Sophistry, Pragmatism. Cambridge University Press. Cambridge 1995, Att 
förstå framställning som handling är nämligen en viktig förutsättning för att låta framställningen öppna 
upp sig för att tolkas fullt ut, d.v.s. att i möjligaste mån försöka ta hänsyn till framställningens förmåga 
att verka på flera olika sätt, till exempel moraliskt, logiskt, tekniskt, informativt, eller vackert. Enligt 
Umberto Eco är en sluten framställning däremot enkelspårig, den är likt riktad reklam anpassad enbart 
för en viss publik. En öppen framställning upprätthåller ett mer komplext system av innebörder och 
funktioner. Se Umberto Eco, Lector in Tabula: La cooperatone inter pretativa nei testi narrativi (1979) 
Bompiani, Ed. 'Saggi tascabili'. Milano, 1994, s 56-59; se även Umberto Eco, Trattato di Semiotica 
Generale (1975) Bompiani. Milano 1994. 

22 Paul Ricoeur, 'Rhetoric - poetic - hermeneutks' (1980) s 60-72 i Walter Jost och Michael Hyde (red,): 
Rhetoric and Hermeneutics in Our Time: A Rtader, New Haven och London, Yale University Press 1997, s 
60: 'the first unit of meaning in discourse is not the sign under the lexical form of the word, but rather 
the sentence, i.e, a complex unit which coordinates a predicate on a logical sub ject f....of...J which 
unites an act of characterization by a predicate and an act of identification by positing a subject. [.. , J 
Thus taken into emphy in its basic units, language may be defined by the phrase "someone says something about some
thing to someone" (min kurs.). 

23 J.G.A. Pocock, 'Verbalizing a political act: Towards a politics of speech', Political Theory,, vol.1, nr,2 
(1973):27-45, s 34, Mot Humpty-Dumptys definition hävdar å sin sida Pocock, med hjälp av krigets 
teoretiker Clausewitz, betydelsen av språkets friktion, d et oundgängliga i att en framställning hävdar 
både mer och mi ndre än vad som avsetts. Att sakta upp iakttagelsen av språket, och ta hänsyn till 
komplexiteten i dessa möjligheter av att vad vi gör inte kontrolleras fullt ut av oss själva, är enligt 
Pocock (1973, s 35) att ta ett viktigt steg mot att förstå våra möjligheter i termer av teorr. If we reach 
the point of uttering statements about the medium, its frictions and our strategies in making use of 
these, which are not merely moves in the power game but clarificatory utterances simultaneously usable 
by both players, we have reached the point of theory - of making utterances which possess a certain 
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objectivity that permits them to perform a further mediatory and communicative function*. Jfr, även 
Sigrid Ccvnbüchen, 'Leka, skriva, brottas: En essay om friktion', s 195-220 i Combüchen: Om en dag 
man vaknar Essayer. Norstedts. Stockholm 1995. Även Ludwig Wittgenstein, i Filosofiska undersökningar 
(ty./eng. orig. Phibsophische Untersuchungen!Philosophical Inve stigations 1958) Thaies. Stockholm, 1992, 
skulle kunna tänkas invända mot Humpty-Dumpty, och säga (s 109, §258) a tt: 'man skulle h är vilja 
säga: riktigt ä r vad som än ter sig riktigt för mig. Och det betyder bara att man här inte kan tala om 
riktigt', jfr. även ibid. §202, samt §107, om språket: 'Vi har råkat ut på glatt is, där friktionen saknas, 
alltså betin gelserna är i viss mening ideala, men just därför kommer vi inte någon vart. Vi vill gå; då 
behöver vi friktionen. Tillbaka till den ojämna marken!'. 

24 Ett alternativt uttryck kunde ha varit 'text', i ordets mer ursprungliga mening - Platon redovisar i S o-
krates ord en bild av språket som ett vävande, och förebådar därmed det latinska ordet for väv -
'textus': 'A name is, then, an instrument of teaching and of separating reality, as a shuttle is an 
instrument of separating the web*. Platon, 'Cratylos', övers. Fowler. The Loeb Classical library, 
William Heinemann. London 1926, s 388B-C, s 23. En sådan redskapsmetafor antyder att ordens 
funktion avgör deras form. Aristoteles skiljer sig från Platon eftersom han betraktar ord som kon
ventionella tecken, inte som redskap. Se Whitaker 1996, s 10. Åven medan modern lingvistik tycks 
tendera att betrakta formen som bunden till sin referens enbart på grund av social konvention. T.ex. 
Saussures språkliga 'tecken* sak nar logiskt ursprung (det är i denna bemärkelse 'godtyckligt^, men 
binder i ett givet språk samman både *betecknare* (uttryck) och 'betecknat* (begrepp). Se t.ex Jonathan 
Culler, Saussure. Fontana/Collins. Glasgow 1976. 

25 För en översikt av narrativa teorier, se t.ex. Patrick O'Neill, Fictions of Discourse: Riading Narrative Theory. 
University of Toronto Press. Toronto 1994. 

26 'Daktyl* är som bekant av tradition ett klassiskt versmått (en lång och två kor ta stavelser: som de tre 
fingerbenen). Vi kan även notera i romerska skolor var stavelser snarare än bokstäver lästr aningens 
grundval. Ett klassiskt exempel på handen som en retorisk topos {'quinto loco manum auream) återfinns i 
Cornificis Rbetorica ad Herennium; red. Gualterio Calboli. Riccardo Pàtron. Bologna 1969, III, 17, 51, s 
151. Jfr. även Jacques Derrida, *La main de Heidegger* (1985) s 415-452 i Derrida, Psyché: inventions de 
Vautre. Galilée. Paris 1987. 

27 Jfr. Gayatri Chakravorty Spivak, 'Subaltem talk: Interview with the editors*, s 287-508 i Gayatri 
Chakravorty Spivak, The Spivak Reader, red. Donna Landry & Gerald MacLean. RoutJedge. New York 
19%, s 294: The idea of agency comes from the principle of accountable reason, that one acts with 
responsability, that one has to assume the possibility of intention, one has to assume even thè freedom 
of subjectivity in order to be responsible. [...] the shift from "identity*' to "agency** in itself does not 
assure that the agency is good or bad, it simply entails seeing that the idea that ealHng everything a smal 
construction is anti-essentiaHst entails a notion of the social as essence* (min kurs.). Om identitets
konstruktion, jfr. även Ove K. Pedersen, "Fra individ til aktör i struktur? tilblivelse af en juridisk roSe', 
Statsvetenskaplig tidskrift,; vol.92, (1989):173-192; Carla Hesse, 'Reading signatures: Female autorahip and 
revolutionary law in France, 1750-1858*, Eighteenth-Century Studies,> vol.22, nr.3 (1989):469-487, 

28 Samma yttrande kan resultera i ofika framställningar, och olika ytt randen kan i viss mening formulera 
'samma* framställning. Jag tror att det bl.a. är denna skillnad som ger Foucault anledning fokusera på 
'énonci, vilket på engelska översatt» med statement\ och på svenska blir 'utsaga'. En utsaga (kanske vad 
jag kallar framställn ing) ges ju i flera y ttranden t.ex. när ett dokument översätts. Se Michel Foucault, 
UArchéohge du savoir (sv. övers. Vetandets arkeolog. Bo Cavefors. Staffanstorp 1972) Gaffimard. Paris 
1969, s 123£; samt jfr. Hubert Dreyfus och Paul Rabinow, Michel Foucault: Beyond Structuralism and 
Hermeneutics. The University of Chicago Press, 2:a uppl. Chicago 1983, s 45f; och Sara MÜS, Discourse. 
Routledge. London 1997, s 60f. Foucault viti undvika att tänka sig att utsagan skulle vara detsamma 
som innebörd (eller mening), eftersom ett sådant antagande tenderar till en semantisk essentialism* och 
döljer betydelsen av det pragmatiska. Att göra utsagan (eller framställningen) oberoende av en innebörd 
torde emellertid leda tÖl idealisering av eri viss situation. Problem med Foucaults försök tifi åtskillnad 
diskuteras av Dreyfus och Rabinow op. cit., s 90-100. 

29 'Syfte' (purpose) är även en del av Kenneth Burkes välkända modell för analys av handling, 'pentaden' 
(handling, scen, aktör, medel, och syfte) - se Rurke, 'Dramatism*, s 445-452 i international Encyclopedia of 
the Sodai sciences. The Macmillan Company and the Free Press. New York 1968, s 446. Hos Kenneth 
Burke (A Grammar of Motives (1945) University of California Press. Berkeley 1969, s 228) knyts 
pentaden till en aristotelisk tradition, och Burke citerar bl.a. sex skolastiska frågor med vars hjalp en 
topos kan identifieras, nämligen vem, vad, var, med vilka medel, varför, på vilket sätt, och när ( quisì, 
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quid?, ubi?, quibis auxilius?, cur?, quo modo?, quandi). Se även Vito Signorile, 'Ratios and causes: The 
Pentad as an etiological scheme in sociological explanation', s 74-98 i Herbert W. Simons och Trevor 
Melia (red.) The Leg acy of Kenneth burke. University of Wisconsin Press. Madison 1989, för en kommen
tar till sambandet mellan pentaden och Aristoteles fyra orsakssamband. Burke menar enligt Signorile (s 
82) att:Agent is "efficient" cause, purpose is "final" cause - a function it shares with agency (although he 
notes that the instrumental aspect of agency enables Aquinas to shift it from the category of "final" to 
"efficient" cause) - scene is "material" cause, and act is formal cause'; Signorile argumenterar emellertid 
för att 'agency' istället borde vara materiell orsak och 'scene' formell. 

30 Jfr. t.ex. Jean-François Lyotard, 'L'inarticulé ou le differend même', s 201-208 i Michel Meyer och Alain 
Lempeur (red.) Figures et confits rhét oriques Éditions de l'Université de Bruxelles. Bruxelles 1990. Här 
säger Lyotard i §2 att ett 'meningsuniversum' ( univers de phrasé) kan uppfattas som orienterat längs två 
axlar, den pragmatiska, som går mellan polerna avsändare och mottagare, och den semantiska, som går 
mellan mening och referens. 

31 Anders Sigrell, Att övertyga m ellan raderna: En retorisk studie om underförstådda inslag i modern politisk ar
gumentation. Diss. Umeå 1999. Jfr. F. Waissman, 'Language Strata' (1946) s 11-31 i Anthony Flew (red.): 
Essays on Logic and Language (Second Series). Gregg Revivals, 2:a uppl. Hampshire 1993, s 30f: 'Whether a 
melody is a sequence of air-vibrations, or a succession of musical notes, or a message of the composer, 
depends entirely on the way you describe it' [...] 'there are two different ways of looking at the thing; 
just as there are two different ways of looking at a sentence: as a series of noises produced by a human 
agent; or as a vehicle of thought. For a series of noises there may be causes but no reasons; for a series 
of words expressing thought there may be reasons but no causes'. I förhållande till en sådan klassisk 
tudelning mellan kausalitet och frihet finns det anledning att beakta betydelsen av den något känsligare 
övergång Kant kallar för omdömesförmåga, som vi skall se i kapitel sju. 

32 Kenneth Burke hävdar att vi bör försöka representerera handlande på högsta möjliga nivå, istället för 
att reducera det till lägre nivåer, vilket i termer av textuell figurering innebär att vi bör sträva efter 
synekdoke, inte metonymi. Se Burke, 1945, s 325, samt ibid. 'Appendix D' (s 503-517). Uttrycket 
manér är ett försök att inte låta denna figurering bli a lltför abstrakt, men ett manér kan ändå med 
fördel jämföras med termen diskurs (jfr. t.ex. Mills 19 97). Syftet tycks ofta blandas samman med 
manéret, som en konsekvens av att de både kan vara av moralisk karaktär, det vill säga kan anta 
positiva värden. Systemteoretikern Niklas Luhmann noterar t.ex. problematiken med denna typ av 
sammanblandning, där manérets (hos Luhmann 'the code) positiva värden antas kunna förvandlas till ett 
syfte {'agoal) utan vidare. Se Niklas Luhmann, 'Limits of steering' (1988) Theory, Culture and Sorìety vol. 
14, nr.l(1997): 41-57, s 55, not 13: 'Quite often [the] contradiction between coding and minimizing of 
difference is transformed in the impulse for reform as if the positive value of the code could be achie
ved like a goal by steering. In this sense reforms of the educational system try to achieve equality and 
difference'; med andra ord: att blanda samman diskursen med syftet är som att blanda samman vägen 
med målet. Ett paradigmatiskt exempel på ett manér är Mercators välkända uppfinning av en ny metod 
för kartprojektion, på 1500-talet ett nytt sätt att beskriva världen. Det ledde emellertid till att andra sätt 
att föreställa rummet förträngdes. Jfr. Michael Shapiro, Violent Cartographies: Mapping Cultures of War. 
University of Minnesota Press. Minneapolis 1997, s 22: The sixteenth-century World Atlas constructed 
by Mercator constituted perhaps the most exemplary version of institutionalized forgetfiilness of 
indigenous practices of space. As one commentator [José Rabasa] has noted, it gave the privileged 
Eurocentric view of geographic space that "instituted a systematic forgetfullness of antecedent spatial 
configurations". Glömskan understöddes även av en vana att orientera sig i termer av en kultur som 
framförallt blev synlig i hus och monument (ibid. s 23): 'the European image of 'culture' has for 
centuries used monuments and buildings as the most significant markers. Those, for example, who 
have dwelled in forests have had no significant culture form for peoples whose gaze fail to discern the 
lineaments of culture in the spatial practices of peoples dwelling in areas with limited cle arings'. 

33 Statsrådsberedningen, Propositionshandboken: Teknik och metoder i propositionsarbetet. Allmänna förlaget. 
Stockholm 1985, s 9. Det är i min mening inte helt uppenbart att regeringen kan sägas styra riket. Se 
även kapitel fyra nedan. 

34 Enligt Cassin stakade solisterna ut förutsättningarna för retorik som en språklig lösning på detta 
dilemma, vilket även kan omtalas i följande termer: 'om kulturen är att var och en tar till sig allas 
värderingar, om samhällets band är att dela dessa gemensamma värderingar, hur åstadkoms då 
framsteg: med andra ord, kan man på allvar förespråka både konsensus och förändring?', Cassin 1995, 
s 193, min övers. 
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Jfr. Lex. Burke, 1945, s 185: 'a "good" rhetoric neglected by the press obviously cannot be so "com
municative" as a poor rhetoric backed by national headlines. And often we must think of rhetoric not 
in terms of some one particular adress, but as a general body of identifications that owe their 
convincingness much more to trivial repetition and dull daily reenforcement than to exceptional 
rhetorical skill'. 
Wittgenstein 1958, s 97, §203. 

Se Schräg 1992; Robert Wess, Kenneth Burke: Rhetoric, Subjectivity, Postmodernism Cambridge University 
Press. Cambridge 1996, s 12. Wess menar att bla. Ernesto Laclau och Chantal Mouffe missat denna 
poäng, och nar de insisterar på at t generalisera utifrån enskilda situationer, hamnar de i ett slags 
idealism. 
Ryk använder idén om denna typ av misstag som ett argument mot den cattesianska åtskillnaden 
mellan kropp och skäL Se Ryle, 1949, s 224-226. Jfr. Parret 1993, s 26 f, som betonar betydelsen av en 
strategi som håller samman olika regler och normer i ett speL 
Giorgio Vasari, 'Proemio della terza parte', s 539-544 i Le vite de*più eccellenti architetti, pittori, et scultori 
italiani, da Cimabue, insino a' tempi nostri(\550) voi 2. Einaudi Tascabili Torino 1986, s 540. 
Under 1900-tale t har en omvärdering skett. För en överblick, se Lex. Liana De Gtrohmi Cheney (red.) 
Readings in Italian Mannerism Peter Lang. New York 1997 (m. Vasaris Proemio i eng. övers.). 
Om manieris men som en estetik eller en etik som genom att betona det konstlade befinner sig i ett 
motsatts förhållande till en mer naturaliserande eller klassisk tradition, se Gustav Hocke, Die Weit als 
Labyrinth. Rowohlt Taschenbuch. Hambutg 1957; och idem. Manierismus in der Literatur. Sprach-Alchimie 
und esoterische K aminnationskunst Rowohlt Verlag. Hamburg 1959. Om litterär manierism uppfattad som 
klassicismens motpart, se även Ernst Robert Curtius, Europäisches Literatur und Lateinisches Mittelalter 2:a 
uppL Francke. Bern 1954, s 277-305. För en mer politiskt orienterad tillämpning av begreppet mani e~ 
rism, se Roman Schnur, Individualismus und Absolutismus: Zur politischen Theorie vor Thomas Hobkes (1600-
1640% Duncker Sc HumbloL Berlin 1963. Se även Christine Buci-Glucksmann, Tragque de (ombre: 
Shakespeare et k maniérisme Galilée. Paris 1990. Se även kapitel sju nedan. 
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KAPITEL TRE: YTTRANDEN 
Två statliga svenska propositioner 

I kapitel två sade jag att en regeringsproposition är ett exempel på ett ytt
rande. Av namnet proposition framgår att vi talar om en text som används. 
En proposition är ju regerin gens sätt att föreslå riksdagen ett beslut. Ett så
dant beslut kan i sin tur till exempel gälla nya lagar, eller en budget för alla 
statliga verksamheter. Parlamentarismen förutsätter att det är någorlunda 
självklart att riksdagen tillstyrker propositioner. Regeringen bör kunna lita till 
att i de flesta frågor få stöd av en majoritet av de röstande ledamöterna i 
riksdagen. Betydelsen av själva a kten att föreslå hamnar därför lätt i skym
undan. Propositioner tenderar att uppfattas som anbud som inte accepteras 
på grund av hur de skrivits, utan på grund av sin plats i en demokratisk pro
cess. Visserligen^ måste propositionen antas referera till regeringens syfte, 
men själva fö reslåendet betraktas ofta som en nästan självskriven länk i en 
mer komplex kedja av intressen, koalitioner, genomföranden och maktspel.1 

Vi kan därför fråga oss i vilken mån karaktären hos en viss verksamhet 
beror av det yttrande riksdagen beslutar om? Kanske är det viktigare med 
mer övergripande samhälleliga förhållanden, till exempel ekonomiska kon
junkturer? Eller är kanske de regler som upprättas i de verkställande organi
sationerna mer avgörande? Det finns ingen anledning att tro att samma för
hållanden skulle gälla för alla verksamheter, eller alla propositioner.2 En rege
ring som tar hänsyn till teoretiska och praktiska begränsningar kan vara mer 
eller mindre strategiskt kreativ, mer eller mindre taktiskt känslig för den poli
tiska terrängen, med dess krav och möjligheter.3 

I en del propositioner försöker en regering emellertid framhäva att en 
verksamhets betydelse är beroende av de yttranden riksdagen beslutar om. 
Det finns två propositioner där regeringar särskilt framhävt att den statliga 
kulturpolitiken har en enhetlig och självständig karaktär. Den första presente
rades vid 1974 års riksdag, den andra vid 1996/1997 års riksdag (i fo rtsätt
ningen, förenklat: 1996 års riksdag).4 Den sittande regeringen var i båda fallen 
socialdemokratisk. I det här kapitlet skall jag försöka urskilja hur dessa pro
positioner fungerar med avseende på deras förmåga, inte deras verkan.5 Både 
1974 och 1996 kan vi utan större svårighet urskilja hur sex daktyler tar form 
enligt ett konventionellt mönster. Min utgångspunkt är tvk yttranden, skrivna 
på ett delvis väletablerat och formellt vis. Yttrandet anger själv sina formella 
författare. 1974 var det den socialdemokratiske utbildningsministern, 1996 den 
socialdemokratiska regeringen. 'Regeringen' är en formell omskrivning som 
gör det tydligare att regeringsformen förutsätter att regeringen (inte enskilda 
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ministrar) fattar avgörande beslut.6 Även de två publikerna är formella, åt
minstone om vi nöjer oss med att tala om de riksdagar som valts för att före
ställa ett folk. Riksdagen arbetar i sin tur genom att ett mindre antal leda
möter i olika sakutskott behandlar särskilda frågor. Referensen är den statliga 
kulturpolitiken. Syftet kan sägas vara att befästa och förändra referensen, att 
ge den en ny betydelse. De etablerade spelreglerna för den representativa och 
parlamentariska demokratin kan sägas utgöra propositionens manér. Manéret 
borde kanske då även sägas inkludera en allmän och tidsbunden syn på 
statens förmåga att styra, respektive en allmän och tidsbunden syn på 
kulturens behov av frihet från styrning. De fem textuella daktylerna och 
manéret kan urskiljas vid en läsning av yttrandet, själva do kumentet. Typo
logins användbarhet bör emellertid inte reduceras till en fråga om etiketter, 
utan består i den mer allmänna möjligheten att beskriva till exempel ett ytt
randes förmåga. 

Vid två tillfållen, 1974 och 1996, valde alltså regeringen att försöka låta en 
proposition framträda som ett för kulturpolitiken avgörande yttrande. Propo
sitionerna hade föregåtts av utredningar som försiggick på sextiotalet och 
nittiotalet. Andra propositioner som sades handla om kulturpolitik under
ordnades.7 Båda propositionerna visade på närvaron av ett manér där det an
gavs vad som var möjligt. Det blev möjligt för en rad aktörer att betrakta sin 
verksamhet som underordnad ett manér eller ett regelverk som knöt samman 
en rad verksamheter med varandra. 

Att skriva en kulturpolitisk proposition är att inleda en identifikation där 
vissa institutioner knyts samman. Vi skulle kunna tänka oss andra möjlig
heter. En regeringen kunde välja att splittra upp olika åtgärder genom att tala 
mer detaljerat om museipolitik, om musikpolitik, och om arkivpolitik. Sådana 
administrativa områden kunde sedan representeras av olika statsråd: istället 
för en kulturminister kunde vi tänka oss en museiminister, en medieminister, 
och en arkivminister. Regeringen kunde även ha valt att tala mer allmänt, och 
infoga kulturpolitik som en mindre del av till exempel utbildnings- eller ar
betsmarknadspolitik. Detta är ju den administrativa kulturpolitikens histo
riska ursprung i flera länder. Kulturpolitik som ett administrativt område har 
ofta först tagit form som en avdelning under en utbildnings-, ecklesiastik-
eller kultusminister.8 

När 1974 års proposition presenterades identifierades en mer självständig 
statlig kulturpolitik. Regeringen ville visa a tt man kunde skapa en 'ny kultur
politik', som hade till uppgift att hantera 'det kulturpolitiska området'. Ändå 
bör vi notera att de flesta institutioner som propositionen refererade till 
redan var för handen. Vad som förmodades vara kulturella budgetposter för
des samman under en rubrik. Det fanns redan museer, teatrar, bibliotek och 
författarstöd, institutioner som antogs höra samman. Redan för 1974 talade 
man i regering, i partier, i kommuner, och i olika myndigheter om ett kultur-
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politiskt område. De kulturella institutionerna hade emellertid ännu inte 
givits status av att vara en del av en mer övergripande samordning. Rege
ringens proposition var i den meningen en lagfästning av något som redan 
fanns där, som vid ett dop. 1974 års nyhet bestod i att riksd agspartierna inom 
ramen för propositionens vision av möjligheter förde samman olika befint
ligheter.9 Denna vision blev attraktiv tack vare det understöd som anslogs i 
budgeten. 

1996 års riksdag och regering kunde däremot inte göra anspråk på att 
döpa kulturpolitiken (det hade ju redan gjorts). I 1996 års proposition visade 
regeringen att den ville vidmakthålla det gamla, även om förslag till några 
mindre förändringar också inkluderades. Regeringen tog sig an uppgiften att 
föra namnet statlig kulturpolitik vidare. Vi kunde kanske tala om en kon
firmation, en förnyad identifikation. 1974 konstrueras ett brett men ändå 
sammanhållet kulturpolitiskt initiativ, 1996 konstrueras en fortsättning på det 
föregående. Regeringen och dess utredare kunde ha valt andra alternativ. 
1996 års proposition kunde ha framställts som en radikal förnyelse av tidigare 
års kulturpolitik, eller som ännu en i raden av propositioner på kulturpoliti
kens område. 1974 års proposition kunde ha framställts som ett respektfullt 
uppföljande av den kontinuitet som vilade i det kulturpolitiska områdets an
rika institutioner. Det betyder inte att dessa båda propositioner 'egentligen' 
skulle vara något annat, bara vi lyckades bortse från deras anspråk. Ty en 
propositions uppgift är kanske inte minst att förläna betydelse åt en praktik. 

3.1 Kulturpolitikens område 
Kulturpolitik har ibland, i administrativa termer, definierats so m ett konglo
merat av å ena sidan Jmsfålkå^sr om handlande, och å andra sidan konkre ta 

inom ramen för vissa ideologiska och institutionella villkor,10 

Kulturpolitik kan sägas vara ett sätt att förena föreställning och genom
förande, och propositionens yttrande ar en viktig del av en sådan förening. 

Vi bor genast lägga märke till att ett sådant yttrande, en förening av före
ställning och genomförande, inte alltid är mest övertygande när det är som 
tydligast Raringens förmåga att föreställa beror i viss mening av att publi
ken samarbetar, och då inte ställer sig alltför kritisk till regeringens yttrande. 
Regeringen försöker till exempel 1974 uttala sig om vilken aktör som skall 
genomföra kulturpolitiken. Det skedde bland annat med hjälp av uttrycket 
samhällets kulturpolitik: "Med kultur politik avses en samlad struktur för sam-
hällsåtgärder på kulturområdet. Det kan gälla statens, kommunernas eller 
hela samhällets insatser"11; "Erfarenheter från de olika områden där sam
hället påverkar utvecklingen visar att samhällets insatser måste bestämmas 
utifrån en klar uppfattning om vilka mål som skall förverkligas".12 'Samhälle' 
kanske går att uppfatta som en godtycklig synonym till 'statlig' eller 'offent
lig'. När 19 74 års utskottsbetänkande återger utbildningsministerns samman
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fattning av propositionen, talas genomgående om statlig kulturpolitik (utom 
vid ett tillfalle, när ministern med hjälp av ordet samhälle slår fest sambandet 
mellan det statliga, landstingskommunala och kommunala).13 Användningen 
av ordet samhälle i 1974 års proposition kan även ses som en omfattande 
politisk ambition, ett ideologiskt uttryck. I början av 1990-talet sattes detta 
språkbruk i fråga. Det blev därefter svårare att använda 'samhälle1 som en 
garanti för fast mark och samförstånd.14 1996 har 'samhälle' ersatts av det 
numer synbarligen mindre provocerande 'nationell'. 

En av de viktigaste föreställningarna i 1974 års proposition var tanken att 
stöd till kultur kunde anordnas med administrativ noggrannhet inom ramen 
för det kulturpolitiska området. Begreppet det kulturpolitiska området, eller 
kulturområdet, tillför till synes ingenting nytt, eftersom det per definition 
hänvisar till vad staten redan befattar sig med 1974. Ändå gör detta område 
att kulturpolitik kan begripas som en begränsad del av något långt mer vitt
omfattande: 'kultur'. I 1974 års proposition görs det uttryckligen skillnad 
mellan kultur och det kulturpolitiska området.15 Ordet område låter antyda 
att vi talar om ett slags underlag för statens verksamhet. Propositionen ställer 
oss inför tanken att det finns ett område för staternas och kommunernas 
kulturpolitik, en hemvist, en domän, ett territorium. Det kulturpolitiska om
rådet är för det första vad som blir föremål för statlig kulturpolitik. För det 
andra inbegriper området aktiviteter eller institutioner som inte är ett föremål 
för kulturpolitik, men skulle kunna vara det, eftersom de i någon mening lik
nar de institutioner eller aktiviteter som blir föremål för statlig kulturpolitik. 
Inte bara teatrar som emottar statligt stöd antas till ett exempel definiera en 
del av det kulturpolitiska området, utan även privatteatrar. Det kulturpolitiska 
området har därför ingen tydlig gräns. Vissa institutioner exkluderas delvis, 
eftersom de inte i egentlig mening är föremål för statligt stöd. Samtidigt in
kluderas de, eftersom det antas att en privat teater ändå är en teater i lika hög 
grad som en statlig eller kommunal teater. 

Ännu på fyrtiotalet hade socialdemokratiska folkbildare skrivit program 
med syfte att radikalt förändra 'den bestående kulturen'.16 När regeringen 
1974 försökte identifiera sin kulturpolitik gick man däremot alls inte drastiskt 
tillväga, även om man inte heller nöjde sig med att låta den statliga kulturpo
litiken inskränkas till de traditionella konstarterna. I enlighet med vad vi 
skulle kunna kalla t idsandan, tog regeringen hänsyn till det kulturellas vidd, 
och markerade samtidigt att kultur (i vid bemärkelse, likaväl som konst i tra
ditionell bemärkelse) borde placeras utanför den statliga förvaltningens ram
verk. Det var inte kultur som skulle byråkratiseras.17 Det var å ena sidan svårt 
att definiera kultur, en term tycktes inbegripa så mycket. A andra sidan an
sågs det olämpligt att regeringen skulle tillhandahålla en definition, ty den 
'vida' betydelsen av kultur ansågs vara ett ideologiskt framsteg, jämfört med 
ett 'smalt' kulturbegrepp. Det var alltså administrativt svårt att identifiera 
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kultur, och det var inte heller ideologiskt lämpligt.18 Istället uppfanns det 
kulturpolitiska området. 

I 1974 års proposition undviker regeringen på det hela taget att diskutera 
de konkreta sambanden mellan kultur i vid mening och det praktiska kultur
politiska området. Samtidigt markeras omsorgsfullt att det ena inte är det
samma som det andra. Regeringen talar sällan om kultur i allmänhet, utan 
föredrar mer särskilda uttryck, som kulturområdet, kulturverksamhet, kultur
liv, och kulturinstitutioner. 

1974 dominerade en syn på kultur som något som inte utan vidare kan 
sättas i varken bestämd form eller i singularis, och vars egenvärde inte be
hövde slås fast. Den bestämda formen 'kulturen' verkar 1974 inte ha före
kommit annat än undantagsvis. I 1996 års proposition är kulturpolitiken 
redan en tradition. Kulturpolitiken har en administrativ hemvist, men denna 
omtalas inte längre som ett område. Ingen spänning uppbådas mellan det 
kontrollerbara kulturpolitiska området och en mer frigjord kultur. Regeringen 
tycks ta det för givet att det även i fortsättningen går utmärkt att inte bara låta 
den statliga kulturpolitiken handla om 'kultur' i obestämd form, utan att man 
dessutom kan börja tala om 'kulturen' i bestämd form. I 1996 års proposition 
används därmed ordet kultur på ett sätt som förmodligen hade varit omöjligt 
i den tidigare propositionen. Det framgår till e xempel i följande meningar: 
"Under Kulturåret 1998 kommer regeringen att stödja ett projektarbete vars 
syfte är att hävda kulturen i hela landet"19; "Kulturen har ett egenvärde och bör 
i första hand inte betraktas ur ett nyttoperspektiv".20 

Antingen hade språket i allmänhet utvecklats, eller så hade regeringen valt 
att ignorera att 'kulturen' i singularis bestämd form låter antyda att vi talar om 
något klart urskiljbart och homogent. Den bestämda formen 'kulturen' be
höver dock inte vara ett uttryck för att regeringen verkligen tror att kultur har 
en bestämd och enhetlig kropp. Den bestämda formen kan ju tänkas vara ett 
sätt att få yttrandet att låta best ämt, trots att referenser och syften är obe
stämda. Den bestämda formen återkommer när regeringen i 1996 års propo
sition försöker definiera något man kallar för 'kulturarvet', ett uttryck vars 
förhållande till 'kulturen' inte utreds. Ordet kulturarv förekommer redan i 
1972 års kulturutredning, ibland även i bestämd form, men bruket vacklar. 
Utredningen talar istället om 'äldre tiders kultur', ett uttryck som även är 
gängse i 1974 års proposition. I nittiotalets huvudutredning, Kulturpolitikens 
inriktning talar man om kulturarv och kulturarven, i obestämd eller plural 
form.21 I 1996 års proposition förekommer begreppt kulturarvet endast i 
denna grammatiska form, som om det handlade om en enskild förekomst. 
Fast kulturarvet kunna finnas i princip överallt. Den bestämda formen pekar 
ut något som vi måste förmoda är mycket heterogent: 
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Kulturarvet är både det materiella och det immateriella, det skolat konst
närliga och det folk liga, det unika och det vanlig a. Det bevaras i institutio
ner som arkiv, bibliotek och museer och i utvalda kulturmi ljöer, men det 
finns också runt om oss i vardagslandskapet, hemmen o ch på arbetsplat
serna [...] Vad kulturarvet är avg örs mellan kulturinst itutionerna, medbor
garna och samhället i stort.22 

Det råder här en konflikt mellan (å ena sidan) viljan att visa att begreppet kan 
användas för att referera till både ting, miljöer och minnen, och (å andra 
sidan) användandet av bestämd form singularis. I ett par meningar tycks 
denna konflikt ha blivit så uppenbar att författaren tillfälligtvis använder den 
obestämda formen: "Frågan om vems kulturarv som förmedlas är av betydelse, 
t.ex. för hur könsroller och generationsfrågor kan uppfattas".23 

1974 års proposition var mer precis. Kulturpolitiken föreställdes handla 
om att stödja och organisera det kulturpolitiska området. Detta område fick 
visserligen sitt värde och sin betydelse tack vare en mer vittomfattande 
'kultur', men regeringen gjorde inte anspråk på att förmå definiera kultur i 
samma termer som man förmådde definiera den egna kulturpolitiken. Det 
finns något både pragmatiskt och idealistiskt över denna tvekan inför ordet 
kultur. Genom att markera hur svårt det är att använda ordet kultur visar 
man respekt för ordets mångfald. Ordets värde bevaras genom att inte defi
nieras, och detta värde var samtidigt en garanti för den statliga svenska kul
turpolitikens legitimitet. 

I 1996 års proposition saknas hänsyn till o rdet kulturs historiska vaghet 
och flervärdighet. Den respektlösa användningen av ordet kultur gör det 
rimligen svårt att hävda att kultur är ett värde som garanterar kulturpolitikens 
legitimitet. Det blir även svårt att hävda värdet av administrativ enhetlighet 
och koherens i kulturpolitiken. När det kulturpolitiska området inte längre 
skiljs från kultur förlorar den statliga förvaltningen sina konturer. I 1996 års 
proposition redovisas inte heller någon större förståelse för 1974 års propo
sition. Det framgår bland annat av följande citat ur 1996 års proposition: 
"1974 års reform innebar att synen på kultur vidgades. De kulturpolitiska 
ambitionerna riktades mot skolan, arbetslivet, boendemiljön, förskolan och 
vården".24 Det är riktigt att de kulturpolitiska ambitionerna 1974 vidgades.25 

Begreppet kultur gavs emellertid inte en vidgad användning som ett resultat 
av att det kulturpolitiska området vidgades. Ty det kulturpolitiska i 1974 års 
proposition var ju va d propositionen tog sig an att avgränsa istället fö r att 
definiera vad som var kultur. Huruvida sedan kulturbegeppet verkligen 
vidgades på sextiotalet torde kunna sättas ifråga. Kanske hade kultur på 
sextiotalet, i vissa sammanhang, kommit att bli synonymt med de sköna 
konsterna; men om begreppet i den allmänna debatten sedan tycktes få en 
vidgad användning, så var detta i viss mening en återgång till en vidare syn på 
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kultur, en syn som i övrigt dominerat alltsedan 1800-talet (vilket jag visar i 
kapitel fem).26 

1996 års antagande, att det skulle varit 1974 års proposition som vidgade 
synen på kultur, kan förmodas ha till uppgift att skriva in 1996 års propo
sition i en progressiv tradition. Regeringen vill visa att utvecklingen gått från 
det smala, inskränkta, och hierarkiska, mot det breda, vidsynta, och jämlika. 
Men 1974 visar ändå regeringens skrivsätt att kultur är ett särskilt sätt att se 
på de mest skilda aktiviteter. 1996 tycks regeringen istället ta det för givet att 
kultur är något enkelt och fattbart, som det gäller att introducera i allt fler 
sammanhang: 

Kulturverksamheten har blivit vanligare i allt fler miljöer: på arbetsplatser, i 
boendemiljöer och inom vården. Kulturverksamheten är inte längre så tyd
ligt bunden till institutio ner och evenemang. Genom de fria teater-, dans-
och musikgruppernas verksamhet har kulturen i högre grad etablerats utanför h-
stitutionernaP 

Kultur framställs som något givet, en verksamhet som har en egentlig hem
vist på stadsteatrar och museer, men som nu skall spridas 'till hela landet'. 
Användningen av ordet kultur i 1996 års proposition skiljer sig från Kultur
utredningens användning. I den sammanfattning av utredningen som rentav 
återges i propositionen, som en bilaga, heter det till exempel, med en kultur
syn som rimligen kan kallas bred, men inte utmanande ohanterlig: 

Med kultur mena r vi konstarterna, medierna, bildningssträvanden och kul
turarven [ ...] Massmedierna öppnar nya möjlighe ter för kommunikation 
och kulturupplevelser. De ger också ny a redskap för att uttrycka vem man 
är eller vi ll vara. Samspelet mellan radion, televisio nen och den "levande" 
kulturen är en av nycklarna till ett mångsidigt och vitalt kulturliv.28 

Men den retoriska situationen är inte längre densamma. I 1996 års propo
sition behöver regeringen inte längre ta tillvara alla de avgörande bedöm
ningar och distinktioner som gjorts i de kulturpolitiska utredningarna. Där
med inte sagt att dessa utredningar saknar betydelse. 

3.2 Propositioner mellan utredning och debatt 
Båda i 1974 och 1996 års kulturpolitiska propositioner hade alltså tilldelats 
den grundläggande uppgiften att tillhandahålla en sammanhållen och an
svarstagande föreställning om vad det innebär att styra och att anpassa sig till 
ett politikområde. För att kunna presentera en sådan föreställning måste en 
regering i sin proposition lita både till en beskrivning av det föreliggande, och 
en beskrivning av vad man önskar åstadkomma. Vi återfinner spänningen 
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mellan vad som utretts och vad som föreslås, mellan vara och böra. Denna 
skillnad återfinns till en del redan i propositionernas dispositioner.29 

I Sverige finns det ju en tradition av att åstadkomma en beskrivning av 
det föreliggande med hjälp av utredningar. Det var tidigare vanligt att dessa 
pågick under flera år, och ibland deltog både representanter från riksdags
partier och företrädare för olika yrken som ansågs berörda. 1974 års propo
sition följer till exempel två år efter presentationen av Kulturrådets huvudut
redning, som inleddes 1968 och avlämnade sitt slutbetänkande 1972 (SOU 
1972:66). Den utredningens författare, Kulturrådet, bör inte förväxlas med 
den centrala och anslagsbeviljande myndighet som skulle komma att bli ett 
resultat av propositionen: Statens kulturråd.30 Utredningsförfattaren Kultur
rådet var sammansatt av representanter både för de olika riksdagspartierna, 
och för så kallade kulturarbetare. Huvudutredningen flankerades av mindre 
utredningar (t.ex. SOU 1972:45 och SOU 1973:5). Dessa utredningar remiss-
behandlades på ett ganska omfattande vis, och en livlig allmän debatt följde. 
Vore vad som skulle sägas om kulturen och politiken självskrivet, skulle dis
kussioner och debatter inte behövas. Kulturpolitiken befinner sig emellertid 
på gränsen mellan ett flertal olika sätt att tala och lyssna, på gränsen mellan 
ett flertal olika manér. Dessa manér, vilka liksom ramar in föreställningar om 
handlingsutrymmen, gynnas av att ha sina hemvister i olika institutionella 
sammanhang, olika forum för debatt, eller arenor för praktisk handling. 

Olika aktörer ser olika på världen, bland annat på grund av att de har vant 
sig vid att kunna beskriva den på ett visst sätt, och att förstå andras beskriv
ningar när de sker i vissa givna termer. Åtminstone en av deltagarna i utred
ningen Kulturrådet, Bertil Jansson, hävdar i efterhand att utredningen arbetat 
med ovanlig lyhördhet, och jag har inte funnit anledning att betvivla detta: 

Kulturrådet introducerade ett för svenskt utredningsväsende ovanligt öppet 
förhållande till myndigheter, kulturarbetarorganisationer, folkbildare, 
kommunalpolitiker och många andra . Promemorior, utkast och andra icke 
slutbehandlade dokument diskuterades öppet, kritiserades och blev föremål 
för nya bearbetningar. Människor uppmanades att skriva om sina syn
punkter på olika frågor och en lång rad konferenser och debatter avhölls. 
Ledamöterna fick se nästan hela Sverige genom sina resor.31 

Bertil Jansson blev sedermera kultursekreterare hos LO, men redan vid slutet 
av sextiotalet hade han vunnit erfarenhet av kulturellt arbete, inte bara i LO, 
utan även i ABF, i Rikskonserter, i Folkparkernas Centralorganisation. Några 
år efter arbetet med kulturutredningen noterar Jansson emellertid i en artikel 
svårigheten att artikulera en fråga, när olika aktörer inte delar samma språk 
('vi' är utrednings författaren Kulturrådet): 
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Vi lyckades inte heller med att formulera en strategi för ett så viktigt om
råde som arbetets och arbe tslivets innehåll och värde. Vi var dock på gån g 
men kunde inte fullfölja de tankegångar som främst konstnären Elisabet 
Hermodsson förfäktade. Till en del förstod vi henne inte, uppriktigt sagt 
och när de konkret skulle omformas in i vårt avgränsade kulturpolitiska fält 
fick området falla.32 

Jansson tycks hävda att kulturutredningen rörde sig på fast mark, och att 
nödvändigheten, att låta denna mark bli ett fäste, gjorde att man inte hade tid 
att bry sig om vad som hände ute i gungflyn. Jansson tycks här även peka ut 
en väletablerad gränslinje mellan synen på kulturpolitik hos å ena sidan kul
turarbetare och intellektuella och å andra sidan hos byråkrater i statens eller i 
intresseorganisationernas tjänst. Dessa aktörer hade alltså mötts vid samma 
bord, men knappast på samma villkor. Janssons kollega, konstnären, förfat
taren och kulturutredaren Elisabet Hermodsson var också medveten om 
problematiken, som hon i sina (publicerade) minnesanteckningar formulerar 
på följande vis: 

Jag såg det hela som att dom försöker täcka i grunden helt obekanta områ
den med halvfärd iga, approximativa kartbilder. Någon slags erfarenhet är 
det förstås bakom alla de där beteckningarna och en del av den erfaren
heten saknar jag, jag vet inte tillräckligt om hur saker mang las från parti
kongress till partiledning till motionärer till riksdag till remisser till r egering 
och departement etc. [... ] Sen är det att ombudsmannen eller sek reteraren 
eller riksdagsmannen alltför lätt tror att hans språk uttömmande beskriv er 
de sammanhang som skall penetreras. Och jag har också trott det. Men igår 
såg jag annorlunda på det där hieroglyfiska språket. Jag såg det som ett vilse 
trevande i skogsmy rar och jag kände mig inte längre fullt så malplacerad 
när jag kom travande i mina klänningar.33 

Jansson, den vane folkbildningsbyråkraten, känner sig hemma i det slags 
språkbruk som strävar efter en fast grund. Hermodsson menar istället att 
denna grund åstadkoms bara under villkor av att kulturutredaren inte bryr sig 
alltför mycket om det prekära i det synbarligen fasta.34 Hermodsson framstår 
i gengäld som ett slags expert på det osäkra och det prekära. 

Att ange vilka aktörer som skall utreda, debattera, genomföra, bli föremål 
för, eller kontrollera en åtgärd, det är som sagt inte att arrangera en mekanisk 
process. När vi jämför Janssons och Hermodssons uttalanden, inser vi en del 
av svårigheten med att försöka arrangera ett samtal där gemenskapen ännu 
inte är förefintlig. En parlamentarisk utredning kan sägas ha kommit till för 
att ge alla en röst. Utredningens dominerande språkbruk kan emellertid vara 
ett språkbruk som ter sig främmande och tenderar att utesluta många aktörer 
från debatten: "jag vet inte tillräckligt om hur saker manglas från parti
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kongress till pa rtiledning till m otionärer till riksdag till r emisser till regering 
och departement etc". Janssons och Hermodssons tveksamhet är kanske 
rentav en följd av att så omfattande diskussioner hade försiggått, bland annat 
rörande ansvarsförhållanden inom kulturinstitutioner. Det vill säga, svårig
heternas omfattning gjordes tydliga fö rst efter det att man försökt skapa en 
mer övergripande bild. Man diskuterade till exempel betydelsen av en tydli
gare ansvarsfördelning mellan styrelser, ledning och personal.35 Andra dis
kussioner rörde ansvarsfördelningen mellan institutioner, där även mer prin
cipiella fr ågor tas upp, om förhållandet mellan staten, landstingen, kommu
nerna, kulturarbetarorganisationer, och centrala eller internationella organ.36 

En stor parlamentarisk utredning anordnades även 1993, för att formu
lera en 'ny kulturpolitik'. Slutbetänkande kom redan i augusti 1995, tre måna
der före det att en parallell utredning presenterade sin 'utvärdering' av kul
turpolitiken (vars resultat i och för sig torde ha varit välbekant för slutbe
tänkandets författare). Drygt ett år senare tog riksdagen emot regeringens 
proposition.37 Liksom 1974 års proposition föregicks 1996 års proposition 
dessutom av ett flertal mindre utredningar, som bland annat berörde inter
nationell kulturpolitik, museer, och teater.38 Redan under 1980-hade tempot i 
remissväsendet i allmänhet höjts, och på nittiotalet skedde alltså remiss
behandling inte längre i samma omfattning som tidigare.39 Även på 1990-talet 
utgjorde dock en större proposition kulmen på en utredande och konsensus-
skapande verksamhet. Denna verksamhet var som jag redan antytt inte bara 
en neutral sammanställning av information, utan redan här bands det faktiska 
och det möjliga samman. Givna förhållanden sammanfattas, och gränserna 
för vad som kan åstadkommas antyds. Utredningar ger på detta vis en sär
skild resonans åt både det praktiska och åt det visionära i propositionerna. Vi 
skulle kunna säga att en propositions tilltal sker i en utrednings efterklang.40 

När en proposition jämförs med dessa ljudkulisser verkar propositionen 
normalt vara en mer artikulerad viljeyttring. En proposition kan nämligen 
inte begränsas till att bara beskriva hur det är. Den måste påvisa att det givna 
och det formella har en gräns, som propositionen tar sig an uppgiften att an
tingen överskrida eller bevara. En övertygande vision bör framställas som 
resultatet av en lagom blandning av rationella och ideologiska överväganden. 
Det önskade kunde då tyckas böra vara överordnat det givna. I vidare me
ning är det emellertid rätt uppenbart att en regeringens ideologi inte alltid kan 
vara överordnad ett områdes institutionella förhållanden.41 Kanske skulle en 
regering vilja verka handlingskraftig i alla lägen, men det är svårt att föreställa 
sig en övergripande ideologi som fungerar lika bra överallt. Regeringens för
måga att låta ideologiska principer vara övertygande torde variera mellan 
olika politikområden. När somligt prioriteras måste något annat tas för givet. 
Ett visst yttrande kanske låter övertygande vid en viss tidpunkt, inför en viss 
publik, men alls inte övertygar en annan publik vid ett senare tillfalle. Ändå 
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måste en regering i varje proposition både forsöka framstå som realistisk och 
handlingskraftig. 

En proposition måste dessutom anpassas till ett formaliserat regelverk. I 
följande citat placerar sig en proposition sålunda i ett givet förhållande till 
vad som tidigare var givet genom att vara utrett och lagstadgat: 

Sedan 1970-talets mitt har arkivverksamheten i Sverige varit föremål för ett 
flertal översyner och utredningar (Ds 1981:21, Ds 1982:5, Ds 1984:6, Ds 
1984:12, prop. 1982/83:100,1982/83:KrU24, rskr. 1982/83:301). En sam
lad redovisning av arkivpolitiken med förslag om arkiven s framtida inrikt
ning gjordes i propositionen om arkiv m.m. (prop. 1989/90:72) vilket ledde 
till införandet av en arkivlag (1990:782) och en arkivförordning 
(1991:446).42 

När regeringen ger ett förslag till handling i en enskild fråga sker det, i båda 
propositionerna, enligt ett visst schema. Var sak läggs i sin låda, och rege
ringens förslag placeras in i en kontext som bland annat består av utrednings
förslag och remissinstansernas kommentar till dessa förslag. 

Detta schema är mer omfångsrikt utfört i 1974 års proposition, där varje 
kapitel innefattar beskrivningar av nuläge, utredningsförslag, och re-
misskommenterarer, och där regeringens förslag sedan presenteras i ett sär
skilt avsnitt. Denna utförlighet beror på allmänna regler för propositioner, 
regler som givetvis förändras. I 1996 års proposition kommenteras och cite
ras därför utredningars och remissinstansers förslag bara översiktligt. I 1974 
års proposition tycks det ha varit obligatoriskt att utförligt hänvisa till k on
texten av mindre departementsutredningar, större offentliga utredningar, re
missväsendet, tidigare propositioner, eller tidigare förordningar. En liknande 
kontext förekommer även i 1996 års proposition, men den dominerar inte i 
lika hög grad. Det inträffade rentav att ganska omfattande förslag i propo
sitionen introducerades för första gången, eller åtminstone utan hänvisning 
till tidigare utredning.43 

Vi bör i och för sig notera att en proposition sällan kan göra anspråk på 
att redovisa någon total hänsyn till utredningar, remisskommentarer eller öv
riga debattinlägg. Det sker nödvändigtvis ett urval, som kan tjäna olika syf
ten. Ett exempel är förslaget att göra större skillnad mellan Riksantikvarie
ämbetet och Statens historiska museer, ett förslag som refereras i 1974 års 
proposition. Utbildningsministern Zachrisson redogör i propositionen utför
ligt för bland annat chefen för historiska museets gillande av förslaget till 
delning, respektive Riksantikvariens motstånd.44 Därefter anförs olika skäl för 
att skjuta upp frågan, huvudsakligen kortsiktiga administrativa och finansiella 
skäl. En utredning föreslås tillsättas. Det gäller att utreda hur en lösning kan 
anpassas till fördelar och nackdelar med en delning eller ett särskiljande, i 
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enlighet med vad som anförts i debatten. Ministern vinnlägger sig inte i första 
hand om att mejsla ut argumenten som helt och hållet motsatta, men tar till
vara vad debatten erbjuder av samförstånd och förlikning. Konfliktlinjerna 
görs inte tydligare, utan de slätas över, och därmed framstår en lösning som 
mer trolig.45 Denna försiktiga hänsyn till en vidare debatt var säkert förefint
lig även hos 1996 års regering, men ges inte något mer framträdande uttryck i 
propositionen. 

1974 års proposition har ett mer dominerande uttryck, eftersom alla dess 
förslag är utredda, debatterade, och nästan garanterade att bli anammade av 
en majoritet i riksdagen. 1996 års proposition lägger vikt vid att förslagen 
skall vara tydliga, men de framställs inte som om de vore en nödvändig följd 
av utredning och debatt En första anledning till denna skillnad mellan pro
positionerna är att synen på hur en proposition bör författas i allmänhet har 
förändrats. En andra anledning är att den samlade statliga kulturpolitiken 
1974 konstruerades som en nyhet Regeringen argumenterade för kulturpoli
tikens rättfärdighet överhuvudtaget, och visade även att man hade argumen
terat och lyssnat på så många intressen som möjligt En tredje anledning är 
att den så kallade 'lotteririksdagen' innebar att regeringspartiet 1974 inte bara 
var i minoritet, utan att dessutom de båda 'ideologiska blocken' var röstmäs
sigt jämnstarka. 1974 hade regeringen därför rimligen goda anledningar att 
säkerställa ett mycket brett förtroende för sina propositioner.46 Till sist bör vi 
notera att regeringen och andra myndigheter ännu i början av 1970-talet 
tycks ha haft ett gott förtroende till sin förmåga att genomföra beslut genom 
att noga utreda och planera vad som skulle genomförsus. 

Att det mest planlagda, klarlagda och redan överenskomna skulle vara 
den bästa grunden för en regim, det är emellertid ett antagande som blott 
kännetecknar ett visst slags politisk teori. Ibland förutsätts det att en regim är 
som mest effektivt när propositionen befinner sig mycket nära en fullständig 
beskrivning av det verkställande den syftar till att åstadkomma. En sådan 
'fullständig' beskrivning måste givetvis ta hänsyn till reaktionerna hos aktö
rerna på ett område, vilket underlättas om dessa aktörer på förhand tillåts 
medverka i debatter och utredningar. Att uttrycka sig mer öppet kan emeller
tid vara ett sätt att åstadkomma en kraftsamling. Jämförd moi 1974 års pro
position kan 1996 års proposition därför just sägas vara mer strategisk, mer 
öppen, mer inriktad på kraftsamling än på styrning. Öppenhet i ett inledande 
skede kan underlätta en mer anpassad styrning i ett senare skede. Dessutom 
kan genomförandets aktörer fa större ansvar, vilket kan vara fördelaktigt av 
olika skäl. Om en frågas slutliga avgörande skjuts upp kan tegeringen gripa in 
när frågan sedan hanteras. Det kan då även vara enklare att urskilja fördelar 
och nackdelar med ett visst handlande, och regeringen kan kanske mer pre
cist komplettera behov som inte kunnat förutses. 
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Redan på 1600-talet föredrog Axel Oxenstierna i sina propositioner å 
Riksrådets vägnar att blott framställa ett problem i dess huvudlinjer, varefter 
riksdagen uppmanades att komma med förslag till åtgärder. Riksdagen skulle 
på detta vis förbindas att skriva ut skatter för de förslag de själva inkommit 
med.47 I nyare tid förmodade Åse Kleveland, som då var norsk kulturminis
ter, att regeringens förslag borde kunna engagera även efter det att proposi
tionen författats: "Ingenting er så forfriskende som et slikt dokument, som 
man kan väre enig eller uenig i - og man er vel stort sett uenig".48 I denna 
ideologi skall stortinget alltså inte ställas inför ett fait accompli, utan det är 
stortinget som skall finna en lösning på hur olika intressen bör vägas sam
man. Kleveland menar sålunda att en proposition (d.v.s. en stortingsmelding) 
bör vara ett förslag från regeringen till S tortinget, inte ett förslag från det 
samlade kulturlivet till sig självt eller till k ulturministern.49 Oxenstierna ville 
låta riksdagen binda sig vid pekuniära utgifter, medan Kleveland säger sig 
vilja binda en fråga till fortsatt debatt, fortsatt demokrati. 

1996 års proposition försöker inte tävla med 1974 års grundläggning av 
kulturpolitiken. De enda nyheterna vad det beträffar designen av institutioner 
rör dels etnografiska museer och förhållandet mellan statens historiska 
museer och riksarkivet, dels stiftelsen riksutställningars omvandling till myn
dighet.50 Det finns dock anledning att uppmärksamma ett par exempel på hur 
aktörer och institutioner i propositionerna ramas in i mer särskilda samman
hang. 1974 litade man till att regleringen av 'det kulturpolitiska området' 
gjorde det enklare att organisera olika aktörer. 1974 försökte regeringen även 
organisera sin tillit genom förslaget om att inrätta den centrala myndighet 
som skulle komma att kallas 'S tatens kulturråd'. I propositionstexter antyds 
ofta tillitsfullt att åtgärder som föreslagits i utredningar och i andra propo
sitioner ännu inte hunnit påverka i avsedd omfattning, men att det finns gott 
hopp om att de aktörer som nu identifieras skall kunna hantera denna ut
veckling. Författaren kan alltså markera att en fråga anses viktig och värd att 
lösa, och att man visserligen ännu inte vet hur, men tror att vissa aktörer skall 
kunna hantera frågan. 

Enligt 1996 års proposition är till exempel IT-beroende medier en viktig 
fråga, som kan hanteras av både statliga och privata aktörer ('andra arkivhu
vudmän'). Regeringen försöker bevara sin förmåga att påverka, genom att 
använda en rad förstärkningar, som jag kursiverat i följande citat: 

Frågan om en rationell och säker förvaring av särskilt IT-beroende medier är 
viktig att lösa. Mycket talar för att detta är ett område som är väl upplagt för 
praktisk samverkan mellan Rik sarkivet och andra arkivhuvudm än [...] Re
geringen avser att noga följa frågorna.51 
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Slutsatsen blir sedan att regeringen tills vidare litar på Riksarkivet. En tillit av 
liknande slag kännetecknar i allmänhet 1996 års propositions förhållande till 
kulturpolitikens etablerade aktörer. 

Andra exempel erbjuder ett större mått av komplexitet. En viktig del av 
den statliga kulturpolitiken i Sverige är det direkta finansiella stöd som delas 
ut till konstnärer och andra artister, framför allt med hjälp av arbetsmark
nadspolitiska instrument. I 1996 års proposition säger sig emellertid rege
ringen förutsätta att konstnärer inte skall behöva understödjas, utan bör 
kunna försörja sig genom att sälja sina verk eller tjänster: "Ambitionen är att 
ta konstnärernas kunnande i anspråk inom hela sam hällslivet P rincipen om att 
konstnärernas försörjning i största möjliga utsträckning skall baseras på er
sättning i direkt anslutning till de ras arbete skall gälla" (min kurs.).52 Rege
ringen gör inte anspråk på att reglera konstarternas marknader, utan förordar 
att konstnärernas kunnande skall utgöra en drivkraft och låta konst efterfågas 
såväl lokalt som internationellt, av såväl privata som kommunala eller statliga 
aktörer. Hela samhällslivet är ett omfattande ändamål, ändå saknas infor
mation om hur regeringen tänker låta den egna aktiviteten bero av konstnä
rernas kunnande. Ett av de få tecknen på förekomsten av ett direkt samband 
mellan förvaltning och konst återfinns visserligen i marginalen av 1996 års 
proposition, på sex opaginerade bildsidor.53 Förvisso utesluter denna margi-
nalitet inte att ett tillvaratagande sker. Frågan är dock i vilken omfattning allt 
mer renodlade administrativa och politiska praktiker är förmögna att ta till 
vara konstnärligt kunnande. Problematiken antyds redan i Hermodssons 
kommentar ovan, där det verkar som om olika praktiker har olika språk, och 
liksom har svårt att lyssna till varandra. I propositionen förblir det otydligt 
vem som skall ansvara för det indirekta stödet genom att anordna anställ
ningar, inköp, och kunskapsinhämtning. Istället erbjuds yttranden av detta 
slag: 

Statens insatser bör syfta till att: (1) skapa förutsättningar för ett aktivt 
kulturliv som ger arbete och försörjning åt konstnärerna o ch rika kultur
upplevelser för medborgarna, (2) skapa sådana villkor för de professionella 
konstnärerna att de kan basera sin försörjning på ersättning för utfört 
konstnärligt arbete, (3) anpassa regelverken på alla politikområden så att 
rimliga hänsyn tas till konstnärernas speciella förhållanden.54 

Jag skall diskutera dessa tre ambitioner i något omkastad ordning. Den tredje 
ambitionen, att anpassa regelverken, understöds i propositionen främst av 
vid tiden ännu ofullständiga förslag om att upphovsrätten utvecklas och att 
man korrigerar "de ekonomiska belastningar som berör egenföretagande 
konstnärer".55 Det förblir oklart vilken förmåga kulturdepartementet och 
andra institutioner på det kulturpolitiska området hade, när det gällde att på
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verka "anpassningen av regelverken på allapoHtikområdett' (min kurs.). Dessa 
oklarheter förtar en del av kraften i regeringens viljeyttring, vilket i och för 
sig inte hindrar att yttrandet har effekt. 

Vad beträffar den första ambitionen förpliktigar det rimligen inte till 
några särskilda åtgärder att säga att "statens insatser bör syfta till a tt skapa 
förutsättningar för ett aktivt kulturliv som ger arbete och försörjning åt 
konstnärerna och rika kulturupplevelser för medborgarna". Otydligheten 
låter antyda att förslagets betydelse inte ligger i att exakt ange vad man vill, 
utan att man snarare strävar efter att försöka vilja något. Även en sådan strä
van kan vara viktig, om den tillåts ge upphov till handling i andra åtgärder 
som regeringen vidtar. Propositionens betydelse för dessa eventuella andra 
åtgärder kan dock inte förmodas vara avgörande, i alla fall inte i någon enty
dig eller styrande bemärkelse. 

Den andra ambitionen f skapa sådana villkor för de professionella konst
närerna att de kan basera sin försörjning på ersättning för utförligt konstnär
ligt arbete5) forefaller mig vara mer problematisk. Med 'professionella' avses 
ju o fta just de som kan försörja sig. Om 'professionell' istället är tänkt att 
avse en mer särskild grupp, borde vi väl fråga varför detta inte angavs? Kan
ske tänkte sig regeringen att professionella konstnärer måste ha genomgått en 
viss skolning, eller på annat sätt anpassat sig till en viss institutionell struktur? 
Här finns det anledning att jämföra med den mer problematiserande diskus
sion som förs i 1974 års proposition.56 1 1974 års proposition var regeringen 
mer angelägen om att upprätta konkreta samband mellan ett enskilt område, 
ett medelsanslag, och olika aktörer. Därför diskuterades även frågan om an
svarsfördelning inom eller mellan institutioner, till exempel förhållandet 
mellan styrelse och personal, mellan olika typer av tjänstekategorier, mellan 
olika typer av institutionsbildningar och myndigheter.57 Både i 1974 och 1996 
års proposition återfinner vi dock en övergripande ovilja att anordna alltför 
fasta band mellan regering och konstarter. 1996 års förslag på området för 
'inriktningen på de framtida insatserna för konstnärerna' föranleder inte rege
ringen att föreslå något mer uttalat stöd.58 Vad som återstod var därmed tra
ditionen av direkt stöd till konstnärer, i form av visningsstöd, långtidsstipen
dier, länskonstnärer, med mera.59 

33 Mål eller medel? 
Det är välbekant att politiker i de flesta västländer inte förmodas ha vare sig 
förmågan eller rättigheten att lägga sig i vad som är god konst, god kultur. 
Statlig kulturpolitik organiseras istället genom att verks tällanden anförtros 
olika typer av mellanhänder, bestående av antingen tjänstemän, eller aktörer 
som utnämns till e xperter genom att de företräder till exempel konstnärs
organisationer. Syftet är normalt att dra en gräns mellan den mer allmänna 
formuleringen av en kulturpolitik (ideologi) och det praktiska genomförandet 
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(strategi eller taktik). Det är framförallt i det taktiska skedet som det görs 
skillnad mellan vad man betraktar som förtjänt av stöd eller inte, och detta 
skede förmodas vara avskärmat från mer ideologiska ställngingstaganden. 
Ecklesiastikminister Ragnar Edenman gjorde till exempel år 1961 ett karaktä
ristiskt uttalande, i vad som ofta betraktas som den första svenska kulturpoli
tiska propositionen. Det gällde alltså att ta ett första steg mot ett införande av 
en kulturpolitik, och Ministern sade då bland annat följande: "Självfallet bör 
som en oeftergivlig regel vid exempelvis varje form av statlig stipendiering av 
en utövande konstnär gälla, att inga villkor om prestation i något hänseende 
uppställes".60 Det finns anledning att minnas denna ambition. 

I 1974 års proposition råder tillit för de institutioner som tilldelas eller 
ansvarar för att fördela medel. Frågan vad resultatet blir anses inte kunna ut
redas eller beslutas. De institutioner som tar emot pengar tillåts definiera 
kulturens värde, och därmed tillåts de även ansvara för uppgiften att legiti
mera kulturpolitikens kostnader. 1974 tycks regeringen betrakta risken att 
medel går till spillo som försumbar, så länge medlen används för kulturverk
samhet. Framförallt etablerad sådan givetvis, men ett visst mått av det oe
tablerade ansågs förtjäna stöd. Regeringen tycks oroa sig över vad som kan 
hända om staten inte stöttar all kulturverksamhet. Denna oro lugnas bland 
annat genom ett slags residual, viljan att stödja 'fritt kollektivt skapande'; det 
vill säga olika typer av amatörverksamhet, 'fria grupper' som inte arbetar i 
anknytning till någon etablerad kulturinstitution, samt studiecirkelverksam
het.61 

När 1996 års proposition på denna punkt jämförs med 1974 års proposi
tion tycks vid första anblicken en ganska drastisk omsvängning ha skett. År 
1996 skall 'konst och kultur' inte bara stöttas, utan kultur sägs böra användas 
för andra syften.62 'Kultur' tycks alltså n u inte bara vara ett mål, utan är även 
ett medel för regeringens politik. Det är inte lätt att överblicka konsekven
serna av detta sätt att uttrycka sig. Kanske bör det inte uppförstoras, men 
istället jämföras med den fortsatta oviljan att låta regering och riksdag styra 
"innehållet i den konstnärliga utövningen".63 Då vi jämför med 1961 eller 
1974 års propositioner är det en aning förvånande att denna ovilja 1996 inte 
verkar erbjuda något som helst motstånd mot de nya villkoren för statlig 
budgetkontroll. Regeringen hävdar nämligen att kulturpolitiken inte kan un-
dandras kravet att ange verksamhetens resultat. Ett sådant resultat bör dess
utom presenteras i en särskild form. Det bör passas in i den statliga 'budget
styrningsprocessen': 

Oavsett verksamhetsform måste statsmakterna kunna se vad som uppnåtts 
genom de statliga insatserna. Regeringen har tidigare till riksdagen redovisat 
att vissa verksamheter inom kulturområdet, på samma sätt som myndig
heterna, tydligare bör infogas i den nya statliga budgetstyrningsprocessen.64 
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Regeringen var 1974 angelägen om att inte definiera eller kontrollera kultur, 
men ville gärna se till a tt kulturpolitiken blev omfattande. 1996 hade rege
ringen inte samma vilja att låta kulturpolitiken bli omfattande, men ville gärna 
kontrollera resultaten. En oro över att inte kunna redovisa resultat har ersatt 
en oro över den statliga politikens bristande omfattning. 

En viktig del av kulturpolitiken är enligt de båda propositionerna de mål 
som räknas upp. 1996 heter det sålunda: "Målen har haft stor betydelse för 
utvecklingen på såväl nationell som regional och lokal nivå. De har fungerat 
som gemensamma referensramar för statens, landstingens och kommunernas 
insatser och givit kulturpolitiken styrka".65 De så kallade kulturpolitiska må
len kan sägas vara ett sätt att försöka uttrycka vad kulturpolitiken är till för, 
vilket slags syfte den lyder under. Inom organisationsforskningen är det 
emellertid välbekant, att vad som i ett visst sammanhang sägs vara ett mål, 
inte utan vidare kan förstås som ett mål enligt någon mer formaliserad defi
nition. Detta skall jag utreda närmare i nästa kapitel. 

11974 års proposition fanns åtta så kallade mål: 

1. Kulturpolitiken skall medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa 
reella förutsättnignar för att denna frihet skall kunna utnyttjas. 
2. Kulturpolitik en skall ge människor möjligheter till egen skapand e akti
vitet och främja kontakt mellan människor. 
3. Kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar 
inom kulturområdet. 
4. Kulturpolit iken skall främ ja en decentralisering av verksamhet och be
slutsfunktioner inom kulturområdet. 
5. Kulturpolitiken skall i ökad utsträckning utformas med hänsyn til l efter
satta gruppers möjligheter och behov. 
6. Kulturpolitiken skall möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse. 
7. Kulturpolitiken skall garantera att äldre tiders kultur tas till vara och 
levandegörs. 
8. Kulturpolitiken skal l främja ett utbyte av erfarenheter och idéer inom 
kulturområdet över språk och nationsgränserna.66 

I nittotales utredning, Kulturpolitikens inriktning föreslås istället fem mål, som 
av allt att döma ansluter sig till 1974 års mål nummer ett, två, fem, sex och 
sju.67 

I remissbehandlingen anförde Statens kulturråd att ett 'internationali
seringsmål' (alltså en motsvarighet till mål nummer åtta) även fortsättningsvis 
borde yttras. Dessutom menade Statens kulturråd att ett 'bildningsmål' borde 
skapas. Delvis i enlighet med detta förslag bytte regeringen i 1996 års propo
sition ut utredningens förslag till ett 'dynamikmål': "kulturpolitiken ska därför 
ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden 
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kraft i samhället". Ett nytt mål föreslogs istället vara att kulturpolitiken skulle: 
"främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom 
landet". När propositionen behandlades i Riksdagen valde emellertid Kultur
utskottet (i det förslag som riksdagen sedan antog) att återgå till både utred
ningens och Kulturrådets förslag. Kulturutredningens 'dynamikmål' kom till
baka, och det nya 'internationaliseringsmålet' fick vara kvar. I enlighet med 
förslaget från Statens kulturråd återkom även ett 'bildningsmål'. 1996 blev 
resultatet alltså sju mål: 

Målen för kulturpolitiken skall vara: 
1. att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att an
vända den. 
2. att verka för att alla får möjlighet till delakt ighet i kulturlivet och till 
kulturupplevelser samt till eget skapande. 
3. att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och däri
genom motverka kommersialismens negativa verkningar. 
4. att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande oc h 
obunden kraft i samhället. 
5. att bevara och bruka kulturarvet. 
6. att främja bildningssträvanden. 
7. att främja internationellt kulturutbyt e och möten mellan olika kulturer 
inom landet.68 

Hur kan nu dessa mål tänkas fungera? Det finns relativt precisa regler för hur 
lagförslag skall utformas, men därmed är det knappast avgjort hur allt vad 
som sägs i propositionerna skall uppfattas. I nästa kapitel skall jag bland 
annat granska betydelsen av mål och andra syftesangivelser i olika 
utvärderingar av europeisk kulturpolitik. Redan här vill jag dock hävda att de 
kulturpolitiska målens främsta uppgift är att skapa ett intryck av att orga
nisationen erbjuder något som det är möjligt att sluta upp kring.69 Ofta an
förs visserligen att ett måls yttrande tvärtom skulle vara 'styrande' för det sätt 
på vilken kulturpolitiken genomförs. Att peka, beordra, önska, eller ange 
målen för en verksamhet är emellertid styrande i konkret mening bara om det 
finns något slags anordning som förbinder vad som görs med vad som 
utpekas. Om en hund sitter då matte ropar 'sitt!', beror på om djuret lärt sig 
lyda. Order och mål får sin betydelse och blir direkt styrande bara om de 
stöttas av en verksamhets regler. En önskan som ger upphov till en 
diskussion om innebörder kan knappast sägas vara styrande. Militära order 
understöds till exempel av en disciplin- och bestraffningsordning som 
förutsätter att orders innebörd är given, och anpassad till den givna upp
giftens omfattning. 

Regler för skillnaden mellan allmänna önskningar och order som måste 
åtlydas i statlig kulturpolitik torde däremot sägas vara otydliga för varje aktör 
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som inte redan tar sitt uppdrag för givet. 1974 yttrar sig sålunda departe
mentschefen själv, apropå de kulturpolitiska målen: 

de angivna rikt linjerna kan heller inte i dag annat än i begränsad utsträck
ning föras ut i konkreta reformförslag. Som jag t idigare påpekat bör målen 
kunna tjäna som vägvisare för samhällets insatser under en längre tid fram
över.70 

Ubildningsministerns vältalighet är elegant. Själva det faktum att de så kallade 
målen inte kan vara konkret styrande leder vidare till en metafor: målen 
förklaras kunna tjäna som 'vägvisare'. En vägvisare i mer vardagligt språk 
brukar ju i och för sig peka ut en riktning, medan målen här snarare anger ett 
slags allmän förhöjning. Även om de gjordes tydligare är det kanske inte så 
troligt att de någonsin skulle kunna peka åt samma håll. Det är tvärtom 
antagligt att det finns många konflikter mellan målen.71 

En mer realistisk metafor än 'vägvisare' är att betrakta de kulturpolitiska 
målen som skyltar längs en väg. Det vill säga inte vägvisare för olika 
avtagsvägar, utan snarare skyltar med vägnummer, som låter berörda aktörer 
förstå att de följer de vägar som byggts upp av deras arbeten. Dessa vägar 
kan sägas styra kulturpolitiken i konkret bemärkelse. Målen låter här förmoda 
att vägarna är samordnade. Sådana abstrakta mål tycks förekomma i de flesta 
västländer, som vi skall se i nästa kapitel. Dessa mål borde inte genast 
blandas samman med den mer taktiska eller instrumentella måldefinition som 
förutsätts i så kallad resultatstyrning. En sammanblandning ligger i och för 
sig möjligen till grund redan för målens introduktion i 1972 års 
kulturutredning, och deras fortsatta användning i 1974 års proposition.72 

Jag vill nu inte göra alltför stor skillnad mellan att vara och att verka vara. 
Målens roll kan nämligen sägas vara att få kulturpolitiken att verka vara en 
sammanhållen och inriktad verksamhet. En verksamhet som är på väg nå
gonstans, inte bara en reaktion eller en anpassning till omvärlden. I den me-
ningen gynnas målens uppgift av att de framställs som om de faktiskt kunde 
styra en verksamhet. Målen skall samtidigt både framstå som konkreta vilje
yttringar, och utgöra abstrakta och allmänt hållna önskningar, önskningar 
som kan och möjligen även har inspirerat till vitt skilda åtgärder.73 Ytterligare 
en lämplig metafor för målen kan vara att säga att de fungerar som fanor eller 
standar. Dessa anger inte färdens konkreta riktning, men om de hålls högt 
kan de aktörer som samlas lättare indentifiera sin gemenskap. Ifall målen 
alltså är fanor torde vi förstås alldeles hamna vilse om vi tar uttrycket mål 
alltför mycket på allvar, och börjar fråga i vilken mån de har 'uppfyllts'.74 

Ett exempel är på sin plats. Att säga att kulturpolitiken skall syfta till att 
värna yttrandefriheten är berömvärt. Detta sägs ju vara d et första kulturpoli
tiska målet både 1974 och 1996. Yttrandefriheten är emellertid en begräns
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ning av maktutövningens villkor som regeringen ständigt måste upprätthålla. 
Det är inte en uppgift som regeringen kan sägas uppfylla, nå fram till, eller bli 
färdig med. 1974 års decentraliseringsmål var kanske ett mål som kunde ge
nomföras. Yttrandefriheten är emellertid ett värde den demokratiska rege
ringen måste anamma, en plikt att bejaka, inte en arbetsuppgift att utföra. Att 
värdera och respektera yttrandefriheten är inte att peka ut ett föremål för re
geringens verksamhet, eftersom tvärtom yttrandefriheten är ett villkor för 
denna verksamhet. 

Frågan är vem som håller i standaret, vilka det är som samlar sig kring 
det, om de sedan tillsammans rör sig i någon riktning, eller skingras. 1973, i 
en genomgång av debatten kring målen, kallades målen till exempel för prin
ciper.75 Även Värderingar* kunde vara ett namn som tydliggjorde skillnaden 
mellan instrumentella och ideologiska utvärderingar.76 Rimligen är värde
ringar något man har eller följer, inte något som 'uppfylls' eller 'genomförs'. 
Det ter sig dessutom tveksam att låta formuleringen av principer och värde
ringar ske i enlighet med ett budgetsystem. Man kan visserligen fråga sig i 
vilken mån principer följts, men då gör man inte en instrumenteil utvärde
ring, utan man ställer en normativ fråga. Om man trots allt skulle vilja för
söka knyta de kulturpolitiska målen till konkreta riktlinjer, då skulle målen ges 
en delvis ny uppgift. En sådan skulle skilja sig från den strategiska och sym
boliska uppgift de hitintills ansvarat för. En utvärdering av de kulturpolitiska 
målen borde dock hellre ske genom att de värderingar målen står för (t.ex. 
yttrandefrihet, jämlikhet, kvalitet) jämförs och tillåts höras i debatter om vad 
man åstadkommit och vill ås tadkomma. Det är inte nödvändigtvis antagligt 
att dessa värderingar lämpar sig som riktpunkter för en viss typ av styrform. 
Det verkar emellertid ha varit tanken när 1995 års kulturutredning föreslog 
att målen skulle 'kompletteras' med så kallade resultatmål.77 

Frågan borde kanske vara huruvida styrformen passar samman med rege
ringens värderingar, med dess ideologi. Om de kulturpolitiska 'målen' är ett 
uttryck för regeringens ideologi borde de inte alltför snart underordnas eller 
anpassas till en administrativ styrform. Tvärtom borde varje förslag till styr
form utvärderas i förhållande till den ideologi, de principer, det manér, eller 
de värderingar som 'målen' tillhandahåller. Betraktade som värderingar pekar 
målen ut en horisont av möjligheter. Vi skulle kunna säga att målen i 1974 års 
proposition erbjöd en definition av kultur. De symboliserade en vision, och 
fyllde inte bara sin uppgift i ett administrativt maskineri. Vi har anledning att 
undra vilket slags uppfattning av konst och demokrati som ligger bakom den 
uppenbara oviljan att erkänna nyttan av en sådan visionär gestaltning. Vilken 
publik låter sig övertygas av yttranden där värderingar sägs vara 
styrinstrument? 

59 



NOTER TILL KAPITEL TRE 

1 I juridiska termer är propositioner förarbeten, oc h utgör källtexter som tillhandahåller ramar för hur 
lagar skall tolkas och tillämpas. Källtextens betydelse avtecknar sig i sin tur mot bakgrund av en kontext, 
nämligen den allmänna eller särskilda debatt om kulturfrågor som försiggått - olika gruppers parts
inlagor; partimotioner; konferenser på slott och kursgårdar; betänkande från statliga utredningar; arbets
rapporter från departementen, med mera. Det är knappast möjligt att dra någon yttre gräns för vad vi 
bör beakta när vi vill tolka ett yttrande i termer av dess historia. En propositionshandbok räknar upp 
följande exempel på vad man kallar för en propositions 'underlag' (Ds 1997:1, Propositionshandboken. 
Statsrådsberedningen. Stockholm., s 22-24): utredningsförslag, avtal, EG-rättsakter, begäran från 
riksdagen, f örslag från myndigheter eller organisationer, initiativ inom departementet, samt synpunkter 
framförda vid regeringens 'möte' med olika 'intressenter'. Olika försök att skriva 'kulturpolitikens 
historia' är även av intresse. Se t.ex. Erik Gamby, Tartiernas kulturpolitiska mål', s 11-70 i Idéer i kultur
politiken: Studier utgivna av Kultur rådet Publica. Stockholm 1970; Bengt Lindroth 'Målen för den statliga 
kulturpolitiken', ibid. s 71-132; Sven Nilsson, 'Den kulturpolitiska debatten under 1960-talet', ibid. s 133-
300; idem. Kulturens vägar kultur och kulturpol itik i Sverige Polyvalent. Malmö 1999; samt jfr. även Carl 
Arvid Hessler, Staten och konsten i Sverige Norsted t & söner. Stockholm 1942.1 den mån en kulturpolitisk 
historia antas bero av kultur, finns det även anledning att erinra om Eyvind Johnsons ironiska gliring i 
'Att dröja vid det förflutna' (1967) s 209-220 i Johnson, Personlig, politiskt, estetisk t (red. Lindberger). 
Bonniers. Stockholm 1992, s 217: 'Man kan också, kortast uttryckt, dröja vid det förflutna av läslust. 
Men för att uttrycka orsakerna till den na sorts läslust, denna art av nyfikenhet, av lust att tillägna sig 
något av det förflutna - till det behövs mycket längre tid än jag nu har till förfogande den här veckan 

"eller månaden. En rundfråga att under kommande decennier utförligt besvara av världens samlade 
historiker, kulturhistoriker, arkeologer, språkforskare - ja, endast den som tror att en ny kultur börjar 
med varje ny kulturminister i varje land, slipper här att b esvära sig'. 

2 En av de första propositionerna i Sverige var Gustav Vasas så kallade 'framsättning' vid 1527 års riksdag, 
i Västerås. Se Lauritz Weibull, 'Västerås riksdag 1527' (1937) s 253-301 i Nordisk historia: Forskningar och 
undersökningar^ del III. Natur och kultur. Stockholm 1949. I denna framsättning redogjorde Gustav för 
sin syn på den allmänna situationen i landet, och berörde även sin egen förmåga, som ställdes mot alla de 
problem som kyrkan och biskop Brask sades orsaka. Några detaljerade lösningar föreslogs inte, men 
kungen meddelade riksdagen (i Västerås huvudsakligen de tre icke-klerikala stånden) att de stod inför ett 
viktigt val. Antingen stödde man kungen, eller så kunde man se sig stå utan kung, med allt vad det torde 
innebära av våld och oordning. Närvaron av kungens tyska legoknektar påverkade sannolikt ständernas 
sätt att lyssna till propositionen, och Peder Swart berättar i sin krönika om hur Gustav Vasa dessutom 
grät när han framförde sitt bud (Weibull, 1937, s 276). P ropositionen var en uppmaning till handli ng, 
och efter interna förhandlingar författade adeln, borgarna och bönderna en 'recess', ett dokument som 
tillkännagav att man på vissa villkor ställde sig vid kungens sida. Recessen var ett slags kontrakt där kung 
och riksdag tillsammans antog ett allmänt åtgärdsprogram, vars avgörande poäng var att kyrkan skulle 
överge sitt anspråk på världslig makt. Prästerståndet behövde inte underteckna recessen, men tvingades 
författa en skrivelse med innebörden att de inte motsatte sig resultatet Kungen och rådet författade 
dessutom en så kallad 'ord inantia', en på grundval av recessens allmänna bestämmelser mer detaljerad 
uppmaning till fövaltningen. Ordinantian förvanskade riksdagsbeslutet, och gav kungen en jämfört med 
recessen avsevärt utökad styresrätt över kyrkan. Det är först i ordinantian som kyrkans styrelse hamnar i 
kungliga händer, och Sverige får en statskyrka. I brev som skickades ut i landet offentliggjordes rik sdags-
beslutet i mer förskönande termer än i recessen eller i o rdinantian. 

3 Jfr. Joseph Dunne, Back to the "Rough Ground: Thronesis' and Techne' in Modern Philosophy and in Aristotle 
University of Notre Dame Press. Notre Dame 1993, s 378f (på en samtidigt både mer allmän och mer 
konkret nivå): 'the good practitioner has been formed by a hi story of participation in the practice itself. 
His or her experience of serving the end or telos of the practice - and recurrently trying to discover what 
this concretely requires — has laid down certain dispositions ( hexeiè) of character which, through discip
line and direction, enable and energize. A practice is not just a surface on which one can display instant 
virtuosity. It grounds one in a tradition that has been formed through an elaborate development and that 
exists at any juncture only in the dispositions (slowly and perhaps painfully acquired) of its recognized 
practitioners. The question may of course be asked whether there are any such practices in the con
temporary world, whether the wholesale encroachment of Technique have not obliterated them [...] I 
have argued [...] that technicism cannot fully obliterate the practical texture of our engagements: that 
even a putatively self-enclosed and agent-proof mode of interaction will be i nfiltrated'. 
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4 Prop. 1974:28 Kungl. Maj:ts proposition nr 28 1974. Stockholm. Riksdagen; Prop. 1996/97:3 
Regeringens proposition 1996/97:3: Kulturpolitik. Stockholm. Riksdagen. 

5 Skillnad mellan förmåga och verkan bör inte tolkas som en absolut skillnad mellan form och innehåll. Se 
t.ex. Hilkka Summa, 'The rhetoric of efficiency: Applied social science as depoliticization', s 135-153 i 
Richard Harvey Brown (red.) Writing the Social Text: Poetics and Politics in Sodai Science D iscourse Aldine de 
Gruyter. New York.Summa 1992, s 144: The form and content of what is included in the planning texts 
cannot really be distinguished, as how something is said will necessarily be reflected in jy/Wwill be done'. 

6 1974 års proposition bevarar formellt sett en mer rojalistisk tradition, eftersom den jämte 
utbildningsministern undertecknats av kung Carl XVI Gustav. 

7 Prop. 1975:20; Prop. 1975/76:135. 
8 'Kulturfrågor' samordnades i en särskild avdelning på ecklesiastikdepartementet först år 1963, och 

skildes därmed mer tydligt från kyrka och utbildning i allmänhet. Se Nils Elvander, The Role of the state 
in Sweden's cultural life'. Broschyr. Svenska Institutet 1963, s 6. När ecklesiastikminister Arthur Engberg 
1937 skrev ett 'kulturpolitiskt program' åt det socialdemokratiska partiet, dominerades de 40 sidorna 
nästan helt och hållet av en diskussion om utbildning, från folkskola och yrkesutbildning till universitet. 
Se Arthur Engberg, Demokratisk kulturpolitik: Ideer och exem pel Tid ens förlag. Stockholm 1938. Här 
omnämns teatrar, museer, rikskonserter och konstnärers försörjning knapphändigt, och demokratisk 
kulturpolitik definieras aningen auktoritärt (Engberg, 1938, s 3): 'ett uttryck för strävan att i olika 
riktningar göra medborgarna skickade att fylla de krav, som det folkliga självstyret ställer på dem'. I 
denna strävan inkluderas alltså även den högre utbildningen (Engberg, 1938, s 31 f): 'Att på alla sä tt 
underlätta uppgifterna för våra universitet, högskolor och fackskolor, att institutionellt utveckla och 
stärka dem, att utan onödigt intrång i deras traditionella självständighet modernisera dem, att vidga 
möjligheten för dem till ett bättre och naturligare lärjungeutval, att förläna större smidighet och anpass
ningsduglighet åt deras verksamhetsformer — slikt har varit och är ett strävansmål för demokratisk 
kulturpolitik'. Av visst intresse är här Engbergs första exempel på just de tta slag av kulturpolitik: 'År 
1935 utfärdades stadga för statsvetenskaplig examen, vilken benämnas statsvetenskaplig-juridisk examen, 
då den avläggas inom juridiska fakulteten, och statsvetenskaplig filosofisk examen, då den avläggas inom 
filosofiska fakulteten. Samtidigt avskaffades kansliexamen. Den statsvetenskapliga examen är avsedd 
närmast att utgöra en examen, som, vid sidan av juridiska examina, kan giva kompetens till bl.a 
administrativa tjänster, men den är på grund av sitt starka socialvetenskapliga innehåll även lämpad t.ex 
för blivande journalister.' Att införa examen i statsvetenskap uppfattades m.a.o. som ett exempel på 
kulturpolitik. 

9 Det finns gi vetvis en historia för denna rörelse, från ett förmodat ointresse för kultur, till legitimitet. Jfr. 
t.ex. Gambys försiktiga erinran apropå ecklesiastikministern Engbergs valbroschyr från 1938 (se 
föregående not), Gamby, 1970, s 19: 'man kan inte frita sig från intrycket att man ännu på politiskt håll 
betraktade den s k fria kultursektorn som ett område utanför det statliga i ntressefältet'; och Gamby 
fortsätter strax därefter: 'Detta intryck förstärks när man tar del av den skrift som 1947 gavs ut av 
Arbetarnas Bildningsförbund under titeln Arbetarrörelsens kulturuppgifter' — men sedan tillägger 
Gamby: 'De programpunkter som framförs i Arbetarrörelsens kulturuppgifter kunde nog betraktas som 
överspelade redan när de kom till tryck.' I Gambys tolkning är med andra ord 'den fria kultursektorn' 
före kriget något som antas ligga utan för en statlig intressesfar, men knappt tio år senare har samma 
'sektor' tydligen inkluderats (eftersom regeringen enligt Gamby förekommit ABF:s kritik). Omfattningen 
av denna omsvängning kan dock ifrågasättas. Jfr. t.ex. Li Bennich-Björkmans analys av författarstödets 
institutionalisering, Statsstödda samhällskritiker. Författarautonomi och statsstyrning i SverigeDiss. Uppsala 1991. 
Bennich-Björkman finner att den socialdemokratiska regeringen åtminstone inte i första hand stöttade 
författarförbundet för att man ville stöd ja ett visst slags litt eratur, utan framförallt för att man velat 
erhålla författares stöd för sin politik. Efter att ha följt denna överordnade 'strategi' har man därmed till 
sist även kommit att anamma en viss ideologi rörande vad som är god litteratur, och först därmed 
'givetvis' förtjänar stöd. Bennich-Björkman (1991, s 187) menar alltså att åtminstone i denna fråga så var 
'ideologin' underordnad 'strategin'. 

10 Se Philippe Urfalino, L'invention de la politique culturelle La documentation française. Paris 1996, s 13. Jfr. 
även Demosthenes till atenarna, cit. i Perelman och Tyteca, 1958, s 49: 'a decree is worthless in itself, 
unless you add to it the willingness to carry out resolutely what you have decreed, [for] if decrees could 
either compel you to do what has to be done or accomplish themselves what they prescribe, you would 
not, after voting so many decrees, have achieved so little, or rather, nothing'. Perelman och Olbrechts-
Tyteca kommenterar dock på samma sida, i mer positiv anda: The taking of a decision stands halfway, 
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so to speak, between a disposition to take action and the action itself, between pure speculation and 
effective action*. 

11 Prop. 1974:28, s 23. 
12 Prop. 1974:28, s 290. 
» KrU 1974:15, s 2-6. 
14 Se Lex. Mats Dahlkvist, 'Kritik av begreppet "det civila samhället" samt dess användande i nutida svensk 

samhällsteoretisk debatt'. Arbetspapper, Statsvetenskapliga förbundets årsmöte, Umeå, Sweden, 3-4 okt. 
1994. 

15 Prop. 1974:28, s 287; jfr. SOU 1972:66, s 168. 
16 Se t.ex. Arbetarrörelsens kulturuppgifter. Slutredogörelse från ABF:s kulturkommittç 1947, t.ex. s 124: 'därför 

måste alltjämt en betydande del av arbetarrörelsens kulturarbete inriktas på att väcka ett behov av något 
annat än det, som nu utgör den huvudsakliga andliga kosten för en betydande del av rörelsens folk'. 
Strategin i ABF:s skrift var alltjämt underordnad socialistisk ideol ogi, där strategin att behålla makten 
verkar ha haft till syfte att ge 'folket' en ny identitet. Se även Hirdman i Kulturdebatten (1948) Referat från 
Tollarekonferensen, arrangerad av Samarbe tskommittén mellan nykterh etsrörelsen och fac kföreningsrörelsen Tidens 
förlag. Stockholm 1948, s 11: 'Med ett kulturpolitiskt program menar man [arbetarrörelsen], att rörel
serna i programstil uppställer riktlinjer för ett politiskt handlande, som går ut på att förändra former och 
innehåll i den bestående kulturen'. Att kulturen skall demokratiseras är ett gammalt vänsterkrav, som 
emellertid inte gärna kan förstås skild frå n en förståelse av den politiska kulturen i ett land. Inte desto 
mindre torde Saez förhoppning vara ägnad att komma på skam: 'att föra ut kultur till folket på samma 
sätt som skolläraren fordom förde ut bildningen \l'instruction det är ett slags h istoriskt missförstånd, ett 
missförstånd som kanske varit nödvändigt för en samhällelig institutions tillkomst, men som vi nu kan 
skingra'. Se Guy Saez, 'Les politiques de la culture', s 387-422 i Madeleine Grawitz och Jean Leca (red.) 
Traité de s dence politique, vol.4: Les politiques publiques. Presses universitaires de France. Paris 1985, s 417 
(min övers.). 

17 Jfr. tex. Lindroth, 1970. 
18 Angående svårigheter som ursäkter, jfr. Paul J. DiMaggio, 'Can culture survive t he marketplace', sid.65-

92 i DiMaggio, Nonprofit Enterprise in the Arts: Studies in Mission and Con straint Oxford University Press 
1986. 

19 Prop. 1996/97:3, s 21, min kurs. 
20 Prop. 1996/97:3, s 23, min kurs. 
21 SOU 1995:84, s 295-303. Formen 'kulturarven' används i förslagen till kulturpolitiska mål: SOU 1995:84, 

s 88f. 
22 Prop. 1996/97:3, s 126f. 
23 Prop. 1996/97:3, s 128, min kurs. Jfr. Stefan Bohman, 'Kulturarvsinstitutionerna och det demokratiska 

arvet', s 155-178 i Erik Amnå och Lena Johannesson (red.) Demokratins estetik, SOU 1999:129. Jfr. även 
Walter Benjamin, som i landsflykt undan nazismen kritiserar historikernas försök att leva sig in i rollen 
som historiens segrare: Benjamin, 'Historiefilosofiska teser' (1942) s 177-188 i Benjamin, Bild och 
dialektik. Bo Cavefors 1969, vii, s 180: 'Var och en som intill denna dag avgått med segern marscherar 
med i det triumftåg som de idag härskande iscensätter över dem som i dag ligger på marken. Bytet 
medförs, såsom det alltid var it brukligt, i triumftåget. Man kallar de t för kulturarvet. Detta bör i den 
dialektiske materialisten räkna med en distanserad betraktare. Ty det kulturarv som han överblickar, det 
är för honom till alla delar av en proveniens som han inte kan tänka på utan rysning. [...] Det finns inget 
kulturdokument som inte samtidigt är ett dokument över barbari. Och lika litet som kulturarvet självt är 
den traditionsprocess som fört det vidare från den ene till den andre fri från barbari'. Benjamin talar 
egentligen om Kulturgüter (d.v.s. ett uttryck som på andra språk går under namn av 'culturalgoods', *biens 
culturels', ' beni culturali) - ett kulturellt gods, kulturella varor, kulturella nyttigheter. Se tyska orig., 'Über 
den Begriff der Geschichte', s 691-704 i Benjamin, Gesammelte Sch riften^ vol. 1, band 2. Suhrkamp 
Taschenbuch. Frankfurt am Main 1991, s 696. Kulturarv ter sig dock som en passande översättning, inte 
minst eftersom det knyter an till den franska översättning som Benjamin själv övervakade. 'Man kallar 
det för kulturarvet' lydde alltså i original: Man bezeichnet sie als d ie Kul turgüteri i fransk översättning blev 
detta *Le butin [...] a le nom d'hér itage culturel de l'humanit é' (bytet [...] bär namnet mänsklighetens 
kulturarv). Se Walter Benjamin, 'Sur le concept d'histoire', s 1260-1266 i Benjamin, Gesammelte Schriften  ̂
vol. 1, band 3. Suhrkamp Taschenbuch. Frankfurt am Main 1991, s 1262. 

24 Prop. 1996/97:3, s 15. 
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25 Fast det var kanske egentligen inte något radikalt skif te som anordnades, eftersom både utbildningens 
och arbetsmiljöns roll givetvis hade varit betydelsefull för synen på 'kultur' sedan långt tidigare, in te 
minst inom det socialdemokratiska partiet. Se t.ex. Elisabet Hermodsson, Kultur i botten. R abén & 
Sjögren. Stockholm 1971, s 47f; Bertil Jansson, 'Ny kulturpolitik: Några anteckningar om hur utred
ningen kom till', Meddelande från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, vol. 22, nr.2 (1982):15-23; Klas Åmark, 
'Socialdemokratisk kulturpolitik och kulturens kris i Sverige under 1960- och 1970-talen, Meddelande från 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek vol.22, nr.2 (1982):4-15. 

26 Se även Gauffins kritik av Gregor Paulsons syn på sambandet mellan konst och kultur, Axel Gauffin, 
Kulturmuseer och museumskultur. En kritik av Gregor Paulsson — Nja Museer EttprogramutkastV.K. Norstedts 
förlag. S tockholm 1921, särsk. s 42-49. Om kulturbegreppet i debatten under 1960-talet, se Nilsson, 
1970, särsk. s 177-186. 

27 Prop. 1996/97:3, s 17, min kurs. 
28 Prop. 1996/97:3, bil.l, s 211. Utredningens citationstecknen kring 'levande' är en distansering som inte 

återfinns i propositionen. 
29 Jfr. Burke, 1945, s 358: 'For what a Constitution would do primarily is to substantiate an ought (ILO base a 

statement as to what should be upon a statement as to what is). And in our "antagonistic" world, such 
substantiation derives point and poignancy by contrast with notions as to what should not be. Logically, 
of course, we should go from substance to command; but in proposing a Constitution we reverse this 
process, going from command to substance, and thereby trying to so frame the statement of substance 
that it implies or contains the command (which can then be "deduced" from it by judicial interpreters).' 
1974 års proposition är uppdelad i fyra avsnitt. Både i förhållande till varandra och inom varje avsnitt 
uppvisar avsnitten en argumentation, som går från hur det är, till hur det bör vara, och från det förkla
rande till d et formella. Innan regeringen presenterar sina formella förslag redogör man utförligt för 
utredningar och debatter. Sist anger man på vilket sätt medel skall ställas till förf ogande. Propositionen 
inleds med en sammanfattning av innehållet, ett angivande av anknytande utredningar och betänkanden, 
samt en uppräkning av de instanser som remissbehandlat dessa (s 1-11). Därefter ges en översikt över 
statens åtgärder på det så kallade 'kulturpolitiska området'. Detta sker i det första avsnittet, som omfattar 
kapitel två till och med tjugofyra (s 12-281). Varje kapitel inleds här med en introduktion till 'det 
nuvarande läget'. Introduktionen följs av en beskrivning av de rekommendationer som gjorts i frågan av 
de statliga utredningarna, samt en översyn av de argument som förts fram av remissinstanserna. 
Kapitelindelningen följer en klassificering av 'det kulturpolitiska området' som bestående av ett antal 
'verksamhetsformer': 'enskilt skapande, fritt kollektivt skapande, institutionernas verksamhet, radio och 
television samt privat driven verksamhet' (Prop.1974:28, s 54). I det andra avsnittet (s 282-395) red ogör 
utbildningsministern för regeringens förslag och synpunkter både vad det gäller kulturpolitik, dels i 
allmänhet, dels med hänvisning till de olika verksamhetsformerna. I det tredje avsnittet (s 396) föreslås 
riksdagen acceptera vad regeringen anför, och i det fjärde avsnittet (s 397-477) före slås poster för nästa 
års budget. 1974 års proposition omfattar 484 sidor, 1996 års proposition 229 sidor. 1996 tilldelas 
regeringens förslag ett större utrymme än utredningsförslag och remissbehandling. 1996 presenteras 
inom varje kapitel först regeringens bedömning av vad som bör göras i punktform (enligt nya allmänn a 
anvisningar för hur propositioner skall disponeras). Ofta åtföljs dessa punkter av en kortfattad hänvis
ning till vad som sagts i berörda utredningar, samt vad remissinstanserna anfört. Liksom i 1974 års 
proposition erbjuds först en sammanfattning av propositionens huvudsakliga innehåll (s 1-2). D ärefter 
presenteras de formella förslagen till riks dagsbeslut, inklusive ett förslag till två nya lagar (s 7-11). Sed an 
redogörs kortfattat för ärendet och dess beredning, varvid hänvisning sker till de partier i budgetpro
positionen som berör kulturpolitiken (s 12-26). Efter detta redogör regeringen för de nya kulturpolitiska 
målen (s 27-30). D ärefter följer den vid det här laget traditionella uppdelningen i litteratur, teater, dans, 
och så vidare (s 31-181). Regeringen talar emellertid inte längre om olika 'verksamhetsområden'. 
Propositionen avslutas med ett slags restpost (s 182 -229), 'vissa övergripande frågor' - det vill säga, 
Kulturåret 1998, vissa frågor rörande stödsystemet för regional kulturverksamhet, 'mål- och 
resultatdialogen', en författningskommentar, samt i bilaga en sammanfattning av Kultu rutredningen. 

30 Det fanns för övrigt ett kulturråd redan på 1930-talet, men då handlade det bara om en rådgivande liten 
grupp knuten till Upplysningsnämnden, en föregångare till Svenska institutet. Se Riksarkivets 
beståndsöversikt; del 1: Medeltiden, Kungl. Maj:ts kansli, Utrikesförvaltningen, red. Cavalie & Lindroth. Svenska 
Riksarkivet. Stockholm 1996, band 2, s 572. 

31 Jansson, 1982, s 23. 
32 Jansson, 1982, s 20. 
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33 Hermodsson, 1971 s 136f. Debatten om offentliga myndigheters vånda inför konsten är förvisso inte ny. 
I en svensk kontext kan det vara intressant att ånyo läsa Georg Paulis kritik av frånvaron av konstpolitik, 
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KAPITEL FYRA: SYFTEN 
Vad tjänar målen till? 

I föregående kapitel visade jag bland annat att mål ansetts vara viktiga nar 
svenska regeringar angett riktlinjer för statlig kulturpolitik. Under andra 
halvan av nitthonhundratalet ansågs för övrigt målformulering vara viktig 
för alla typer av organisationer, vilket bland annat framhävdes i så kallad 
policyforskning. I det här kapitlet skall jag bea kta policyforskningen, men 
jag skall dessutom framhäva den retoriska betydelsen av mål. Avslutningsvis 
skall jag u ndersöka betydelsen av hur policymål formulerats i några olika 
europeiska länders statliga kulturpolitik. Jag förhåller mig kritisk till uppfatt
ningen att en policy genast skulle låta sig begripas instrumenteilt. Jag vill 
istället visa att mål kan vara kraftsamlande snarare än styrande, det vill säga 
fungera som strategi snarare än taktik, eller som syften snarare än som refe
renser. Det innebär inte att jag ifrågasätter policyforskningens resultat. 
Tvärtom skall jag visa att policyforskningen länge varit medveten om det 
rationellas komplexitet. Ibland kan det visserligen verka som om policy
forskningen rört sig från en överdriven optimism till en mer realistisk för
siktighet. Redan tidigt insåg dock flera framstående organisationsforskare att 
policyanalysens uppgift var grannlaga. En liknande medvetenhet har även 
förekommit i olika slag av praktisk verksamhet. 

4.1 Policyforskning och välfärdsstat 
Föreställningar om välfärdsstater bör inte alltför snart reduceras till at t en
bart handla om samband mellan skatteintäkter och utgifter för offentlig för
valtning. En välfärdsstat kan även betraktas som ett slags ideologi, ett över
gripande försök att engagera ett samhälle.1 Välfärdsstaten är till en del ett 
rättviseideal, en bild av det möjliga i en viss historisk situation. Det franska 
uttrycket l'état providence, anger en särskild förening av legitimitet och effek
tivitet. Providence kan ju ö versättas med försyn, och därmed framhävs väl
färdsstatens anspråk på att kunna förutse sina medborgares behov av välfärd.2 

När olika välfärdssystem utvecklats har som bekant strider ständigt blos
sat upp, inte bara för att skydda marknader från påverkan, utan även kring 
konflikter mellan olika föreställningar om hur sektorer bör avgränsas. Så
dana konflikter har sällan resulterat i tydliga segrar eller förluster, eftersom 
mer eller mindre lyckade kompromisser ofta anordnats.3 När en regering 
visat på sin förmåga att hantera en kris har detta även visat på värdet av 
mobilisering och engagemang. Det är inte en slump att välfärdsstaten i vissa 
länder sägs ha uppstått under det andra världskriget, då medborgare mobili
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serades, och byråkratin utökade sina erfarenheter av planeringens möjlig
heter.4 Det är numer mindre vanligt att detta förutseende antar samma be
tydelse som under världskrigen. Istället har välfardsideologin blivit involve
rad i mer otydliga konflikter, ibland inre strider mot reformernas och bud
getarnas exponentiellt växande horder av tekniska detaljer.5 

Inom policyforskningen framhävdes tidigt möjligheten av att rationellt 
planera en organisations handlande. På senare tid verkar dock policyforskare 
ha blivit allt angelägnare om att förklara policy med hänvisning till kontexter 
där policy författas och presenteras. Det hävdas ofta att världens fortgående 
diversifiering gjort det mindre övertygande att hänvisa till en färdigformule
rad och allmängiltig verklighet, och att vi istället har anledning att ta hänsyn 
till det lokala och det partikulära.6 I allmänhet tycks retorisk kunskap för 
policyanalytiker vara en rörelse bort från antagandet att dokument och 
planer bör reduceras till otvet ydiga budskap.7 Retorisk kunskap som är re
flexiv och kritisk kan vara ett ifrågasättande av experters roll i formuleringen 
av policy. Det blir till exempel möjligt att reflektera över tänkbara förkla
ringar till att vi ofta "förutsätter en rationell verklighet även i ljuset av bevis 
för att motsatsen gäller".8 

Detta slags resonemang innebär bland annat att den konventionella 
bilden av rättsstaten utmanas. Vad jag skall kalla den rättsstatliga kedjan 
framstår som en alldeles för konventionell modell av en demokratisk pro
cess. Enligt en sådan kedjemodell formulerar först ett lands medborgare 
sina intressen. Bland dessa intressen gör olika partier sedan ett urval, som i 
sin tur översätts till respektive partiprogram eller presenteras i media. Dessa 
yttranden är därefter vad medborgarna tar hänsyn till när de röstar, varefter 
väljarstödet gör det möjligt för ett eller flera partier att bilda regering. Rege
ringen anordnar utredningar och skriver propositioner till rik sdagen. Riks
dagen fattar beslut och författar riksdagsskrivelser som bemyndigar rege
ringen att handla, varefter regeringen författar olika förordningar, vars inne
börd till sist preciseras närmare av olika myndigheter.9 

Välfärdsstaternas allt mer decentraliserade, komplexa, undflyende, och 
situationsbetonade regelverk framträder emellertid inte som en samman
hängande helhet, utan som ett nät av möjligheter och begränsningar, som 
lämnar olika slag av utrymme för olika slag av enskilda intressen.10 Även att 
tala om nätverk kan förvisso synas vara konventionellt: "Det är banalt att 
konstatera att maktrelationerna i de moderna samhällena är 'komplexa', 
'oöverskådliga', 'indirekta' och att analyser av makt bör uppmärksamma 
'nätverk', 'strukturer' och 'processer' ".n Även om själva konstaterandet är 
banalt, är det inte desto mindre svårt att mer precist urskilja hur 'nätverk', 
'strukturer' och 'processer' kan identifieras. Att veta hur nätverken, struktu
rerna, och processerna fungerar är emellertid att behärska dem. Den rele
vanta förmågan kallas i idrottssammanhang ofta 'att gilla läget', vilket inne
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bär att det lyckade deltagandet inte bara är ett resultat av ett idogt studium 
av regelboken. Det gäller att känna till vilka skrivna lagar som kan över
skridas, och vilka oskrivna som måste respekteras. Den urskillningsförmåga 
som krävs är emellertid i de flesta sammanhang ojämnt fördelad. Forskare 
och konsulter erbjuder därför förklaringar till olika slag av samspel mellan 
förmågor och regler. Ibland informerar de till exempel om vilka roller och 
attityder medborgare bör inta i sitt möte med myndigheter.12 

Statens främsta uppgift tycks nämligen numer vara att se till a tt ingen 
utesluts från de nätverk där medborgaren förutsätts leva (det vill säga olika 
alltmer föränderliga arbetsmarknader). Tack vare välfärdsstaten har den 
ekonomiska resursfördelningen utjämnats i flera länder. Det har till en del 
inneburit en likriktning, men paradoxalt nog även större respekt för att var
ken individer eller grupper nödvändigtvis är på väg mot samma mål. Flera 
författare tycker sig här kunna urskilja en utveckling. Staten sägs avlägsna sig 
från viljan att styra med hjälp av mer strikta regelverk (myndighet, kontroll, 
och förvaltning). En forskare, Rose, hävdar rentav att det inte ens är staten 
som numer knyter samman alla dessa instanser: "The forms of power that 
subject us, the systems of rules that administer us, the types of authority 
that master us, do not find their principle of coherence in a State, nor do 
they answer to a logic of oppression or domination".13 

Rose beskriver en utveckling i tre faser, där välfärdsstaten redan sägs 
vara en passerad fas, som inträffade efter den första fasen, den auktoritära 
staten. På sistone har vi dessutom börjat träda in i fas tre, kännetecknad av 
'framskriden liberalism'. Denna tredje fas innebär enligt Rose att samhället 
kontrolleras i frånvaron av en koordinerad statlig policy. Ordning är inte ett 
resultat av enhetlig kontroll, utan beror på att alla medborgare skolats in i ett 
samarbete där vi kontrollerar oss själva: "Whilst welfare sought to govern 
through society, advanced liberalism asks whether it is possible to govern 
without governing society, that is to say, to govern through the regulated 
and accountable choices of autonomous agents".14 

Denna bild understöds onekligen var gång vi tycker oss bevittna en ut
veckling där staten fragmenteras, var gång vi upplever ett beroende av nät
verk som blir allt svårare att överblicka. Samtidigt innebär förstås själva 
bristen på överskådligheten att det inte längre är möjligt att göra någon 
övergripande utvärdering av den förvandling som tycks pågå. Frånvaron av 
övergripande normer gör det svårt att på förhand avgöra konflikter mellan 
enskilda intressen.15 Kanske är det ibland fallet, att vissa nätverk lyckas arti
kulera sig som relativt autonoma subkulturer, där berörda parters intressen 
kan skyddas från otillbörlig inblandning.16 Vi behöver däremot knappast 
förvänta oss att konflikter och orättvisor skall försvinna. Vissa centrala nät
verk kanske domineras av aktörer som gynnar vissa intressen på andras be
kostnad. 
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4.2 Policyforskningens mål 
Policyforskare har länge betonat betydelsen av de önskvärda tillstånd en 
policy kan anses försöka åstadkomma. Liksom ett kärt barn har många 
namn, har även de önskvärdheter som förmodas styra en policy etiketterats 
på många olika vis. Välbekanta termer är mål, ändamål, syften, och direktiv. 
En av de mer välkända redogörelserna för betydelsen av policy publicerades 
i början av femtiotalet, när Lerner och Lasswell gav ut en samlingsvolym om 
policyforskning. De förklarade bland annat att policy var något som kunde 
utvärderas. Utvärdering antogs innebära att normativa föreställningar, 
rörande önskvärda mänskliga villkor, kunde jämföras med utförda hand
lingar. Vad hade man önskat skulle ske, och hur hade det blivit? Normativa 
föreställningar eller värden definierades som "a category of preferred 
events", en kategori av relativt önskvärda situationer, såsom fred hellre än 
lerig.17 

Övergripande värden beskrivs sålunda i nästan antropologiska termer, 
eftersom dessa värden eller mål överallt förmodas låta oss begripa mänskliga 
handlingar. Onekligen förstår vi en handling när vi vet vad den är till fö r. 
Det välbekanta antagandet att mål bör vara tydliga ter sig därför inte orea
listisk, vid en första anblick. Det vore onekligen mindre besvärligt för 
premiärministrar och policyforskare om dokument alltid vore tillförlitliga, 
och om mål alltid vore enkla att urskilja. Om myndigheter handlar genom 
att ange vad andra aktörer bör företa sig verkar det ju antagligt att myndig
heten tydliggör vad den vill uppnå. Mål borde kunna tas för givna, och utfö
randen analyseras som en kedja från övergripande yttranden till konkreta 
genomföranden. En utvärdering kan föreställas som en undersökning av i 
vilken omfattning resultat följt på de mål som definierats på olika nivåer i en 
styrningskedja.18 

Detta slags utvärdering har emellertid visat sig vara ett undantag snarare 
än en regel. I moderna demokratiska samhällen, som kännetecknas av 
komplexitet och av föränderlig arbetsfördelning, kan vi inte förvänta oss att 
olika makthavare skall kunna handla genom att identifiera klara och entydiga 
mål. När till exempel policyforskaren Sabatier ser tillbaka på användningen 
av sitt ramverk för policyanalys 'uppifrån och ner', tycker han sig i alltför 
hög grad ha tagit för givet att en policy måste vara utrustad med tydliga och 
entydiga mål. De flesta handlingsprogram som undersökts hade nämligen 
visat sig vara utrustade med mängder av sinsemellan motstridiga mål.19 Vad 
som kallades f ör policymål var ofta oklara budskap, vars betydelse för hur 
ett handlande genomfördes var beroende av tolkningar som aktörer på 
mellannivåer gjort; eller kanske rentav aktörer vars deltagande inte alls inte 
förutsetts i dokument som författats på central nivå. 

En del forskare insåg genast att det vore olämpligt att reducera forska
rens uppgift till att enbart uttolka 'officiella' yttranden. Om forskaren enbart 
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tar hänsyn till de övergripande mål en organisation proklamerar kan viktiga 
organiseringar bli svåra eller omöjliga att förstå.20 Ett fokus på konsekvenser 
av kalkylerade beslut, och formaliserad mål-medelanalys, kunde visserligen 
låta forskarens analys verka mer koherent, men samtidigt riskerade stora 
delar av organisationens arbete att döljas eller blir obegripligt. Detta innebar 
inte att mål varit ointressanta. Målens betydelse och verkan har emellertid 
varit svårare att urskilja än man hade kunnat önska. Det visade sig till exem
pel att målformuleringar kunde fylla väsentliga och permanenta funktioner 
just genom att vara komplexa och otydliga.21 

De mål som yttrades i policydokument var beroende av sin kontext, de 
konkreta situationer där dokumenten författades och lästes. Om vi vill ta 
hänsyn till sådana kontexter gäller det även att beakta hur det konkreta tar 
sig uttryck i ett förhållande till mer övergripande samband, som fångas med 
berepp som organisationskultur, värderingar, normer, och institutioner.22 

Även när vi behåller ett fokus på mål är det ändå inte säkert att vi bör utgå 
ifrån enbart en viss beskrivning av dessa. Vi har bland annat anledning att 
skilja mellan 'officiella' och 'operativa' mål för en organisation.23 Simon un
dersökte till exempel hur en organisation blev målinriktad i någon mening 
oberoende av sina officiella mål.24 Han trodde att en organisations operativa 
eller egentliga mål skulle kunna urskiljas tack vare en identifikation av de 
mål som olika aktörer tycktes följa. 

Simon insåg att enskilda aktörers handlande kunde bero på en rad olika 
faktorer, som han kallade begränsningar. En del begränsningar kunde be
traktas som privata, medan andra begränsningar berodde på vilka roller ak
törer intog inom ramen för organisationen. Enligt Simon kunde en organi
sations egentliga mål därför sägas vara de begränsningar som definierade 
centrala aktörsroller.25 Det skulle alltså inte vara officiella budskap, men 
centrala roller som utgjorde en organisations mål. Det innebär emellertid 
knappast att aktörsroller skulle vara det enda sättet att urskilja och förklara 
betydelsen av mål. Mål kan liksom roller både verkställas och yttras. Ett ut
tryck för en roll är inte liktydigt med dess genomförande, men att yttra en 
roll kan ändå förändra ett skeende. Om en viss roll beskrivs i ett dokument 
kan det till exempel innebära att en aktör får svårt att improvisera, att an
passa sin roll till händelser som inte kunnat förutses. Yttranden av roller kan 
på olika sätt samspela med yttranden av mål, som Simon visade.26 

4.3 Strategi och taktik 
Om vi granskar militär planläggning under andra världskriget kan vi hitta en 
del intressanta exempel på hur roller formulerats. De särskilda krav krig
föringen ställde på planering torde ha gjort det enklare att mer teoretiskt 
urskilja vissa särdrag. Vad som framförallt tydliggörs i krigföring är att pla
nering är viktig men inte sker under ideala förhållanden. Spelet upprepas 
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inte i sin helhet, varför allt måste planeras noga. Krigets oförsonlighet inne
bär att aktörerna sällan får en andra chans. Denna oförsonlighet medför 
samtidigt att ingenting kan tas för givet. Fienden är inte en medspelare, utan 
tillhandahåller en kontext som policyn per definition inte behärskar. Fien
den är ett slags symbol för den oförutsägbarhet planering ofta tycks sträva 
efter att förinta.27 

Planering som ett tillvaratagande av det oförutsägbara, exemplariskt 
symboliserat i kriget, innebär inte bara ett val mellan att antingen försöka 
uppnå resultat eller försöka följa regler. Det handlar snarare om ett samspel 
mellan övergripande mål och konkreta genomföranden, ett samspel som 
ibland omtalats i termer av strategi och taktik. 

För nittonhundratalets militära strateger var det sedan länge bekant att 
inte enbart centrala roller är viktiga för ett måls genomförande. Karaktäris
tiskt för det moderna kriget var att den taktiska arenan var så stor, och vari
erade i så hög grad, att även underordnade aktörer måste tillåtas ett stort 
tolkningsutrymme.28 Om terrängen, givet vissa medel, inte gjorde det möjligt 
att följa räta linjer mellan utgångspunkt och mål, då borde man heller inte 
förespråka en rätlinjig eller styrd taktik. Tidigt på 1800-talet hävdade Qau-
sewitz att 'strategi' inte borde reduceras till en geometrisk kalkyl, utan borde 
förstås som ett övergripande hänsynstagande till e tt spel som ännu inte är 
avgjort.29 Samtidigt tycktes det vara viktigt att en strategi, det vill s äga en 
överordnad policy, formulerades i enlighet med segern och lösningen, istäl
let för att reduceras till alla de problem som skall överskridas. En strategi 
skall i grova drag ange uppgiften. För att anpassa oss till enskilda och fram
tida situationer behöver vi sedan en mer detaljerad och samtidigt mer flexi
bel uppsättning av taktiska recept. En taktik kan sällan förbli realistisk om 
den formuleras lika hänsynslöst som en strategi.30 

Den brittiska planeringen av filmpropaganda under andra världskriget är 
ett exempel på hur strategiska mål formuleras abstrakt och sedan översätts 
av taktiska aktörer. Filmpropagandan lydde under det 1940 nystartade in
formationsministeriet, där Lord Macmillan (för en kort tid informations
minister) formulerade de allmänna principerna för den brittiska propagan
dan. Propagandans uppgift antogs vara att, för det första, ange vad man 
kämpade för; för det andra att visa hur man kämpade; och för det tredje att 
erinra om att det skulle krävas uppoffringar för att vinna kampen.31 Propa
gandans olika uppgifter skulle alltså tjäna till att motivera och att instruera 
och instruktionen hade både en teknisk och en moralisk sida, i den bemär
kelsen att en erinran om uppoffringar kan sägas vara en moralisk instruk
tion.32 Ett vid denna tid mer outtalat och överordnat mål var dessutom för
mågan att upprätthålla ett försvar mot Tyskland. Den brittiska regeringens 
strategiska mål för filmens räkning artikulerades därefter taktiskt. Ansvarig 
var en ledande aktör vid informationsministeriet, Kenneth Clark, berömd 
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konsthistoriker, chef för National Gallery, och sedermera även ordförande i 
Storbritanniens kanske mest prestigefyllda kulturpolitiska institution, The 
Arts Councill33 Clark ville skapa en länk mellan lord Macmillans mer allmänna 
propagandamål och de filmer som skulle produceras i propagandasyfte. Det 
gällde att översätta det abstrakta till det konkreta, det strategiska till det tak
tiska. Helt konventionellt anordnades för filmens räkning 'mellanliggande' 
propagandamål. Clark sade bland annat om programmet för filmpropaganda 
att: "It follows the principles outlined by Lord Macmillan's memorandum to 
the War Cabinet with such changes as are made necessary by adapting ab
stract ideas to the concrete, dramatic and popular medium of film".34 

Trots att det vid denna tid rådde en principiell enighet om värdet av 
propaganda, rådde det motsättningar mellan den mer kommersiellt inriktade 
spelfilmen, och den mer vänsterinfluerade dokumentärfilmen. Motsätt
ningarna synes ha överbryggts av Clarks policy, som på grundval av Mac
millans principer fastslog en uppdelning av olika uppgifter. Spelfilm tillde
lades vissa särskilda uppgifter, dokumentärfilm andra uppgifter. Clark angav 
alltså hur olika filmproduktionsroller innebar olika slag av tillämpning av de 
övergripande målen, och fördelade därmed rollerna mellan de institutioner 
som deltog i produktionen av filmpropagandan: 

the general principles laid down by Clark in January 1940 provided the 
basis for British film propaganda policy during the war. In particular, his 
broad definition of the different roles of feature fi lms and documentaries 
was to be followed through to a large degree in British wartime cinema. It 
was by identifying particular roles for both these different modes of film 
practice that the MOI [informationsministeriet] was able to reconcile and 
incorporate the views of both groups within its film propaganda policy.35 

En rollfördelning kan sålunda visa på möjligheter att ta tillvara allmänna 
principer genom att olika aktörer tar sig an olika uppgifter. Ett resonemang 
om roller behöver inte begränsas till individer, utan kan överföras till en 
analys av organisationer. 

Det gäller dock att försäkra sig om att taktiska beslut inte i alltför hög 
grad går på tvärs med den strategiska planeringen. Ett sätt att lösa detta 
problem är att låta taktiska aktörer delta i den strategiska planeringen. Den 
amerikanske fältmarskalken Eisenhower använde sig till exempel av följande 
planeringsstrategi vid den allierade invasionen i Italien och senare även i 
Frankrike. Själva den framställning där målen yttrades var ett sätt att for
mulera samspelet mellan strategi och taktik. De aktörer som deltog i den 
strategiska planeringen deltog även i det taktiska genomförandet: 

Den metod som vi fann effektivast [...] var att betrakta flott-, flyg-, och 
landbefalhavama som innehavare av dubbla roller. I den första rollen var 
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var och en av dem medlem i min stab och vederböranden och hans assi
stenter samarbetade med oss för att uppgöra planerna; i den andra rollen 
var var och en ansvarig befälhavare inom sin gren och skulle utföra sin del 
av operationen.36 

Den 'dubbla rollen' innebar alltså att samma aktörer som hade till u ppgift 
att mer enskilt och konkret ta tillvara yt trandet, också mer abstrakt formu
lerade de överordnade målen. När Eisenhowers stab formulerade strategiska 
mål var det inte i första hand en anpassning till allt som skulle ske, men sna
rare en anpassning till det faktum att allt oförutsett när det väl skedde skulle 
kunna ordnas in under strategin. Publik och författarna var samma personer, 
och de visste att de inför fienden på slagfältet skulle vara mer utlämnade. 

Det finns förvisso en välkänd tes som säger att det taktiska handlandet 
egentligen är helt oberoende av strategiska principer; och att kanske rentav 
strategiska principer alltid formuleras i enlighet med taktikens, den lokala 
kontextens begränsningar. En organisation antas alltså framförallt vara be
gränsad av de tekniska, administrativa, eller polit iska lösningar den förfogar 
över. Organisationens verksamhet styrs av nödvändigheten att välja ut pro
blem som passar redan färdiga lösningar.37 Den så kallade soptunne
modellen framhäver att den ordning som uppstår inte är en följd av indivi
duell rationalitet (i d en mån rationalitet är en förmåga att låta handlandet 
styras av mål som är överordnade stundens krav). Den begränsning en or
ganisation anpassar sig är alltså inte målinriktad i någon mer visionär be
märkelse. Policyn konstrueras inte genom att organisationens ledning först 
identifierar vissa överordnade mål, därefter väljer ut de viktigaste prob
lemen, och till sist anordnar lämpliga lösningar. Resultat är 'bara' en följd av 
att vissa lösningar och vissa problem råkar befinna sig på samma ställe vid 
samma tid. Organisationen blandar urskillningslöst lösningar och problem, 
och liknar en soptunna mer än en byrå. Soptunnemodellen porträtterar 
istället en opportunistisk ad-hoc-otànìng, vars enda grund är den samtidiga 
tillgängligheten av problem och lösning. 

Samtidig tillgänglighet är i och för sig inte detsamma som tillfällighet. 
Det är ofta möjligt att identifiera en viss regelbundenhet i mötet mellan lös
ningar och problem. En sådan regelbundenhet kan ju va ra en följd av en 
temporal institution, till exempel en budgetcykel. Även ^/-Åor-ordningar kan 
därför sägas vara strukturerad av olika uppsättningar av regler.38 Argument 
där kontextens betydelse på detta vis framhävs redovisar dock en viss skep
sis gentemot kalkylerade beslut och aktörsrationalitet. Att en policy anpassas 
till en viss situation innebär emellertid inte nödvändigtvis att den är irratio
nell, eller att de mål som yttras saknar betydelse. Att det är svårt för en en
skild aktör att vara enkelspårigt rationell kan ju bero på att policyns landskap 
är komplext. 
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Att framhäva att en viss kontext är mycket komplex och svår att över
blicka kan även vara ett sätt för ett etablerat nätverk att begränsa insynen 
från utomstående, och därmed bevara de egna positionerna. Raymond Wil
liams förutsatte på sjuttiotalet att detta var vad som skedde i den statliga 
brittiska kulturpolitikens nätverk. Williams ville därför införa en institutio
nell reform, som skulle tillåta mål att formuleras mer i enlighet med den 
allmänna publikens önskemål. Williams ville förvandla den delvis regerings
beroende institutionen Arts Council till ett helt friliggande organ. Arts 
Council borde visserligen inte endast bero av konstarterna, utan även av 
folket, och borde förbli en mellanliggande organisation {an intermediate body). 
Enligt Williams skulle rådet dock inte lyda under regeringen, utan föreslogs 
svara inför en mer direkt demokratisk representation. Williams menade 
nämligen att det rådande systemet dolde det faktum att en traditionell brit
tisk överklass styrde Arts CounäL Williams, so m inte hörde till någon sådan 
klass, men själv suttit i rådets styrelse, kunde peka på de etablerade besluts
formerna, och bland annat konstatera att: "What begins, from a department 
of state, as a process of selective and administrated consensus, cannot 
become at any of its lower levels an open and democratic public body and 
procedure".39 

Demokrati handlar sålunda inte bara om att låta beslutsprocesser fun
gera. Det handlar även om att redogöra för hur de fungerar.40 När maktens 
villkor undersöks, kan det alltså vara lämpligt att. skilja mellan den förmåga 
som träder i kraft, och föreställningen av denna förmåga. Regeringar måste 
föreställa sin förmåga att verka med kraft, men denna föreställning har i sin 
tur en egen verkan. Föreställningen av makt är ofta ett sätt att utöva makt, 
genom att uppbåda förtroende för en lag.41 

4A Kraftsamling till skillnad från styrning 
Policyforskning har alltså använts för att visa hur offentliga mål fungerar. 
Som jag antydde redan i kapitel tre är mål inte bara ett sätt att referera till en 
viss önskvärd situation, en bild av ett område. Mål kan även betraktas som 
syften, och därmed få en mer övergripande betydelse, till exempel som ett 
slags kraftsa mling.42 Vi skulle kunna skilja mellan ett måls förmåga att vara 
kraftsamlande och dess förmåga att styra (i en viss riktning, med en viss 
hastighet, över ett visst område). Ett mål kan vara kraftsamlande, dynamiskt, 
och erbjuder då en övergripande möjlighet att agera. Ett mål kan även styra, 
och då konstrueras dessutom ett visst slag av resultat. Om ett målyttrande 
skall kunna sägas styra, bör det liksom kausalt och stegvis åstadkomma re
sultatets konstruktion. Om målens innebörd däremot är så allmänna att de 
fritt kan tolkas av de aktörer som antas vara underordnade, då handlar det 
knappast om ett styre. Jag ber till exempel en vän att muntra upp mig, och 
tack vare en oväntad vits ser jag genast ljust på saken. Det innebär inte att 
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det mål jag yttrade styrde oss fram till resultatet. Däremot kan min önskan 
sägas ha fungerat som ett kraftsamlande mål. 

Politik försiggår i kontexter där aktörer inte alltid samarbetar. Det inne
bär att styrning är ganska ovanligt i politiska sammanhang. Politik påminner 
om idrott, eftersom idrottsmän liksom politiker är antagonister som sällan 
styr varandra. En duktig tennisspelare kan visserligen sägas styra sin mot
part, när han eller hon tvingar motspelaren att returnera bollen på ett förut
sägbart vis; men i en någorlunda jämn match lägger sig motparten vinn om 
att minimera denna förutsägbarhet, inom ramen för det samarbete som 
lekar och spel för med sig.43 

Ett sätt att försöka begripa ett måls förmåga är att liksom Simon undra 
hur ett handlande begränsas. Vad är det motparten inte förmår göra, när 
den möter vårt drag, vårt yttrande?44 Ibland ställer vi knappt alls något krav 
på konstruktionens utförande. Ibland är konstruktionens utförande före
skriven intill detaljerna hos varje redskap. Vi kan följaktligen tänka oss ett 
kontinuum som går från fromma önskningar till handgriplighet. Ibland vill 
vi låta oss överraskas, ibland önskar vi en kvadrat av en viss storlek ritad på 
ett visst papper med en viss linjal i enlighet med Euklides geometri.45 Om 
målet är ett skämt bestäms det förmodligen av blott ett fåtal begränsningar, 
även om resultatet är lätt att kontrollera (vi sk rattar). Om det önskade re
sultatet istället är en geometrisk figur är själva konstruktionen bestämd av 
mer strikta begränsningar. Målet styr då genom att ogiltigförklara alla resul
tat som inte stämmer överens med visst kontrollsystem.46 Om det skall sägas 
handla om styrning borde rimligen yttrandet av målet skilja ut ett särskilt 
resultat, och gärna också en särskild metod. 

Det kan inträffa, när till exempel en regering eller ett parlament i ett 
policydokument angivit vissa mål, att vi i en eller annan organisation eller 
förvaltning återfinner yttranden som refererar till den abstrakta målformule
ringen. Den principiella målformuleringen ges då en mer konkret tolkning. 
Målet har försetts med detaljer och preciseringar, som kan verka mer eller 
mindre rimliga. Dessa senare tillkomna detaljer uppenbarligen inte är en del 
av riksdagens eller regeringens yttrande. Var gång ett yttrande tolkas, inträf
far en mer eller mindre avgörande omkonstruktdon av framställningen. 
Poängen är att en omtolkning inte enbart bevarar det ursprungliga yttrandet. 
En tolkning är ett nytt yttrande, ett tillägg, och varje tillägg visar på något 
som den mer abstrakta målformuleringen inte förmått styra.47 

Därmed inte sagt att icke styrande yttranden skulle vara kraftlösa. Med 
hjälp av retorisk kunskap kan även vad som tidigare bortförklarats som 
motsägelser eller dekorationer uppfattas som användbara figurer. I en reto
risk betraktelse är det tydligt a tt blotta närvaron av mål är ett sätt att mar
kera ett intresse. När mål presenteras abstrakt, utan angivande av hur de bör 
tolkas, fungerar de inte på samma sätt som en mekanism. I mekanistiska 
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termer kan abstrakta mål visserligen te sig lika meningslösa som en fartygs
ratt utan förbindelse med fartygsrodret. Uppenbarligen är det emellertid 
skillnad mellan att utföra en handling med eller utan angivelse av ett syfte. 
Vi kan till exempel tänka oss skillnaden mellan att bara tyst fördela pengar 
till en verksamhet, och att fördela samtidigt som ett abstrakt mål yttras. Idet 
senare fallet tilldelar man mottagaren en uppgift att tolka målet. Dessutom 
presenterar sig givaren inför en vidare publik just som en aktör med ett mål. 
Målangivelsen kommer därför att påverka möjligheten att tolka betydelsen 
av penningtransaktionen.48 

Aktörer som är tvungna att vinna anslutning genom att presentera 
planer inför en publik har ibland anledning att prioritera framförande istället 
för genomförande. Det kan ibland tyckas vara viktigare att proklamera än 
att implementerà. Eller vi bör kanske snarare säga att det är framförandet 
som är det avsedda, strategiska, genomförandet. Svårigheter med att genom
föra innehåll i ett förslag utgör alltså ur detta perspektiv inte nödvändigtvis 
ett misslyckande, om det istället är själva f öreslåendet som är det avsedda 
genomförandet. Graden av lyckosamhet kan då sägas följa av i vilken om
fattning policyns författare lyckas med det strategiska genomförandet, att 
yttra sig om något.491 en undersökning av vad vi skulle kunna kalla ett slags 
israelisk folketshusrörelse {the Israel Corporation of Community Centers), noterar 
policyforskaren Yanow till exempel att ange ett måls uppgift kan vara att få 
en aktivitet att framstå som meningsfull: 

the ritual of asking ,,What are our goals?" underscored the belief that 
agency activities are goal-oriented. [...] In focusing attention on the ritual 
of setting goals, deriving objectives from them and a plan of operations 
from the objectives, attention is deflected from the goals themse lves and 
their questionable attainment to the process of setting goals rationally [...] 
As long as the public se es the agency acting to set and pursue goals , as it 
does in the annual ritual, the public believ es that agency programs are 
goal-oriented.50 

Den israeliska folketshusrörelsen tycks ha använt mål inte för att styra, men 
för att visa att man brydde sig om att försöka hitta en riktning. Mål behöver 
inte vara till för att styra, men de tycks alltid vara ett sätt att identifiera och 
att fasta värde vid en verksamhet.51 I avsnitt 4.5, söm avslutar detta kapitel, 
skall vi se att statliga kulturpolitiska mål kan påverka kulturpolitiska genom
föranden. Målen kan där knappast sägas styra, eftersom det saknas kon
struktionsangivelser, detaljer om hur det abstrakta skall tas tillvara i det 
konkreta. 
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4.5 Europeiska staters mål for kulturpolitik 
På 1980-talet påbörjade Europarådets råd för kulturellt samarbete ett pro
gram för utvärdering av nationell kulturpolitik i olika medlemsstater. Inom 
ramen för detta program skrevs rapporter dels av inhemska utvärderare, 
dels av internationella expertgrupper. Länder som först deltog i utvärde
ringsprogrammet var Frankrike, Sverige, • Österrike, Nederländerna, och 
Finland. Rapporterna var huvudsakligen beskrivningar av det sätt på vilket 
en nationell kulturpolitik var organiserad i olika 'områden' (t.ex. måleri och 
skulptur, litteratur, musik, film, och museer). Rapporterna beskrev översikt
ligt den administrativa organiseringen av varje lands policy, alltifrån före
komsten av kulturministrar till grupper av kommunala nämnder och olika 
typer av organ som tillåter sakkunniga att delta i ett beslutsfattande. 

Utvärderarna försökte även ta hänsyn till förekomsten av nationella 
kulturpolitiska mål. Det stod visserligen redan på ett tidigt stadium klart att 
det kunde vara svårt att urskilja hur mål kunde leda till resultat.52 Redan tidi
gare hade UNESCO:s dåvarande generalsekreterare Richard Hoggart varnat 
för alla de motsättningar och tvetydigheter vi kan hamna i när vi ställer oss 
frågan varför så många regeringar valt att i termer av kultur tala om det 
önskvärda. Om vi undersökte regeringars motiveringar till intresset för 
kultur, hamnade vi enligt Hoggart typiskt i ett busksnår av motsatser: "If 
you go on to ask why 'culture' has become such a magic word to so many 
governments you are led into a thicket of contradictions, contradictions not 
only between countries but within the same Ministry or even the same 
Minister".53 

I Europarådsrapporterna råder dock en övergripande samstämmighet 
kring synen på målen som styrmedel. Det tas för givet att det handlar om 
styrning. Överallt sägs det vara ett problem att nationella regeringars be
skrivningar av kulturpolitik inkluderar abstrakta mål, men utelämnar in
struktioner för hur målen skall kunna tillämpas. Att döma av rapporterna är 
det som om det fanns en lucka eller ett tomrum i beskrivningen av kultur
politik som policy. Nästan unisont väljer utvärderarna att betrakta denna 
lucka mellan mål och genomförande som ett initiait hinder, som det gäller 
att överbrygga. Jag finner inte att detta är en särskilt realistisk tolknings
strategi. I den mån det överhuvudtaget är korrekt att tala om en lucka 
handlar det knappast om ett utrymme som behöver täckas över som en till
fällig lapsus. 

Vi kan visserligen betrakta den kunskap rapporterna förmedlar som ini
tierad, eftersom rapporterna är ett slags halvofficiella dokument, vars för
fattare redan var engagerade i den verksamhet de satts att undersöka. Rap
porternas perspektiv var kanske inte helt neutrala, men rapportörernas torde 
ha saknat anledning att överdriva betydelsen av den svårighet de identifierar, 
det vill säga frånvaron av koppling mellan mål och medel.54 Rapporternas 
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slutsatser vad det beträffar frånvaron av koppling mellan mål och resultat 
återkommer för övrigt i en aktuell rapport som en internationell 'task force' 
författat på uppdrag av kulturkommittén vid Europarådets 'Council for 
Cultural Cooperation': 

all to often, insufficient attention is paid by governments or their agencies 
to a clear definition of basic policy premises, the grounds for public inter
vention and the subsequent setting of clearly defined policy directions and 
strategies for their implementation. Policies in some European countries 
may be characterised by the absence of clearly articulated goals. They 
often give the impression of being governed by custom or practice or are 
unnecessarily obtuse. Elsewhere they may be locked into a rigid legislative 
straitjacket which discourages flexibility and makes their reorientation 
more difficult. [...] In instances where goals are set, they are often less 
explicit than is desirable or the means of their attainment are vague, the 
resources for their real isation quite inadequate and mechanisms for evalu
ation weak. Where polic ies do focus on means, they ma y be a substitute 
for real action.55 

Även i denna sammanfattande rapport förutsätts det alltså att ett mer effek
tivt samband mellan mål och medel måste anordnas genom att målen for
muleras tydligare i meningen mer styrande. Jag tror förvisso att det är viktigt 
att försöka anordna samband mellan principiella yttranden och taktiska ge
nomföranden, men jag t ror inte ett sådant samband nödvändigtvis måste 
ordnas som en instrumenteil styrning. Innan jag återkommer till denna tolk
ning är det dock lämpligt att ge en kort översikt av vad som sägs om sam
bandet mellan mål och medel i de så kallade nationalrapporterna. 

Den franska nationalrapporten var den första, och redan här noterar 
författaren att frånvaron av mellanliggande förbindelser mellan mål och åt
gärder är något som kännetecknar många områden för utövande av statlig 
politik. Mer specifikt på tal om kulturpolitiska dokument sägs att: 

de handlingsprogram som formuleras av ministära makthavare består 
oftast bara av två delar: å ena sidan en deklaration av syften och allmänna 
principer (uttryckta på ett abstrakt o ch ofta sublimt sätt); och å andra 
sidan en enkel uppräkning av åtgärder.56 

Handlingsprogrammen utelämnar med andra ord anvisningar om hur kon
kreta åtgärder hänger samman med abstrakta principer. 

I den svenska nationalrapporten heter det på ett liknande vis att: "målen 
[...] kan inte verkställas objektivt. Istället pekar de i en riktning".57 Denna 
kommentar är i sin tur en nästan ordagrann upprepning av departe
mentschefens konstaterande i 1974 års kulturpolitiska proposition.58 
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I den österrikiska rapporten träffar vi på ett allmänt mål för kulturpoli
tiken. Utvärderaren noterar dock genast att "Strategies and measures for the 
implementation of this objective were not, however, included".59 Abstrakta 
mål förekommer, men inte anvisningar för hur de skall genomföras. För
fattaren noterar även att det är svårt att sätta gränser för kultur: "in a society 
of increasing emancipation and diversity, policy-makers find it increasingly 
impossible to prescribe state standards for culture".60 

Även i Nederländerna är det svårt att förstå syftet med kulturpolitiken 
genom att hänvisa till en enkel uppsättning av mål.61 1988 formulerades 
emellertid den nederländske kulturministerns roll, i vida ordalag: "the task 
of the minister is to create the conditions in which cultural manifestations 
can be maintained, developed and expanded".62 Av sammanhanget framgår 
det dock att uppgiften - att 'skapa de villkor i vilka kulturella uttryck kan 
upprätthållas, utvecklas, och växa' - inte innebär att varken 'skapa* eller 
'villkor' bör tolkas som särskilt omfattande eller konkret. Det är tydligt a tt 
kulturpolitik i Nederländerna antas böra fortsätta vara något decentraliserat, 
som skall formuleras av olika expertorgan eller av regionala organ. Rege
ringen sägs vilja minska sina uppgifter och ansvar, för att bättre kunna kon
centrera sig på 'the main policy lines'.63 Ändå anstränger sig rapportens för
fattare för att kunna beskriva nederländsk kulturpolitik som ett tillvara
tagande av blott två principer, eller traditioner. Å ena sidan sägs policy vara 
ett sätt att ta tillvara en 'representation' av de intressen som olika intresse
grupper företräder. Å andra sidan sägs policy vara ett sätt att ta tillvara en 
'distinktion', eller kvaliteten hos kulturella uttryck.64 I den nederländska rap
porten sägs det vidare att en modern och demokratisk regering i en välfärds
stat inte anses böra göra några detaljerade utfästelser i estetiska frågor: 

It has [...] become highly unusual to give undue preference to politically 
sympathetic or ideologically cognate institutions by means of subsidy. 
This is connected to Dutch mores, in which it is considered inappropriate 
for a politician, with moral and political preferences, to take ori the role of 
an art critic.65 [och något senare sägs det även att] if government is to ful
fill its responsibility as a vehicle of culture, it must be select but should 
not exercise judgement.66 

Det kan möjligen verka svårt att både vara selektiv och samtidigt undvika att 
använda något omdöme. Sådana ideologiska markeringar av neutralitetens 
värde återkommer i liknande tvetydiga termer i de flesta länder. Gång på 
gång skiljs högtflygande principer och ambitioner från konkreta åtgärder. 

I den finländska rapporten till Europarådet säger författaren här att mål 
och handlingar inte alltid stämmer överens i finsk kulturpolitik: "The 
discrepancy between objectives and actions will, o f course, appear on seve
ral occasions in the following descriptions and analyses".67 Även i Finland är 
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den officiella kulturpolitiska doktrinen att man inte får bli detaljerad när 
man försöker skapa gynnsamma villkor: 

that public authori ties are supposed to provide favourable conditions for 
creative artistic work and peoples cultural activities and should refrain 
from interfering with the contents of artistic work and the nature of 
voluntary cultural activities of the population at large.68 

De kulturpolitiska rapporterna tar alltså tillvara vissa artikuleringar och vissa 
tvetydigheter i beskrivningar av statlig kulturpolitik i olika europeiska länder. 
Om det inte vore för dessa tvetydigheter kunde det kanske verka som om 
rapporterna refererade till väl sammanhållna kedjor, där principer och insti
tutioner och budgetanslag alltid samverkar. Rapporterna pekar emellertid ut 
en ständigt frånvarande koppling mellan å ena sidan yttrade mål, voch å andra 
sidan åtgärder. Frånvaron av koppling gör det svårt att se hur åtgärder kan 
betraktas som styrda av de principer som givits ett uttryck. Kulturpolitik 
tycks ständigt inriktad mot att stödja utan att prioritera, åtminstone om vi 
får tro de dokument som Europarådsrapporterna hänvisar till. N är målens 
konkreta betydelse inte tydliggjorts, tycks emellertid utvärderaren (eller 
'analytikern') ofta ha tagit det som en självklar uppgift att rekonstruera en 
taktisk kedja mellan mål och resultat. Det visar sig att sådana länkar är 
ganska lätta att identifiera, när väl de konkreta resultaten är kända. Ofta har 
till exempel aktörer på mellannivåer förklarat sina åtgärder med hänvisning 
till de övergripande målen. Officiella beskrivningar av kulturpolitik framstår 
som sammanhängande och rationella när de tolkas av en publik som kan 
bidra med de nödvändiga led som fogar samman principer och resultat. 
Eftersom denna rationalitet anordnas som ett tillägg, kan den emellertid 
knappast sägas ha varit något som styrts av det ursprungliga yttrandet, 
målen. 

Västeuropeiska regeringar annonserar för det första, med hjälp av de ab
strakta kulturpolitiska målen, att de vill g öra något. För det andra annon
serar de att det finns institutioner som organiserar vad som faktiskt görs. 
För det tredje annonserar emellertid frånvaron av mellanliggande direktiv att 
regeringen inte vill berätta hur det förra är knutet till det senare. Vi möter en 
vilja att handla och en en ovilja att säga hur denna vilja skall förb indas med 
handlandet. Vore det inte för vår retoriska utgångspunkt skulle vi kanske 
undgått att urskilja denna paradox. Den urskiljs först när vi ser till glappet 
mellan två positiva förekomster, dels viljans uttryck (den ständiga före
komsten av kulturpolitiska mål) dels olika genomföranden (de påtagliga be
visen för att regeringars handlande leder till resultat). 

De mål för kulturpolitik som identifierats i Europarådsrapporterna är 
inte målformuleringar som tillhandahåller begränsningar för vad som skall 

81 



räknas som ett gott resultat. Jag vill därför hävda att det inte handlar om 
styrande mål, men just om strategiska eller kraftsamlande mål. 

Det finns två skäl som ger regeringar anledning att inte formulera 
styrande mål. För det första har vi det ideologiska skälet. Det finns ett slags 
liberal kulturpolitisk ideologi, tanken att varken 'kultur' eller 'konst' bör sty
ras och kontrolleras. Denna dominerande ideologi anger uttryckligen att 
regeringar inte bör ha detaljerade ambitioner, eftersom sådana skulle kunna 
resultera i en otillbörlig påverkan av kultur.69 För det andra finns också ett 
praktiskt skäl. Det är svårt att i förväg förutse alla detaljer i en verksamhet. 
Många organisationer och myndigheter kännetecknas som sagt av att hier
arkiska strukturer ersatts av mer horisontella närverk, där aktörer förutsätts 
visa varandra tillit. Denna nya tillit, eller om man så vill denna nya disciplin, 
kompletteras av mer tillfälliga kontroller och utvärderingar. 

Det finns ett mått av spänning mellan det ideologiska och det praktiska 
skälet, även om de ofta kan verka tillsammans. Ett berömt svenskt exempel 
på en neutral markering är det svar utbildningsminister Palme mot slutet av 
sextiotalet gav på en fråga i en riksdagsdebatt: "det kan med viss tillspets
ning sägas att kännetecknet på kulturpolitiken i en demokrati är att man kan 
ge stöd även till sådant man tycker mycket illa o m".70 Vi kan bortse från 
tolkningen att Palme skulle vilja hä vda att demokratisk kulturpolitik borde 
vara ett stöd helt utan urskillning. Däremot kan vi förmoda att utbildnings
ministern ville ge uttryck för en återkommande administrativ svårighet. Re
geringen beslutar om allmänna principer, och inser att utfallet inte alltid 
kommer att vara i överensstämmelse med vad man önskat. Jag tror dock att 
Palme här framförallt markerade en ideologisk hållning, som inte utan vi
dare bör reduceras till en administrativ doktrin. Palme kan sägas ge uttryck 
för den ideologiska insikten att principer skall vara strategiska och kraft-
samlande, och att målens huvudsakliga syfte inte är att ta hänsyn till en eller 
annan taktik. Denna attityd har emellertid inte erhållit särskilt mycket stöd, 
vare sig i Sverige eller i andra länder. 

De kulturpolitiska målen tycks ofta ha varit mer abstrakta än kraftsam
lande, eftersom det tycks ha varit så lätt att missförstå deras uppgift som en 
fråga om styrning. Med hänvisning till behovet av neutralitet anordnas ofta 
ett slags likgiltighet, en statlig brist på engagemang. Det behöver inte i sig 
vara ett problem. Bristen på statligt engagemang ger andra institutioner, så
som kommuner, kulturprofessioner, kulturinstitutioner, kulturföretag, till
falle att formulera sina positioner.71 I media och i korporative nätverk upp
bådas begränsade engagemang för den ena eller den andra frågan. Begrän
sade och enbart taktiska formeringer kan förvisso vara oroande kortsiktiga. 
Vi bör emellertid till sist kunna säga, att när eller om alla dessa taktiska aktö
rer försöker sätta sina ansamlade krafter i spel på ett mer övergripande vis, 
blir de alltid tvungna att manövrera med hjälp av strategisk kunskap. De blir 
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därmed beroende av ett särskilt tänkande, där det gäller att engagera med 
hjälp av mål som strävar utöver vad som finns (för en bättre moral, en 
bättre ekonomi, en bättre natur). Kanske kommer vi i framtiden bli mer 
förmögna att urskilja vackra strategiska mål, slagkraftiga fiktiva löften, som 
aldrig styr, men ibland övertygar. 
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NOTER TILL KAPITEL FYRA 

1 Se särskilt Pierre Rosanvallon, La nouvelle question sociale: Repenser l'Etat-prvvidence Seuil. Points Essais. 
Paris 1995. Jfr. även Niklas Luhmann, Social Systems (ty. orig. Soziale Systeme: Grundrisse eine allgemeine 
Theorie, 1984) Stanford University Press. Stanford 1995, s 463: 'one can say that the state is the self-
description of the political system. It is a semantic artifact that makes it possible to concentrate the 
self-reference of the political system'. 

2 Se särskilt François Ewalds, L'état providence. Bernard Grasset. Paris 1986, där Ewald låter välfärdsstaten 
anta skepnad av en nominalistisk, historisk och politisk norm ering. 

3 Välfärdsstaten betraktas ofta som ett typiskt socialdemokratiskt projekt. Den svenska staten har 
onekligen varit beroende av detta partis förmåga att hantera en balansgång. Även andra mittenpartier 
har dock gjort anspråk på att planera stora delar av den ekonomiska konsumtionen, även om de flesta 
snart lämnat sina anspråk på kontroll över den ekonomiska produktionen. Balansgången fortsätter 
mellan ekonomiska marknaders beroende av frihet, och väljarkårens behov av trygghet. Det finns 
anledning att säga att när välfärdsstaten hamnat i en 'kris* har de olika nationella detaljerna i denna 
förmåga till balans blivit mer tydliga. Vilket skulle kunna leda till ökad insikt om att utvecklingen inte är 
naturlig, men beror av hur olika partier lyckas ta tillvara en politisk förmåga för att bejaka eller förneka 
olika typer av samhälleliga intressen. Se tex. Ramesh Mishra, The Welfare State in Crisis: Social Thought and 
Social Change. Wheatsheaf. Brighton 1984. 

4 Se tex. Robert Hewison, Culture and Consensus: England, Art and Politics since 194Q Methuen. London , 
2:a uppl. 1997, s 26£ The point was, as one of the fortnightly educational pamphlets distributed to the 
armed forces by the Army Bureau of Current Affairs put out in October 1942: *We are fighting not to 
win, but to win something, and the more we clear our minds here and now about the world we want 
after the war, the more likely we a re to attain it\ [...] This something was to emerge as the welfare 
state, based on the principles of the Beveridge Report published in December 1942. [...] The Beve
ridge Report marked a turning point in the social history of the war, just as Hitler's attack on Russia 
and the entry of the United States into the conflict were military turning points. It seized on what both 
the socialist Orwell and the liberal technocrat Beveridge had recognized as the revolutionary aspects of 
1940 and turned die feeling of "never again" into a positive commitment to the future*. Beveridge-
rapporten blev en stor försäljningsframgång, trots att informationsministeriet, av okänd anledning, 
drog in den broschyr som gjorde reklam för rapporten. Se John Brown, The British Welfare State: A 
Critical History . Blackwell Publishers. Oxford 1995, s 28. Vi kan spekulera i om de informations
ansvariga möjligen insåg att engagemang åstadkoms enklare och mer effektivt om frågan om vad det 
var man kämpade för lämnades öppen; om medborgarna förespeglades att de själva kunde föreställa sig 
vad efterkrigstiden skulle kunna innebära i termer av samhällelig välfärd. Vad beträffar kulturpolitik i 
krig är följande försök att skriva propagandans historia av visst intresse, Bruce Smith, 'Propaganda', s 
579-589 i vol 12 i International Encyclopedia of the Sodai Science$ red. David Sills. MacMillan & The Free 
Press, 1968, s 581: 'Hence, in World War I, and even more in World War II, each of the major 
contending governments made massive outlays for propaganda, both domestic and foreign, and much 
magic was attributed to various "propaganda techniques". Since dien, almost every larger state has had 
its ministry of propaganda (or ministry of culture, enlightenment, or international information) or some 
functional equivalent - at least in wartime or when danger was acutely felt'. 

5 Om de aktuella taktiska villkoren för denna kamp mot marginaler, se Claus Offe, The acceptance and 
legitimacy of strategic options in social policy' (ty. orig. 'Akzeptanz und Legitimität strategischer 
Optionen in der Sozialpolitik', 1990) s 183-200 i Offe, Modernity and the S tate: East\ West Polity Press. 
Cambridge 1996. För en balanserad analys av välfärdssamhället och legitimitetskriser, se även Charles 
Taylor, 'Alternative futures: Legitimacy, identity and alienation in late-twentieth-century Canada', 
(1985) s 59-119 i Taylor, Reconciling the So litudes: Essays on Cam dian Federalism and Nationalism McGill-
Queen's University Press. Montréal & Kingston 1993. 

6 Se tex. James Zappen, The rhetoric of science and the challenge of post-liberal democracy'. Social 
Epistemologa, vol. 8, nr.3 (1994) :261-271. 

7 Den alternativa tanken, att policyanaiys och utvärdering handlar om att bara tydlig göra en kunskap som 
redan är färdigformulerad, har sålunda ansetts vara ett typiskt exempel på en dogmatisk och rentav 
platonsk retorik. För en mer kritisk atti tyd, se tex. Ray Rist, 'Managment accountability: The signals 
sent by auditing and evaluation'. Journal of Public Policy vol. 9, nr3 (1989):355-369; James Throgmorton, 
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'Planning as persuasive storytelling about the future: negotiating an electric power rate settlement in 
Illinois*. Journal of Planning Education and Research vol.12 (1992):17-31. I politiska sammanhang är dock 
inga 'fakta* neutra l information, eftersom fakta alltid är knutna till mer särskilda syften som inte alltid 
uttalas. Jfr. t.ex. Hilkka Summa, The rhetorics of bureacracy', s 219-232 in Pertti Ahonen (ed) Tracing 
the Semiotic Boundaries of Politics. Mouton de Gruyter. Berlin 1993, s 225: 'agreements about what can be 
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and scientific knowledge in organization studies*, Organis ation, vol.4, nr.l (1997):7-30, s 10. Jfr. även 
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8 Dvora Yanow, 'Practices of policy interpretation*. Editorial. Policy Sciences, vol.28, nr.2 (1995):111-126, s 
118 (min övers.); se även James Throgmorton, The rhetorics of policy analysis*. Policy Sciences, vol.24 
(1991):153-179. 

9 Jürgen Habermas ger, i sin Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy 
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och 'kritiska* analyser, som med andra ord förmodas förutsätta en given up psättning spelare. 

12 Se t.ex Srikant Sarangi och Stefan Slembrouck, Language, Bureaucracy and Social Control Addison Wesley 
Longman. Harlow 1996; Alaisdair Roberts, '"Civic discovery** as a rhetorical strategy*, Journal cf Policy 
Analysis and Management vol.14, nr.2 (1995):291-307. En varning till forskaren att inte alltför lättvindigt 
träda in i en roll som diskursiv mellanhand återfinns i Stephen Esquith, 'Political theory and political 
education*, Political Theory, vol.20, nr.2 (1992):247-273; jfr i denna fråga även Toby Miller, Technologies of 
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Truth: Cultural Citizenship and the Popular Media University of Minnesota Press. Minneapolis 1998, särsk. 
s 64-100. Jfr. även Dunsire, som talar om statlig modifiering av aktörers förmåga att hantera 
arbetsmarknadens regler som ett slags handicap-system, Andrew Dunsire, Tipping the balance: Auto-
poiesis and governance', Administration <& Soäety vol.28, nr.3 (1996):299-334, s 314: The handicap is a 
sometimes elaborate mechanism for establishing (within the rules of the game) what in a different 
sporting metaphor is often called a level playing field, to achieve a fai rer race or game in the face of 
widely different capacities by the players'. 

13 Nikolas Rose, 'Government, authority and expertise in advanced liberalism'. Economy and Society vol.22, 
nr.3 (1993):283-299, s 283. 

14 Rose, 1993, s 298; jfr. även John Hartley, The smiling professions: From a sea-monster to 
synchronised swimming', s 19-139 i Hartley, The Politics of Pictures: The Creation of the Public in the Age of 
Popular Med ia. R outledge. London 1992; Peter Miller och Nikolas Rose, 'Production, identity and 
democracy', Theory and Socie ty vol .24 (1995):427-467; Renate Mayntz, 'Politische Steurung: Aufstieg, 
Niedergang und Transformation einer Theorie'. Politische Vierteljahrschrift: SonderheftK) (1995):148-168. 

15 Jfr. även Saez, 1985, s 419, om fransk kulturpolitik (min övers.): 'Det kulturella imperativet innebär ju 
faktiskt, att i frånvaron av en överordnad kulturell norm kan samhälleliga gruppers intressen uttryckas 
utan begränsningar. De kommer nödvändigtvis att påbörja en kamp om begränsade kulturella resurser'. 
Antagandet att 'kulturella resurser' är 'begränsade' följer i och för sig först om man intar en viss 
(elitistisk) p osition i denna kamp, en position som i sin tur utmanar påståendet att det saknas en 
överordnad kulturell norm; i själva verket pekar uttrycket 'begränsade resurser' ut normen som liktydig 
med ekonomin (eller kapitalet) - en tolkning vi inte behöver anamma utan vidare. 

16 Se t.ex R. A. W. Rhodes, The new governance: Governing without government', Political Studies; 
(1996):652-667, s 666: The conventional account of policy networks treats them as an instance of 
private government [...] An alternative interpretation suggests citizens could be regaining control of 
government through their participation in networks as users and governors'; jfr. även, om olika sätt att 
se på 'identitetspolitik' som något användbart både för 'högern' och Vänstern', Alan Wolfe och Jytte 
Klausen, 'Identity politics and the welfare state', Sodai Philosophy and Policy, vol.14, nr.2 (1997):236-255.. 

17 Harold D. Lasswell, The Policy Orientation', s 3-15 i Lerner & Lasswell (red.) The Policy Säences. 
Stanford University Press. Stanford 1951, s 10. En annan tidig inflytelserik teoretiker är Amitai Etzioni, 
Modern Organisations. Prentice-Hall. Englewood Cliffs, 1964. För en intressant översikt av policy-
forskning, se Fred Dallmayr, 'Public policy and critical discourse', s 166-191 i Dallmayr, Polis and Praxis: 
Exercises in Contemporary Political Theory MIT-Press. Cambridge, Mass. 1984. För en än mer övergripande 
kritik, s e även Bernard Crick, The American Sc ience of Pol itics: Its Origins and Co nditions. Routledge and 
Kegan Paul. London 1959; för en kritik av bilder av planering som inte tar hänsyn till planeri ngens 
beroende av en omvärld, se Niklas Luhmann, 'Politische Planung' (1966) s 66-89 i Luhmann, Politische 
Planung. Aufsätze %ur Soziologie von Politik und Verwal tung Westdeutscher Verlag. Opladen 1971. Att det 
överordnade målet sägs vara 'fred' är ingen slump. I kapitel fem kommer jag att hänvisa till synen på 
det första världskriget som en kamp mellan tysk kultur och fransk och brittisk civilisation. Kultur (eller 
synonymen civilisation) var då något som skilde vänner från fiender. Efter andra världskriget har man 
istället antagit att kultur är vad som förmår jämka samman, förena, och leda även förutvarande 
fiendeländer vidare - mot konsensus och fred. En UNESCO-rapport om kulturpolitik skriver sålunda 
sin egen ideologiska historia på följande vis (European Task Force on Culture and Development, In 
from the Marg ins: A Contribution to the Debate on Culture and Deve lopment in Europe Council of Europe 
Publishing. Strasbourg 1997, s 33): 'A post-war spirit of reconcilitation led to the establishment of 
international organisations, which have issued a series of cultural declarations to which national 
governments have signed up'. För betydelsen av det kulturella och militära sambandet mellan USA och 
de västeuropeiska länderna, vilka tillsammans antogs utgöra 'Väst', jfr. även kapitlet 'Europe as a Cold 
War construction', s 115-129 i Gerard Delanty, Inventing Europe: Idea, Identity, Reality MacMillan. 
London 1995. Jfr. även Georg Simmel, Kamp (ty. orig. 'Der Streit', 1908) Argos. Uppsala 1970, s 115f, 
om krig och fred: 'I den historiska verkligheten pekar båda tillstånden oavbrutet hän mot varandra. 
Trots detta uppfattar vi en inre skillnad mellan länkarna i denna kedja: kampen tycks vara något 
tillfälligt, var s mål ligger i freden och dennas innehåll. Under det att dessa elements rytm, objektivt 
betraktat, förlöper jämnt helt och hållet på en nivå, bildar vår värdekänsla liksom jambiska perioder av 
den, med kriget som tesis och freden som arsis'. 

18 Se t.ex. Jong S Jun, 'Managment by objectives in government: Theory and practice'. Sage Professional 
Papers in Administrative Studies 3,1976. 
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19 Paul A. Sabatier, Top-down and bottom-up approaches to implementation research: A critical analysis 
and a suggested synthesis', Journal of Public Policy, vol.6, nr.l (1986):21-48. 

20 Denna risk tycks uppenbar när rationalistisk spelteori föreställer sig aktörer som fundamentala subjekt, 
vilka fa ttar beslut utrustade med mer enkla eller komplexa måluppsättningar. I den mån man håller 
subjektet konstant blir man dock blind för möjligheten att subjektet förändras som en följd av spelet. 
Se dock, för en utvecklingspotential, James Johnson, 'Communication, criticism, and the postmodern 
consensus: An unfashionable interpretation of Michel Foucault', Political Theory, vol.25, nr.4 (1997):559-
583, s 576: 'they [spelteoretiker] demonstrate how strategic considerations, especially to the extent to 
which their interests diverge, can prompt relevant players to use language in novel, surprising ways that 
undermine whatever salutary expectations communication might otherwise esta blish'. 

21 Georgiou, Petro (1973) The Goal paradigm and notes towards a counter paradigm*. Administrative 
Science Quart erly vol.18 (1973):291-310. är på ett föredömligt sätt kritisk till vad han kallar för 
organisationsforskningens 'målparadigm': tron på tydliga mål som analyseras enbart med avseende på 
effektivitet. 

22 Se tex Giandomenico Majone, 'Feasability arguments', s 69-94 i Majone, Evidence, Argument and 
Persuasion in the Pol icy Process. Yale University Press. New Haven och London 1989, s 118: 'it is quite 
misleading to employ ideal standards in evaluating or comparing alternative policy instruments; the 
standards must relate to the particular context in which the instruments are used. And because the 
context in which the policy is made includes values, norms, perceptions, and ideologies, technical 
considerations are insufficient as criteria of choice'. Se även Mary Douglas, How Institutions Think 
Routledge & Kegan Paul. London 1986; Hans Joas, The Creativity of Action (ty. orig. Die Kreativität des 
Handelns, 1992) Polity Press. Cambridge 1996; Rune Premfors, 'Reshaping the democratic state: 
Swedish experiences in a comparative perspective'. SCORE rapportseriel 996:4. Stockholm Center for 
Organizational Research. Stockholm 1996. 

23 Se t.ex. Charles Perrow, The analysis of goals in complex organizations', American Sociological Review,; 
vol.26 (1961):854-866, s 855: 'Official goals are the general purposes of the organization as put forth in 
the charter, annual reports, public statements by key executives and other authoritative pronoun
cements. [...] Operative goals designate the ends sought through the actual operating policies of the 
organization; they tell us what the organization is actually trying to do, regardless of what the official 
goals say are the aims'. 

24 Herbert Simon, 'On the concept of organizational goal'. Administrative Sâence Quarterly, voL9, nr.l 
(1964):1-22. Jfr. även Carolyn Miller, The rhetoric of decision science, or Herbert A. Simon Says', s 
162-186 i Herbert W. Simons (red.) The Rhetorical Turn: Invention and Persuasion in the Conduct of Inquiry. 
The University of Chicago Press. Chicago 1990. 

25 Simon, 1964, s 21: 'In view of the hierarchical structure that is typical of most formal organization, it is 
reasonable to use language to employ organizational goal to refer particularly to the constraint sets and 
criteria of search that define roles at the upper levels'. Detta kan sägas vara en förklaring som tenderar 
mer åt funktionalism än åt rationalism; se t.ex. Björn Molin, 'Analys av administrativa beslut', Stats
vetenskaplig tidskrift , vol.70 (1967):37-52, s 38. En ansats som är mer benägen att ta hänsyn till olika 
sorter av begränsningar företräds av Majone, som noterar att det funnits en tendens att enbart 
undersöka begränsande faktorer som kan kvantifieras, t.ex. i termer av budget Själv hävdar han istället 
att (1989, s 70): There is no essential difference between technical, economic, political, institutional, or 
any other type of constraint: they all limit the freedom of choice of the policymaker, and their 
violations always entails a penalty'. 

26 Jfr. Vera Zolberg, 'Conflicting visions in American art museums', Theory and Society, vol.10 (1981):103-
125, s 104. While the general task divisions in art museums are governance, performance, and 
patronage, and even though these functions can be conceptualized in an organizational table [...] 
neither at their founding nor today have they been performed by distinct, mutually exclusive sets of 
actors. Those who govern (trustees) are often also patrons (donors and clients); those who perform by 
organizing and preserving art (curators) are also involved in governance, and patronize by their 
donations. Collegiality in this case is a type of "multiple leadership" [Perrow] promoting such 
interpénétration of functions that it is difficult to distinguish clearly b etween administrative (mana
gerial) and substantive (aesthetic) policy'. Se här även den välkända debatten om förhållandet mellan 
aktör och struktur, särsk. Ove K. Pedersen, 'Fra individ til a ktör i struktur: tilblivelse af en juridisk 
rolle', Statsvetenskaplig tidskrift vol.92 (1989):173-192; men se även de mer dualistiska ansatserna (I 
termer av en objekt-subjekt distinktion), hos Bo Rothstein, 'Aktör-strukturansatsen: Ett metodiskt 
dilemma', Statsvetenskaplig tidskrift vol.91, nr. 1 (1988):27-40; o ch Lennart Lundquist, 'Aktörer och 
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strukturer', Statsvetenskaplig tidskrift, vol.87 (1984). För en övertygande kritik av dualistiska ansatser 
(inklusive Giddens och Lukes), se Torben Bech Dyrberg, The Circular Structure of Power: Politics, Identity, 
Community. Verso. London 1997. 

27 Om förintelsen av fiendens stridskrafter som målet för det strategiska anfallet, och kuvandet av 
fiendens vilja att försvara sig som ett abstrakt sett än mer överordnat, politiskt mål, se von Clausewitz 
Om kriget (ty.orig. Vom Kriege 1832). Bonniers. Stockholm 1991, särsk. bok I, kap.2, bok VII, kap.3 och 
6, samt bok VIII; jfr. t.ex. Dwight Eisenhower, Korståg i Europa (eng. orig. Crusade in Europé). Saxon & 
Lindströms förlag. Stockholm 1948, s 243: 'Direktiven från cheferna för de förenade staberna var 
mycket enkla och instruerade oss bara att landstiga på Frankrikes kust och därpå förinta de tyska 
stridskrafterna. Det betydelsefullaste stycket löd: "Ni tränger in på Europas kontinent och företar, i 
samråd med de övriga allierade na tionerna, operationer som siktar mot Tysklands hjärta och förstö
randet av landets väpnade styrkor."4. De allierades mest välkända gemensamma, yttrade och överord
nade mål under andra världskriget, att axelmakterna skulle gå med på 'unconditional surrender', antogs 
först vid Casablancakonferensen 1943, som ett komplement till Atlantdeklarationen från år 1941; och i 
båda fallen uppstod diskussion om vad man egentligen menade. Se t.ex. Bruce Lockhart, Comes the 
Beckoning. Putnam. London 1947, s 228f. I Edgar Robinson, The Roosevelt leadership, 1933-1945. 
Lipincott. Philadelphia 1955, s 279 (och se även s 301), citeras Roosevelt, som grandiost säger att 
Adantdeklarationens åtta principer: 'presents a goal which is worth while for our type of civilisation to 
seek' (min kurs.). Inte heller militärens strategiska mål för kriget var vid samma tid ett försök till 
mekanisk styrning, men snarare ett sätt att åstadkomma en ideologisk sammansvärjning. 

28 Redan den strategiske expert som under slutet av artonhundratalet med imponerande systematik 
planlade tysk mobilisering, Alfred Schlieffen, insåg att det moderna kriget inte skulle komma att handla 
om en skådeplats som kunde överblickas och styras från en enda position. Den strategiska plan
läggningen syftade inte till att mekaniskt ta tillvara en redan befintlig kunskap om vad som skulle kunna 
hända, utan det gällde att uppnå övergripande kontroll av en slagordning, i vilken sedan taktiska befäl i 
viss mån kunde tillåtas agera enskilt. Se Stephen Kern, The Culture of Time and Space 1880-191& Harvard 
University Press. Cambridge, Mass. 1983, s 300; jfr. även Gunther Rothenberg, 'Moltke, Schlieffen, and 
the doctrine of strategic development', s 296-325 i Peter Paret m. fl. (red.) Makers of Modern Strategy: 
From Machiavelli to the Nuclear Age Princeton University Press. Princeton 1986, särsk. s 311-320. 

29 Se Clausewitz, 1832, särsk. bok I, kap.l. Jfr. även Pierre-Michel Menger, Temporalité et différences 
interindividuelles: L'Analyse de l'action en sociologie et en économie', Revue française de soâcloge, vol. 38 
(1997):587-633, s 626, där Menger bl.a., apropå den komplexitet som följer så snart spelteorier 
realistiskt försöker inbegripa aktörers förmåga att påverka varandra, säger: 'tärningskastens ordning, 
deras eventuella samtidighet, den eventuella kunskapen om en spelhistoria, beslutens eventuella 
sekventialitet, spelets eventuella kontext av upprepade spel, är var och en bilder av en berikad tempo-
ralitet, vars matematiska koncentration till ett initialplan där en total strategisk kalkyl skulle kun na ske, 
är bara ett enskilt fall, om än anmärkningsvärt'; det tycks m.a.o. inte lämpligt att låta termen strategi 
användas för vad som verkar vara ett teoretiskt särfall, den strategiska kalkylen. Det finns för övrigt 
likheter mellan vad jag kallar strategi och vad Laclaus och Mouffes tillvaratagande av vad de kallar 
hegemoni. Se Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical 
Democratic Poli tics. Verso. London 1985. Jfr. t.ex. s 93 (min kurs.): To construct the concept of 
hegemony therefore involves not a simple speculative effort within a coherent context, but a more 
complex strategic movement requiring negotiations among mutually contradictory discursive surfaces'. 

30 Därmed inte sagt att jag ansluter mig till Habermas alltför drastiska skiljelinje mellan strategiskt och 
kommunikativt handlande. Se t.ex. Habermas, 1996, s 36. För en kritik av Habermans, se t.ex. Thomas 
L. Dumm, The Politics of post-modern aesthetics: Habermas contra Foucault', Political Theory, vol.16 
(1988):209-228, särsk. s 212f. För ett försvar av Habermas, se t.ex. Erik Oddvar Eriksen och Jarle 
Weigård, 'Conceptualizing politics: Strategic or communicative action?', Scandinavian Political Studies, 
vol.20, nr.3 (1997):219-241 - dessa författare använder Jon Elsters 'strategiska' rationalism som en 
syndabock, vilket tillåter dem att förespråka det kommunikativa handlandet, eftersom det verkar som 
om det inte kunde finnas något mellan dessa alternativ - men det borde det kunna göra, menar jag: det 
är rentav fallet, att strategi framförallt bör vara kommunkativ. 

31 James Chapman, The British at War. Cinema, State and Propaganda, 1939-1945 I.B.Tauris. London 1998, s 
53. 

32 Om moraliserande och demoraliserande propaganda, se t.ex. Harold Lasswell, Propaganda Techniques in 
the World War. Kegan Paul. London 1927. 
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33 Se om the Arts Cornai, Nicholas Pearson, The State and the Visual Arts: A Discussion of State Intervention in 
the Visual Arts in Britain, 1760-1981, Open University Press. Milton Keynes 1982, s 48-66. The Arts 
Counäl fortsatte, med början 1946, den verksamhet som Councilfor the Encouragement of Music and the Arts 
(CEMA) inledde under kriget. Här var J.M. Keynes en drivande kraft, och hans aktivitet karaktäriseras 
på följande vis, av en annan sentida historiker: 'He developed an idea buyoed by his personal aesthetic 
preferences, wove an eloquent argument in the finest debating tradition which accentuated the best of 
very angle, and allowed no one to intervene except to define the opposite view which appeared 
defensive after his dogmatic reasoning', Richard Witts, Artist Unknown: An Alternative History of the Arts 
Council. Litde, Brown & Co. London 1998, s 97. En annan viktig aktör var lord MacMillan, som först 
satt i styrelsen för den privata välgörenhetens stiftelsen the Pilgrim Trust, som grundade CEMA, där 
MacMillan sedan hamnade i styrelsen efter att begått ett par fatala misstag som informationsminister 
(Witts, 1998, s 55-73). Pearson (1982, s 49) kallar lord MacMillan (ej att förväxla med den blivande 
premiärministern) för: 'a "private" but "public" figure; a man who in one sense can be described as a 
"career chairman". As such he illustrates the sense in which many organs of public life which are 
apparendy distinct in function in purpose actually ov erlap through the membership of boards and 
managment, councils and trust' [...] 'He is also illustrative of an amateurism that is built into the sys
tem' [...] 'In some cases, of course, individuals can be described as both "public figures" in the sense 
described above, and "professionals" in the sense of having specialist knowledge and a career in à 
particular area. For instance, one of the original four members of the Council of the CEMA was Sir 
Kenneth Clark, Director of the National Gallery, Director of the Film Division of the Ministry of 
Information and Surveyor of the King's Pictures'. 

34 Cit. i Chapman, 1998, s 53. 
35 Chapman, 1998, s 57. 
36 Eisenhower, 1948, s 239. Krigets aktörer är med andra ord inte autonoma subjekt, eftersom det kan 

uppstå konflikter även på den 'egna' sidan; bland politiska teoretiker tycks särskilt Gramsci varit 
medveten om detta krigets politiska villkor. Se t.ex. Laclau och Mouffe, 1985, s 69f. Jfr., för senare 
insikter om värdet av att ta tillvara fle ra röster när en planeringsprocess planeras, t.ex. Abdul Khakee, 
The communicative turn in planning and evaluation', paper presented at the Third international 
Workshop on Evaluation in Theory and in Practice in Spatial Planning, London, Sept. 19-21,1996. 

37 Se James G. March, och Johan P. Olsen, Rediscovering In stitutions: The Organisational Basis of Politics The 
Free Press. New York. 1989. Se även Majone, 1989, s 117: 'policy goals are often defined in terms of 
the available means'. 

38 Se March & Olsen, 1989, s 12. 
39 Raymond Williams, The Arts Council', s 41-55 i Williams (red. Robin Gable) Resources of Hope: Culture, 

Democracy, Soc ialism. Rou tledge. London 1979, s 46. En ökad självständighet skulle däremot leda till 
ökad demokrati, menade Williams. Williams kritiserar även den Överdrivna tilltron till den metafor som 
förklarar att Arts Council är ett 'mellanliggande' organ. Williams talar o m problemet med 'the constit u-
tional definition of "intermediacy"'. Hänvisningen till kr oppens konstitution har givetvis en dubbel 
betydelse (s 43): Typically it [intermediacy] is now ordinarly discussed in metaphors, of which the most 
popular is 'the arm's length principle'. But this is an unfortunate image: with whatever unintentional 
accuracy, it describes one weak version of intermediacy. For it is customary for the body to direct its 
arm, and all that is gained by an arm's length is a certain notion of removal of directly traceable 
control'. 

40 Om medborgerlig utvärdering, jfr. även Harry Brighouse, 'Neutrality, publicity, and state funding of 
the arts'. Philosophy and Public Affairs, vol.24, nr.l (1995):35-63., för en diskussion om anslag till konst. 

41 Se t.ex. Louis Marin, Le portrait du roi Les éditions du minuit. Paris 1981, s 11: 'makt, det är att som lag 
inrätta förmågan själv fö rstådd som möjlighet och kapacitet till kr aftutövning. Och det är här före
ställningen [la représentation spelar sin roll eftersom den gentemot förmågan är både medel och grund
läggning'; se även Dyrberg, 1997, s 104: The circular structure of power here [in the liberal vieu\ 
performs the operation whereby the process in which power strategies erect an authority is at once a 
process in which the relation between cause and effect is reversed: the effect is constructed as a cause'. 
Makten verkar genom att föreställa både sin egen effekt och sin egen orsak. Både Marin och Dyrberg 
visar dock att verkan konstrueras först 'i andra hand', som ett tillägg eller en föreställning: makten är 
verksam när den föreställs verka. 

42 Om vi för en stund tillät oss att glömma bort att mål inte bara är medel, utan även principer, då kunde 
den metod som antyds i följande citat vara ett sätt att förstå hur styrning fungerar. Se Molin, 1967, s 47 
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(min kurs): 'Ett förvaltningsorgan kan t»ex. vara för emål för hög grad av generalitet i styrningen men 
samtidigt låg grad av rigiditet, dvs. allt som förvaltningen sysslar med är reglerat men i allmänna 
formuleringar och för att kunna tillämpas i konkreta fall krävs följaktligen en målutfyllnad från 
myndighetens sida. Begreppsparet tar tillvara ett måls förmåga att avbilda i kvantitativ bemärkelse'. I 
citat görs skillnad mellan ett styres grad av generalitet och dess grad av rigidet (eller stelhet). Begreppet 
generalitet avser hur stor del av ett förvaltningsorgans verksamhet som täcks av styrning, medan rigidet 
avser graden av detaljhet i styrningen. Genom att fokusera på 'generalitet' kan vi så att säga mäta en 
ytas storlek. Genom att fokusera på 'rigiditet' mäter vi istället antalet detaljer i det område som 
avbildas. Begreppsparet 'generalitet-rigiditet' faster uppmärksamheten vid referentiella svårigheter, en 
policys förmåga att avbilda den verksamhet som skall bevaras eller förändras. Det är förvisso inte 
ointressant att undersöka skillnaden mellan generalitet och rigiditet. I den citerade versionen är emel
lertid distinktionen alltför kvantitativt inriktad. Begreppsparet anger hur mycket som styrs, men säger 
föga om åt vilket håll något styrs, något som rimligen är av intresse. I citatet är även metaforen 
'målutfyllnad* vilseledande, eftersom den antyder att den detaljerade målformuleringen står i ett 
entydigt förhållande till den allmänna målformuleringen. Den allmänna målformuleringen tycks kunna 
liknas vid en glasflaska, som om målet tack vare sin form alltid förblev sig själv likt, oberoende av 
innehåll. Den allmänna formuleringen är emellertid inte en genomskinlig och färdigblåst behållare, utan 
en form som varierar med sammanhanget. En formulering är ett yttrande, och det kan ges vitt skilda 
betydelser genom att i en framställning knytas samman med olika slag av detaljer. Jfr. t.ex. Jay Winter, 
Sites of Memory, Sites of Mourning,• The Great War in European Cultural History Gunbridge University Press. 
Cambridge 1995, s 104, om Luytens Londonmonument till de döda i det första världskriget (min kurs.): 
'Lutyens cenotaph [cenotaf: en tom grav] is a work of genius largely because of its simplicity. It says so 
much because it says so little. It is a form on whic h any one c ould in scribe bis or ber own th ought^ reveries, 
sadnesses. It became a place of pilgrim age, and managed to transform the commemorative landscape 
by making all of "official" London into an imagined cem etary\ 

43 Jfr. Michael Oakeshott, On Human Conduct. Clarendon Press. Oxford 1975, s 44: The meaning of an 
action is a wished-for response from other agents who, because they are similiarly engaged, cannot be 
depended upon to respond in die wished-for manner. Consequendy acting is making a bargain with an 
imperfecdy imagined future'. Se även, för en undersökning av möjligheter att med hjälp av en spel
metafor begripa samspelet mellan olika slag av vetenskaplig och politisk rationalitet, Ingvar Johansson, 
'Pluralism and rationality in the social sciences', Philosophy of th e Sodai Sciences, vol.21, nr .4 (1991):427-
443; jfr. även Bergman, 1995, särsk. s 93. 

44 Se Majone, 1989, s 71. 
45 Se Majone, 1989, s 71: 'In order to decide which geometrical constructions are possible, it was first 

necessary to precisely die meaning of construction, again by specifying the means - ruler and compass, 
for example - that are allowed in each case\ Engelskans "rule* betyder ju här 'linjal', men det är förstås 
av intresse att ordet även kan betyda 'regel' och 'att styra'. 

46 Jfr. här Rist, 1989, som försöker skilja mellan utvärdering av resultat och utvärdering av process: vill en 
utvärderare bara veta om planen följts, eller vill ha n eller hon även ha svar på frågan om den gett 
resultat i en mer extern bemärkelse? Jfr. även Oakeshott, 1975, s 178: 'A rule may be difficult to 
enforce if non-subscription to the condition it specifies is difficult to detect. But difficulty of detection 
depends not upon the kind of conduct concerned but upon the imperfections of the apparatus of 
detection at the command of rulers: little, it must be supposed, escaped notice in sixteenth-century 
Geneva'. Oakeshott syftar här (antar jag) på den teokratiska regim reformatorn Calvin försåg Genève 
med på 1500-talet. 

47 Jfr. Wittgenstein, 1958, s 96, §201: 'det finns en uppfattning av en regel som inte är en tolkning; utan 
som från fell till fall av användningen yttrar sig i vad vi kallar för "att följa regeln" och vad vi kallar "att 
handla emot den".' [vi har] 'en böjelse att säga at t varje handlande enligt regeln är en tolkning. Men 
"tolkning" borde man kalla bara det att man ersätter ett uttryck för regeln med ett annat'; samt ibid. s 
97 §202: "'Att följa regeln" är därför en praxis. Och att tro att man följer regeln är inte att följa regeln'. 
Wittgenstein frammanar här (liksom jag) e n skillnad mellan a tt följa en regel och att tolka den (d.v.s. 
göra ett tillägg). Wittgenstein ger dock i min mening en alltför ren bild av denna praxis, regelföljandet. 
Den framträder som något från språket helt avgränsat och oberoende - jag skulle istället vilja hävda att 
denna praxis ofta för med sig just tolkning. Jfr. även Charles Taylor, To follow a rule..(1993) s 29-44 
i Richard Shusterman (red.) Bourdieu: A Critical Reader. Blackwells. Oxford 1999. En övertro på praxis 
som ett slags natur, en från det abstrakta tydligt avg ränsad konkretion,, åter kommer ofta i senare tids 
samhällsvetenskap. Se tex Karin Knorr-Cetina, Theory, Culture and Society vol.11, nr.3 (1994):1-22, som 

90 



menar sig kunna hävda att (s 6 , min kurs.): 'formal, technical and abstract systems are never abst ract 
when they are enacted*. Om regler, jfr. även Parret (1993, s 25), som menar att 'certain domains are 
governed by constraints,, others by rules, still others by norms [...] Constraints are regulative, rules are 
constitutive,, and norms, obviously, are normative. One could briefly add a few of the properties of this 
trilogy. The constraint is satisfied (in fact, always satisfied by degree), or not satisfied, the rule is applied or 
not applied, the n orm is respected or viola ted. [...] it should be clear that these domains [...] are osmotic 
and superimposable'. Till denna typologi för sedan Parret termen strategi, som hamnar på en mer 
överordnad, diskursiv nivå. 

48 Jfr. Franklin Roosevelt om reformpaketet New Deal\ cit. i Robinsön, 1955, s 158f: 'to appraise the New 
Deal it is imperative that it be viewed as a whole. No single phase of it can be taken by itself as an 
accurate sample by which to judge th e total. This is equally t rue regardless of which part one may 
consider [...] Individually, they are the groundwork for reform; collectively, the y are the foundations 
for social revolution'. 

49 Se t.ex. Baier, March & Saetren, 1986, s 198: 'It has been observed that the details of a policy's 
execution can be systematically less important to policy makers than its proclamation' [...] 'Individuals 
and groups support (often with extraordinary vigour and at considerable cost) the adaption of policies 
that symbolize important affirmations, even where they are relatively unco ncerned with the ultimate 
implementation of policies'; Gunnel Gustafsson, 'Symbolic and pseudo policies as responses to 
diffusion of power'. Policy Sc iences 15(1983):269-287; David Halpin och Barry Troyna, The politics of 
education policy borrowing'. Comparative Educati on vol.31, nr.3 (1995):303-308, s 307; Dvora Yanow, 
The communication of policy meanings: Implementation as interpretation and text'. Policy Sciences, 
vol.26, nr.l (1993):41-61. Jfr. även Peter Strandbrink, EU-retoriken: Teman i den svenska debatten om EU-
medlemskap. Studentlitteratur. Lund 1997, s 9: 'politik - trots att motsatta argument ibland framförs -
[handlar snarare] om betydelse än om giltighet'. Bl.a. Clifford Geerz har kritiserat skolbildningar inom 
politisk teori för att de inte har förstått se det symboliska för vad det är, och därmed reducerat bilden 
av staten till att handla om mekanismer för order och åtlydnad. Se Clifford Geerz, Negara: The Theatre 
State in Nineteenth Century Bali Princeton University Press. Princeton 1980. 

50 Yanow, 1996, s 201. 
51 Se Lasswell, 1951; Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1958, s 271-278. 
52 Göran Nylöf och Evert & Vedung, 'Development of the methods of evaluation', s 95-106 in Methods 

for Evaluat ion of National Cultural Po licies repor t from a seminar in Stockholm, Sweden, April 16-18, 
1985. Swedish Ministry of Education and Cultural Affairs. Stockholm 1986; jfr. även Carl-Johan 
Kleberg, 'Cultural objectives - empty words or practical polie/, Cultures: Dialogues between the Peoples of 
the World (UNESCO, Paris) nr.33, vol.9 (nr. 1) 1983: 82-96. 

53 Hoggart, 1977, s 192. Jfr. även en annan tidigare generalsekreterare i UNESCO, René Maheu, vid en 
kulturkonferens i Venedig 1970: 'Who would have thought ten, even five years ago, that this 
provocative term [cultural policj\ — interpreted and applied in different ways certainly, and not every
where carrying the same degree of support - would one day come to stand for a set of ideas and 
practices sufficiently world-wide to provide the topic for so large a meeting as this? In this respect, 
there has undoubtedly been a remarkable change of mind [...] moving away from the incompatibility 
traditionally postulated in regard to culture between government intervention and intellectual freedom, 
towards a recognition, in theory and practice, of the state's responsibilities to the nation'. Cit. i 
European Task Force on Culture and Development, 1997, s 34. 

54 Om rapportörerna mig ovetandes har underskattat be tydeisen av 'luckan' mellan mål och resultat, och 
svårigheten vore mer markant än jag tr ott, skulle det sålunda bara styrka mitt argument. Jfr. även 
Perelman och Olbrechts-Tyteca, 1958, s 278: 'the hypothesis that any intentional act whatever must 
have a reason, that it constitutes a means toward a certain end, will justify the rejection of any 
interpretation of discourse which would make the latter ridiculous or useless. This is the concept that 
serves as basis for the arguments ab absurdo and ab inutili sensu that are used in the theory of inter
pretation'. Jfr. även Oakeshott, 1975, s 106: 'What has to be investigated is the evidential detail of a 
continuity of contingendy related occurrences in which this performance is the current focus of the 
theorist's attention. And the theorem thrown up in this investigation is a narrative in which the 
performance is understood neither as a fortuitous happening, nor as a necessary consequence, but as 
an intelligible event'. Europarådsrapporterna bör förvisso inte förväxlas med andra officiella 
dokument, som lagar eller propositioner. Rapporterna har skrivits av utvärderare som i större eller 
mindre omfattning upprätthållit sitt beroende av sina respektive regeringar. Just på grund av att 
rapporterna inte i första hand syftar till att initiera en verksamhet, är de dock utmärkta för mitt syfte. 
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Författarna till rapporterna kan förstås ha missförstått olika sakförhållanden, trots samstämmigheten 
vad det beträffar synen på förhållandet mellan mål och enskilda åtgärder. Ett eventuella missförstånd 
behöver dock inte anses för alltför bekymmersamt. I den mån sådana skulle härröra från komplexiteten 
hos statlig kulturpolitik är det väl tveksamt om jag kunnat nå längre i min förståelse än utredarna, som 
ju ofta tycks ha varit anställda vid respektive lands utbildnings- eller kulturministerium. Om ett lands 
kulturpolitik verkligen skulle vara så svår att begripa att inte ens lokala utvärderare förstått den, torde 
det snarast den slutsats jag valt att betona. D.v.s., om inte ens initierade utredare förmår hitta ett 
samband mellan mål och resultat, är det ett tydligt tecken på att det här finns en lucka. 

55 European Task Force on Culture and Development, 1997, s 269. 'Insatsgruppen' bestod av ett halvt 
dussin ledamöter ('policy makers, researchers, and cultural managers'), assisterade av ett annat 
halvdussin medarbetare, och behjälpta av ett dussin specialbeställda rapporter; arbetet debatterades 
sedan vid ett rundabordsmöte, en 'brainstorm'-session, ett informellt möte, och en konferens -
sammantaget deltog över hundra aktörer vid dessa sammankomster. Se ibid. appendix iii, s 371-6. 
Denna mångfald av författare avspeglar sig givetvis även i innehållet, och lustigt nog även i titeln, 
emedan engelskans mer internationellt 'ideologiskt korrekta' titel — In from the Margins — i den franska 
versionen blivit ett mer traditionellt ha culture au cœur,; dvs. 'kulturen i hjärtat'. 

56 Bernard Gournay, 'Rapport national' in ha politique culturelle de l a France: Programme européen d'évaluation 
La Documentation Française. Paris 1988, s 285f (min övers.); jfr även s 293. 

57 Utbildningsdepartementet, Statlig kulturpolitik i Sverige: En svensk rapport till Europarådet Allmänna 
Föraget. Stockholm 1990, s 62. 

58 Se kapitel tre ovan. 
59 Austrian Center for Culture Documentation, Description and Analysis of Austrian Cultural Policy: Austrian 

National Report. Wien 1993, s 124. 
60 Austrian Center for Culture Documentation, 1993, s 274. 
61 En enhetlig beskrivning av statens åtgärder gentemot kultur hade i Ne derländerna nyss anordnats. Se 

Ministry of Welfare, Health and Cultural Affairs (1994) Cultural Policy in the Netherlands. Der Haag 1994, 
s 46-48. 

62 Ministry of Welfare, Health and Cultural Affairs, 1994, s 63. 
63 Ministry of Welfare, Health and Cultural Affairs, 1994, s 64. 
64 Se Ministry of Welfare, Health and Cultural Affairs, 1994, s 50. 
65 Ministry of Welfare, Health and Cultural Affairs, 1994, s 5. Även om dessa principer antas utgöra en 

'grund' för policy, är det inte lätt se hur de kan tillåta nederländsk kulturpolitik att bli enhetligt företag. 
Ministerns uppgift att 'skapa villkor' kan tyckas låta storslagen, men de två principerna är inte värd e-
ringar av en önskvärd utveckling, utan de anger snarare att policy inte formuleras av regeringen, men av 
olika ideologiska intresseorgan ('representation'), eller professionella intresseorgan ('di stinction'). 

66 Ministry of Welfare, Health and Cultural Affairs, 1994, s 48. 
67 Arts Council of Finland, Cultural Polity in Vinland Helsinki 1994, s 42. 
68 Arts Council of Finland, 1994, s 44. 
69 Detta är välbekant, men se även t.ex. Philippe Urfalino, 'Les politiques culturelles: Mécénat caché et 

académies invisibles', h Année sodo logique, vol. 39 (1989):81-110, särsk. s 97. 
70 Olof Palme, 'Svar på fråga angående politisk propaganda i samband med utställningsverksamhet' s 29-

34 i Andra kammarens protokoll 1969, nr 2, 23 januari, 1969. Riksdagen. Stockholm, s 31. 
71 Se t.ex. slutsatsen i Roger Blomgren, Staten och filmen: Svensk filmpolitik 1909-1993. Diss. Göteborg 1998, 

s 138, där det sägs att 'smakpolitiken' inte längre försiggår i riksdagen, men i nämnder, organisationer, 
och bland filmkonsulenter. 
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KAPITEL FEM: REFERENSER 
Tysk kultur och Vervremdung 

Begreppet kultur kan yttras och användas användas på många sätt i olika 
framställningar. Flera användningar kan dock knytas till följande tre referen
ser: 'tankens odling', 'samhälleliga och organisatoriska livsstilar' eller 'konst
arter'. Raymond Williams har i enlighet med detta formulerat en ofta citerad 
typologi för användningen av begreppet kultur. Williams säger bland annat 
att betydelsen av culture kan anges på följande vis: 

(i) the independent and abstract noun which describes a general process of 
intellectual, spiritual and aesthetic development [...]; (ii) the independent 
noun, whether used gener ally or specifically, which indicates a particular 
way of life, whether of a people, a period or a group [...] (iii) the in
dependent and abstract noun which describes the works and practices of 
intellectual and especially artistic activity.1 

Ibland förutsätts utopistiskt att de olika användningarna av begreppet kultur 
skulle förhålla sig harmoniskt till varandra.2 I det här kapidet kommer jag 
istället att visa att de olika referenserna tvärtom ofta utmanar varandra. Olika 
referenser lämpar sig mer eller mindre bra för olika typer av syften. Det en
skilda begreppets mer precisa syftning till trots fortsätter referenserna att dela 
gränslinjer eller passager, territorier som inte kan domineras av enskilda be-
grepp. 

Låt mig inleda med en kort beskrivning av sambandet mellan referens 
och användning för ett visst syfte. Vi har redan sett att statlig svensk kultur
politik formulerats som en omsorg gentemot de institutioner som de mo
derna konstarterna och deras publiker är beroende av: museer, konstskolor, 
teatrar, och bibliotek. Liknande organiseringar sker i andra länder. Konst
arterna har i sin tur förmodats var knutna till kultur som en mer över
gripande, närmast etisk, kultivering. Ibland hävdas visserligen att konst
arterna också har ett betydande ekonomiskt värde: men detta argument 
tilldelas bara undantagsvis en central plats. Det tycks vara svårt att hävda att 
konstarternas förmåga att värdera enbart skulle vara en fråga om att sälja 
tjänster eller varor på en marknad. Även ett motsatt argument har i och för 
sig blivit alltmer ovanligt: tanken att konstarternas värde enbart skulle bero 
av en nedärvd dogm, en kanon. 

Det är nu ganska typiskt att kulturinstitutioner ges stöd för att de antas 
befordra befolkningens livsstil.3 Uppenbarligen är det enklare att legitimera 
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kulturpolitik med hänvisning till en kultur alla medborgare förutsätts dela, än 
med hänvisning till konstarterna, som beror av skiftande smak. Många rege
ringar säger sig alltså vilja odla den kultur som en befolkning faktiskt ägnar 
sig åt. Det har då uppfattats vara ganska självklart att en befolknings livsstil är 
en självständig kultur. Det vill säga, det uppfattas vara en väsentligen de
skriptiv ansats att beskriva kultur som samhällelig livsstil, attraktiv för aktörer 
som vill bejaka möjligheten till konsensus. De flesta demokratiska regeringar 
gör ju faktiskt anspråk på att företräda en given befolkning i dess helhet. Att 
hävda kultur som samhällelig livsstil förmodas dessutom vara mer veten
skapligt. När kultur sägs vara en samhällelig livsstil förmodas denna defi
nition vara ett resultat som härrör från etnologisk forskning.4 

Kulturbegreppet används alltså för att referera till ett slags gemenskap 
bortom det värderande, ett stöd för politiskt konsensus. Att så sker är långt
ifrån någon tillfällighet, utan tvärtom en väsentlig del av kulturbegreppets 
politiska historia. För att visa på detta förhållande skall jag i detta kapitel ge 
en översikt av sambandet mellan kultur och politik i tysktalande länder, 
under 1800-talet och det tidiga 1900-talet. Begreppet kultur har bland annat 
använts för att konstruera en grund för den tyska nationalstaten, och det är 
knappast en slump att uttrycket Kulturstaat myntades samtidigt som föreställ
ningen om en tysk nation gjorde sig gällande, i början av 1800-talet.5 Ex
emplets lämplighet följer alltså av att det i tysk historia är särskilt lätt att se 
hur begreppet kultur används politiskt, och jag h ar kunnat lita till en rad 
arbeten som behandlat betydelsen av tysk kultur — ett forskningsfält som jag 
givetvis inte gör något anspråk på att ens delvis överblicka. 

Jag vill dessutom visa hur den nationella konstruktionen av kultur i sin tur 
hänger samman med — eller rentav åstadkommer — en föreställning av konst
arterna som något opolitiskt. Med hänvisning till Bertolt Brecht och Walter 
Benjamin hävdar jag sedan att tron på en absolut skillnad mellan konst och 
politik gör det svårt att urskilja förutsättningarna både för konst och för 
politisk verksamhet. Brist på kunskap gör det i sin tur svårt att agera politiskt 
och konstnärligt. 

För att ta tillvara exemplet i dess fulla komplexitet gäller det att undvika 
det slags historieskriving som brukar kallas the whig interpretation of history. I en 
sådan whiggish history utgår man ifrån en förekomsts (ett begrepp eller en in
stitution) innevarande funktion, och skriver sedan förekomstens historia som 
om denna funktion hade kunnat styra förekomsten redan från första stund.6 

Kultur är inte ett begrepp som ständigt förblir sig självt, även om det kan 
verka så när man i efterhand utesluter de alternativ som varit möjliga. Istället 
för att hävda att historien varit ute efter att nå ett visst resultat från första 
stund, vill jag visa h ur begrepp på ett mer öppet sätt beror av kontexter. Vi 
borde kunna skriva historia som berättelser om den återkommande möjlig
heten att välja hur ett begrepp skall användas för olika syften.7 
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5.1 Från bildning till kulturkamp 
Den samhälleliga blomstring som inleddes under den senare delen av euro
peisk medeltid, för ungefar tusen år sedan, tycks framförallt ha varit en effekt 
av handelns och städernas tillväxt. Högmedeltiden innebar dessutom att kun
skap i mer abstrakt bemärkelse förnyade sin betydelse. Det gjordes ånyo tro
ligt att det var ett och samma förnuft som reglerade inte bara kyrka och 
kungamakt, utan även adliga och borgerliga seder. De högre ståndens privile
gier härrörde inte bara från deras militära och ekonomiska makt, utan även 
från deras förmåga att behärska detta förnuft. Särskilt viktiga var de kun
skaper och de erfarenheter av det socialt passande som följde med den klas
siska 'bildningen'. Denna förmedlades i de så kallade fria konsterna {artes libe
rales), som framförallt innefattade grammatik, retorik och logik. De fria 
konsterna knöt samman vad vi kallar medeltiden med den antika världen. 
Efterhand antogs de även utgöra en garanti för den borgerliga individens 
ökade självständighet.8 

En enhetlig kunskapssyn inbegreps tidigt i det tyska ordet Wissen, 
vetande. Det var förvisso skillnad mellan adelns vetande (mer direkt knutet 
till den latinska traditionens artes lib erales) och den mer folkliga klokhetens 
tillgång till List. Både artes och List tycks dock hört samman med en föreställ
ning om ett mer övergripande förnuft, det vill säga just Wissen. Redan på 
1300-talet hade emellertid detta Wissen reducerats till att vara ett förnuft 
bland andra, mer knutet till olika samhälleliga in stitutioner än till en föreställ
ning om ett universellt förnuft.9 Förnuftets eller klokhetens 'begreppsliga falt' 
hade börjat lösas upp, och denna utveckling fortskred alltmer under seklernas 
gång. Samtidigt rationaliserades den statliga maktutövningen och vann en ny 
självständighet. Borgerskapet började göra större anspråk på att kunna före
träda sina egna intressen. Naturvetenskapen hävdade sitt oberoende av re
ligiösa dogmer. Det tycktes vara svårt att hävda att alla kunskaper hängde 
samman i en hierarkisk ordning. 

Utvecklingen innebar förvisso inte att det saknades försök att etablera 
mer enhetliga bilder av världen. Ett av de mest ambitiösa av dessa filosofiska 
'projekt' var ju tveklöst sjuttonhundratalets så kallade Upplysning. Åtmins
tone till en del kan Upplysningen just uppfattas som ett slags 'teori', ett för
nuft, som i bästa fall skulle förmå leda den 'praktik' samhällets institutioner 
ansvarade för.10 Upplysningen förutsatte givetvis en ny institutionell kontext, 
där de nya kunskaperna kunde yttras. Kontexten tillhandahölls av borger
skapet, som under av 1700-talet trädde fram som en alltmer självmedveten 
klass i flera europeiska länder. Borgerskapet i tysktalande länder skilde sig en 
aning från engelsk och fransk bourgeoisie, eftersom de senare tycks ha varit 
mer beroende av industriell framgång. För den nye tyske borgaren var det 
tillåtet att upprätta en viss distans till både börd och pengar genom sin bild
ning. Estetisk bildning (Bildung) blev ett sätt för de små tyska s taternas bor
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gare att upprätthålla sina privilegierade positioner, även om dessa fortsatte att 
vara underordnade aristokratin.11 

Nödvändigheten av att försöka åstadkomma en mer övergripande bild av 
världen kunde vid 1700-talets slut även formuleras som en nödvändighet att 
förena människans inre förmågor med samhällets yttre krav: "om männi
skans yttre bildas [...] utan att människans inre bildas, åstadkoms blott poli
tyr; smakens bildning utan hjärtats bildning ger blott kultur; förståndets bild
ning utan hjärtats och smakens bildning ger blott upplysning"12. Även de 
sköna konstarterna förmodades således kunna användas för utformningen av 
en god medborgerlig personlighet. Konstnärers verk kunde legitimeras både 
med referens till den plats de tilldelades i en filosofisk estetik, eller med refe
rens till god smak i en mer borgerligt vardaglig bemärkelse. 

Tankar av detta slag uttrycks exemplariskt i Wilhelm Meisters ~Lehrejahre, 
Goethes berömda 'bildningsroman', påbörjad på 1770-talet, men färdig
skriven och publicerad först 1796. De förändringar manuskriptet genomgår 
återspeglas i huvudpersonens bildningsresa. Goethe låter först Wilhelm upp
slukas av teatern, och sedan efterhand förvandlas till en fullfjädrad drama
tiker. Kanske hade Goethe först tänkt låta detta vara verkets fullbordan; 
Goethe var ju själv teaterdirektör i Weimar. När han skriver om romanen, i 
början av 1790-talet, anordnar han emellertid en radikal omsvängning. Tea
terns höga uppgift visar sig plötsligt vara ett otillräckligt levnadsmål. Det allra 
viktigaste är nu att utgå ifrån den naturliga personen, det vill säga individens 
förmåga att utveckla alla si na anlag i umgänge med andra människor.13 Att 
det estetiska och det naturliga betonades innebar inte att den tyska roman
tiken var en politiskt oskuldsfull rörelse. Särskilt hos tidens författare återfin
ner vi en omfattande politisk radikalitet.14 

Den preussiska staten tycks dock inte ha haft särskilt svårt att stöpa om 
föreställningar om borgerlig bildning till institutioner för medborgerlig ut
bildning. Föreställningen om utbildningens politiska möjligheter förstärktes 
vid början av 1800-talet, särskilt i Preussen (en av de största tyska statsbild
ningarna). Det förödande kriget mot Napoleons franska nationalarméer var 
en viktig vändpunkt, och kung Fredrik Wilhelm III lär efter nederlaget vid 
Jena ha sagt att: "Staten måste med andliga krafter ta igen vad som fysiskt 
förlorats".15 Oavsett om detta verkligen yttrades åstadkoms vid denna tid ett 
samförstånd mellan monarkins absolutistiska ambitioner, och borgerskapets 
humanistiska. Vi kan rentav tala om ett slags k ulturpolitisk allians, som sär
skilt väl företräddes av den store humanisten Wilhelm von Humboldt. Hum
boldt var i viss mening den förste kulturministern, eftersom han 1809 blev 
ansvarig för det preussiska inrikesministeriets "sektion för ecklesiastik, 
offentlig undervisning, och medicinalväsende". Humboldt anförde tidigt 
nyttan av att staten tog ansvar för medborgarnas andliga fostran, men häv
dade med emfas att en statlig Nationalerçiehung borde lämna medborgarna fria 
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att utveckla sina anlag.16 Det är dock tveksamt om Humboldts förmåga att 
instititutionalisera offentlig skolning verkligen svarade mot hans höga ambi
tioner.17 Vi kan notera att statens intresse för medborgarnas andliga uppfost
ran även legitimerades av Hegels teorier om stat, religion, moral och estetik. 
Fast inte heller Hegels inflytande bör överskattas.18 Vi kan dock säga att det 
länge upprätthålls en balans mellan bildningens förmåga att värdera och ut
bildningens förmåga att skapa medborgare. 

Ett avgörande bakslag för romantiken som liberal politisk strategi sker 
först efter 1848 års revolutioner. Försöken att vidga det borgerliga inflytandet 
slås ned i de tyska staterna, eller koopteras av de adliga m akthavarna. Ändå 
fortsätter borgerskapet länge att odla en föreställning om möjligheten till 
bildad kontroll av personlighet och samhälle. Det är särskilt tydligt i ett av 
seklets mest inflytelserika kulturhistoriska böcker, konsthistorikern Jacob 
Burckhardts Renässanskulturen i Italien (I860).19 Burckhardt porträtterar 'renäs
sanskulturen' som ett resultat av att den moderna människan blir självmed
veten och förmår ta historien i besittning. Detta nya begrepp, renässanskultu
ren, hålls alltså fram som ett föredömligt exempel för 1800-talets borgerskap. 

Burckhardt knyter an till Schelling och den tidiga romantiken, och inleder 
sin berättelse om 'renässansen' med ett långt avsnitt betitlat 'Staten som 
konstverk'. Burckhardt säger även: "Liksom nu flertalet av de italienska sta
terna till sin inre uppbyggnad var konstverk, dvs. medvetna, reflekterande, på 
noga beräknade, påtagliga grunder vilande skapelser, så måste också deras 
förhållande till varandra och till udandet vara ett resultat av konst".20 Burck
hardt tar alltså till vara en traditionell uppfattning av 'konst' {arte.r) som ett 
samhällsnyttigt handlande som kan läras ut. Ändå skiljer sig Burckhardts verk 
på en avgörande punkt från upplysningens och romantikens syn på bildning 
och kultur. Burckhardt har nämligen börjat uppfatta kultur som ett resultat 
av en given ordning, snarare än som en pågående odling.21 Kultur var för 
Burckhardt synonymt med ett resultat av konst, denna bildande eller i vid 
mening formgivande verksamhet. Genom att skriva renässansens historia 
bygger Burckhardt själv upp en ny medvetenhet om staten som ett resultat av 
en historiskt verkande konstruktion, ett slags kulturens krona. Av allt att 
döma ryggade Burckhardt emellertid undan för det faktum att de med 
honom samtida nationalstaterna bara undantagsvis erkände sig vara nämnvärt 
beroende av konstarter och estetisk bildning.22 

Estetisk bildning var inte en huvudsak i den nya tyska nationalstat som 
inrättades av den preussiska monarkin. Istället tilldelades konstarterna i allt 
högre grad ett ansvar för det individuella och det privata i motsats till det of
fentliga. Konst och bildning avpolitiserades, och deras ansvar begränsades till 
'det innerliga' (Innerlichkeif) P 

Begreppet kultur, uppfattat som ett samhälleligt resultat, blev i gengäld 
desto viktigare. Det skedde ett begreppsskifte som förenklat kan sägas ha 
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försiggått på följande vis. Före det tyska enandet var begreppen Kultur och 
Bildung ett radarpar i den politiska, estetiska, och moraliska debatten. Begrep
pet kultur hade redan då ett folks kollektiva gemenskap som referens, även 
om en sådan gemenskap bland alla småstater i det tidiga 1800-talets Tyskland 
uppfattades vara ganska undflyende. Bildung v ar i den bemärkelsen inled
ningsvis ett mer användbart begrepp. Det angav ju de n individuella möjlig
heten att leva ett rättfärdigt liv, genom att kultivera tanke och estetisk för
måga. Estetisk bildning var emellertid svår att använda för att identifiera eller 
konstruera det slags övergripande tyskhet som krävdes för att legitimera en 
långt större tysk nationalstat. De tysktalandes estetiska bildning var inte en 
avgörande förutsättning för Bismarck och den militanta preussiska aristokra
tin. Den styrande klassen ansåg sig bildad, men hade ingen anledning att 
förmoda eller medge att också bönder och arbetare skulle kunna vara bil
dade. Det var enklare att bygga en ny tysk stat och nation på tanken att alla 
tyskar tillhörde den tyska kulturen. I efterhand förvånar det sålunda inte att 
det nya begreppet Kultur tilldelas uppgiften att föreställa vad som förenar 
tysktalande i olika länder, och gör en övergripande tysk stat nödvändig.24 

Före den preussiska segern över Österrike 1866 uppfattades visserligen 
Österrike företräda en mer egentlig tyskhet. Det gjorde bland annat att en 
viss ambivalens präglade den preussiska synen på den italienska frigörelse 
som försiggick på 1850- och 1860-talen. Borde till exempel en god preussare, 
vid 1859 års krig mellan Piemonte och Österrike, bejaka tyskhet och kultur, 
det vill säga Österrike - eller borde den gode preussaren bejaka det moderna 
statsförnuftet, det vill säga Piemonte? Efter 1866 var det enklare att bejaka 
både kultur och statsförnuft, eftersom det nya Preussen nu visade sig förmö
get att ansvara både för tysk kultur och tyskt statsförnuft.25 

När begreppet kultur nu tilldelas en statsbärande funktion, tycks det alltså 
förlora alltmer av sitt beroende av bildning och estetik. Termen kultur ges en 
mer övergripande innebörd, samtidigt som den skiljs från borgerskapets mer 
konkreta estetiska bildning. Det mest välkända resultatet av denna begrepps
liga utveckling är kanske den 'kamp' som efter enandet, år 1871, sades försig
gå mellan Bismarcks tyska kultur och den bayerska katolicismen. 

Beteckningen Kulturkampf myntades av en berömd patolog, liberalen 
Rudolf Virchow.26 Uttrycket syftade på den germanska kulturens bekäm
pande av vad som utmålades som latinsk vidskepelse. I praktiken innebar 
kulturkampen bland annat att den preussiska regeringens Kultusministerium 
(med kyrka, utbildning och kultur som ansvarsområden) förbehöll sig rätten 
att ange vilka grundläggande skolböcker som var lämpliga. Dessutom mins
kades religionens andel i skolundervisningen — istället infördes en mer om
fattande undervisning i naturvetenskapliga ämnen. Den nya föreställningen 
om kultur fortsatte att dominera den nya tyska s taten, och dess fortplantning 
garanterades inte bara av folkskolan, utan även universiteten. En avgörande 
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betydelse intog här den tyska idealismen (som vad det beträffar uppfatt
ningen av kultur kan uppfattas som Fichtes efterföljare).27 Den nya stats
makten institutionaliserade alltså en viss kultursyn, även om de nya kultur
vetenskaperna förvisso inte utan vidare lät sin uppfattning av kultur reduce
ras till vad som var användbart för staten.28 Kulturbegreppets förstatligande 
var dock allt annat än tillfällig. Dess fortsatta betydelse för statlig och natio
nell enhet understryks av att vi under första världskriget finner föreställ
ningen, att där fransmän och engelsmän identifierar sig med hjälp av avili-
sation, har tyskarna och andra germaner Ku/tur.29 

Begreppet kultur fick ökad statlig betydelse under 1800-talet. Samtidigt 
började man som sagt betrakta konst, bildning och estetik som något privat 
eller innerligt. Idag är det kanske svårt att urskilja betydelsen av att statens 
maktutövning förmodades vara oberoende av estetiska uttryck. Vi skulle 
emellertid förstå föga av monarkins eller de kristna kyrkornas historia, om vi 
inte tog hänsyn till hur dessa konstruktioner byggdes upp av offentliga skåde
spel, pompa, ståt, och bildning.30 Under 1800-talet börjar staten däremot anta 
en alltmer abstrakt skepnad, genom byråkrati, historievetenskap och den 
statliga skolan (som utbildade medborgare, men som knappast bildade 
dem).31 Denna utveckling lämnar efterhand ett allt större utrymme för konst
arternas frihet. Staten använder sig i mindre omfattning av konst, och alla 
beslut om estetiska yttringars värde tycks överlämnas till konstnärerna och 
deras publik. Ändå avstår denna borgerlighet inte helt och hållet från tanken 
att konst och estetik skulle kunna vara något politiskt, något som kunde bidra 
till att förändra samhället. 

Om vi alltså vill hävda att konstarterna nu frigörs, borde vi givetvis ta 
hänsyn till skil lnader mellan olika tider, platser, artister, och genrer. Vi bör 
dessutom ge akt på följande fyra kvalifikationer. För det första var det kanske 
bara de mest radikala konstnärerna och filosoferna som - mer eller mindre 
övertygande - försökte åstadkomma en åtskillnad mellan konst och kultur, 
mellan estetik och samhälle. För det andra åstadkoms vad som brukar kallas 
'den konstnärliga friheten' i samklang med att en marknad för konstverk ut
vecklades. Det innebar att vissa särskilda beroendeförhållanden och uteslut
ningar institutionaliseras. För det tredje var konstnärliga yttranden även i 
fortsättningen utsatta för censur. För det fjärde skedde allt detta gradvis, men 
knappast kumulativt och rationellt i någon förutsägbar mening.32 

Även med hänsyn till dessa kvalifikationer återstår möjligheten att tala om 
att det är statens relativa ointresse för konstarterna som tilldelar dessa este
tiska verk, institutioner och idéer deras förmåga till självständighet.33 Konst
arterna antar en skepnad av offentlighetens restpost, och vi återfinner här 
även identifikationer av det kvinnliga, det känslosamma, det frivola. Numer 
anses det av allt a tt döma normalt att västliga regeringar saknar intresse för 
estetiska skillnader. Det estetiska betraktas som en intern angelägenhet för 
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konstarterna. Samma regeringar förutsätts däremot vara intresserade av kul
tur i allmänna termer. Vi kan även på andra politikområden se att intresset 
för det övergripande ständigt är kopplat till ett ointresse för det särskilda, det 
lokala och det individuella. Det tycks finnas ett samband mellan ett allmänt 
intresse och ett särskilt ointresse. De europeiska staterna under 1800-talet 
försvarar allt ivrigare det allmänna, samtidigt som intresset minskar för det 
som förmodas vara detaljer. 

Vad som är detalj och vad som är ett väsentligt skiljemärke är förstås inte 
absolut givet. Om en regim eller en härskande klass skall ku nna övertyga om 
sin förmåga att företräda det allmänna, måste den trots allt kunna peka ut de 
särskilda detaljer som gör det möjligt att urskilja dess förmåga att härska. 
Kanske dessa detaljer numer kan urskiljas i ett särskilt bruk av ord som 'ef
fektivitet', 'utvärdering', och 'budget', medan det ännu för hundra år sedan 
handlade om ord som 'bildning', 'heder' och 'ära'. 

5.2 Estetik och våld 
Världskrigen under nittonhundratalet visar att förmågan till våld haft av
görande betydelse för den tyska staten. Våldet förmodades emellertid långt 
tidigare utgöra en väsentlig del av de adliga klassernas förmåga att upprätt
hålla sina samhälleliga personer. Viljan att stå upp och försvara sin ära, sin 
identitet, i en kamp 'man mot man', 'på liv och död', antogs vara nödvändig 
för upprättandet av ett självständigt subjekt. Denna tro på den personliga och 
manliga förmågan att utöva våld levde i Tyskland kvar längre än i andra län
der i Europa. De högre stånden i det wilhelminska Tyskland behöll ett 
monopol på bruket av våld inte bara genom sin kontroll av härarna och 
domstolarna, utan även genom sitt monopol på det personliga bruket av 
våld. Den aristokratiska och maskulina förmågan att med våld kunna försvara 
hedern hade avgörande betydelse för den tyska nationens framväxt. En cen
tral funktion i den tyska konstruktionen av den ansvarsfulle medborgaren var 
därför långt in på 1900-talet den så kallade duellen.34 

Duellerandet hörde samman med en särskilt antiretorisk retorik. Den 
mänskliga kroppen hade blivit en till synes ickespråklig metafor, en bastion 
som antogs ge naturen en plats i kulturen, en slutlig garant för samhällets och 
individens hedersamma fortlevnad. Förmågan att kräva upprättelse (satisfak-
tionsfähigkeii) kunde identifieras tack vare ett särskilt tecken, det så kallade 
mensurärret, som studenter och officerare erhöll i blodiga prövningar. Duell
värdighetens regler försäkrade den hedersamme medborgaren om att han 
inte var beroende av att tala och lyssna sig fram i världen. Den intellektuella 
viljan var här endast ett redskap för att behärska köttets ovilja att låta sig 
offras.35 Det fanns rentav särskilda protokoll som skulle göra det möjligt att 
anordna detta försvar så automatiskt som möjligt, på det att aktörerna meka
niskt och direkt skulle kunna lämna språkbrukets opålitlighet.36 
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Krigsslutet 1918 innebar slutet för den auktoritära regimen. Borger-
skapets beroende av aristokratin upphörde, och duellerandet blev sällsynt. 
Det finns en enkel symbolik i detta uppgivande, eftersom det till en del mot
svaras av den nya regimens ovilja att betrakta tysk kultur som något våldsamt 
politiskt. Ändå bevarades givetvis på flera håll en övertro på våld, som fram
förallt förstorades upp i den nazistiska rörelsen. Liksom de italienska futu-
risterna förespråkade nazisterna ett mer maskinmässigt dödande. Ändå bör vi 
kanske framförallt säga att nazisterna utmärkte sig genom att använda este
tiska uttrycksmedel i den politiska kampen, framförallt uniformer, parader, 
massmöten och propaganda.37 För dem som trodde att demokratisk och re
publikansk politik var helt skild från ett beroende av våld och estetiska ut
tryck tycks det ha varit svårt att urskilja hur nazisterna skickligt byggde upp 
det egna partiets makt just genom att utnyttja sambanden mellan politik, våld 
och estetik. 

En del av problemet med Weimarrepublikens oförmåga att erkänna vål
dets betydelse framgår bland annat i den samtida kulturkritikern Walter Ben
jamins rättsfilosofiska kritik. Benjamin hävdade nämligen att konflikter aldrig 
helt kan biläggas och leda fram till ett rättsfördrag, om det inte finns en möj
lighet att tillgå våld som en garanti mot kontraktsbrott.38 Benjamin före
språkade inte att våldet bör vara oinskränkt närvarande: överläggningar, 
kontrakt, och lagstiftning är alla exempel på att överenskommelser sker fred
ligt, i samtal. Han menade emellertid att just dessa konventioner, om de inte 
skall för falla, om de skall kunna upphöjas till rä tt, måste inbegripa en med
vetenhet om sitt beroende av det möjliga våldet.39 Benjamin ansåg att parla
mentet i Weimar försvagades genom att låtsas omedvetet om hur sociala 
kontrakt förutsätter en möjlighet till andra medel. Regeringen förvägrade till 
exempel arbetare rätten till masstrejker.40 Benjamin konstaterade i anslutning 
till detta även ett av tidens paradoxala villkor: "Betecknande nog har parla
mentets förfall kanske fått lika många att överge idealet om ett biläggande av 
politiska konflikter utan våld, som kriget vann för detsamma".41 

Just i detta sammanhang är även regeringens syn på kulturpolitik i 
Weimarrepubliken av intresse. Regimen gav nämligen också upp försöket att 
med hjälp av mer eller mindre militant Propaganda hävda tysk Kultur. Begrep
pet kultur var alltjämt gångbart, men föreställningen om propaganda stämde 
inte längre överens med de flesta partiers uppfattning om politik. En lämplig 
livsstil för hela folket antogs nu istället vara en avpolitiserad tysk kultur. 
Weimarrepubliken övertog den allmänna föreställningen om tysk kultur som 
ett enande kitt, men förbisåg betydelsen av detaljerna i den tidigare härskande 
och duellerande klassens våldsmonopol. Detta monopol hade emellertid varit 
en förutsättning för Bismarcks och Preussens förmåga att hävda förekomsten 
av en övergripande tysk Kultur 
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Det är symptomatiskt att det är vid denna tid som ordet kulturpolitik för 
första gången dyker upp i alla partiprogram (utom hos den yttersta högern).42 

Den tyske kultusministern Becker ville till exempel inte tala om propaganda, 
utan hellre om just opolitisk inlevelse: 'förinnerligande' (Verinnerlichung) ,43 

Genom att återgå till ett estetiskt bildningsideal som föreställs vara opolitiskt 
ville regimen låta tysk kultur och tyska konstarter stå för en frånvaro av våld 
och politik. Denna 'neutrala', 'kontemplativa', eller 'innerliga' kulturpolitik 
var ett försök att låta konst och kultur bli synonymt med en frånvaro av poli
tiskt engagemang.44 Weimarrepubliken försökte förgäves pacificera massorna 
genom att erbjuda dem innerliga konstverk, men lyckades kanske bara med 
att dölja beroendet mellan estetik och politik. Regeringens kulturpolitik 
gjorde det, om ingenting annat, svårt att uppfatta att nazisterna utnyttjade 
möjligheten av en radikal politisk estetik. Det är alltså ingen överdrift att säga 
att föreställningen om en tysk kultur var en ideologisk resurs som mellan
krigstidens tyska demokrati inte förmådde förvalta. 

Weimarrepubliken var i och för sig uppbyggd kring strategin att balansera 
konflikter mellan olika grupper.45 Republiken hölls samman med hänvisning 
till dess svaghet, och dess beroende av segrarmakterna. Det fanns givetvis 
anledning att ta hänsyn till d essa villkor. När Lausannefördraget 1932 åter 
gjorde Tyskland mer oberoende av sin omvärld var det emellertid till sist det 
nazistiska partiet, inte republiken, som bejakade det nya handlingS-

^^i utrymmet. 

5.3 Tradition och modernism 
I de flesta böcker som berör film-, musik-, konst-, eller teaterhistoria i Eu
ropa och särskilt i Tyskland efter första världskriget brukar en översikt av det 
konstnärliga avant-gardet dominera. De uttalat revolutionära skolbildning
arna av dadaister, expressivister, futurister, konstruktivister, och surrealister 
var rörelser som uppenbarligen lyckades skriva om kulturhistorien, även om 
ett mer etablerat erkännande ofta kom först i efterhand. Eftersom avant
gardena definierade sig som revolutionära, förvånar det inte att deras idéer 
och verk i hög grad skiljde sig från den etablerade uppfattningen om konst 
och kultur. Futurister och konstruktivister var radikala när de hävdade att nya 
kommunikationsteknologier skulle komma att revolutionera synen på 
människan.47 

Denna radikalitet säger även en hel del om det etablerade, avant-gardets 
motpart, i Tyskland och i andra europeiska länder. Det etablerade företräddes 
av både borgerliga och socialdemokratiska partier. Dessa menade att de nya 
teknologierna kunde användas intrumentellt, och att staten borde upprätt
hålla och sprida den etablerade kulturella ordningen. En hegemonisk kulturell 
ordning som bestod av en given kanon av europeiska kompositörer, målare, 
skulptörer, dramatiker, och författare.48 
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Låt oss ta radion som ett exempel på denna attityd. Radion var ett av de 
massmedia som redan på 1920-talet togs i anspråk av regeringar för att för
höja folkets smak och kultur. Radion antogs bland annat vara en teknologi 
som gjorde det möjligt att låta klassisk musik bli tillgänglig för i stort sett alla, 
inte bara för dem som bpdde i storstäder och hade råd att gå på konserter. 
De lägre klasserna ansågs behöva hjälp för att inse detta. En inflytelserik 
aktör i Weimarrepubliken, Reichs-Rundfunk-Komissar Bredow, hade sålunda en 
radiopolicy som sammanfattats på följande vis: 

Offered cultural events like concerts, operas, and lectures right in their 
parlors or sitting-rooms, listeners should feel released from the "exhausting 
restlessness" of modem life and so their houses should become " home" 
(Heim), providing shelter n ot just from the rigors of the climate but also 
from the psychological perils of modem society, with its tendencies toward 
superficiality and anonym ity. [...] Bredow conceived of the wireless as an 
"apolitical instrument to spread culture" [...] the radio programs were 
aimed especially at the lower class es, which were st ill to be integrated into 
the German Kulturnation.49 

Radion skulle användas för att göra det möjligt för tyskarna att identifiera sig 
med en innerlig tysk kultur. Politikern på estraden förutsatte att publiken 
skulle vara uppmärksam, och fann anledning att göra gemensam sak med den 
seriöse musikern. Ännu långt senare kan vi återfinna liknande exempel på en 
önskan om att folket skall lyssna med inlevelse. Sådana föreställningar och 
konstruktioner kan ibland ha avgörande politisk effekt.50 Publikundersök
ningar har emellertid visat att uppmärksamt lyssnande är ganska ovanligt. Det 
är istället det förströdda eller frånvarande lyssnandet som dominerar, även 
när det gäller klassisk musik.51 

Ändå har musiker och politiker mycket länge ansträngt sig för att få pub
liken uppmärksam. Ludwig van Beethoven hör till dem som åtminstone lyck
ades få publiken att sätta sig ned. Vid slutet av 1700-talet var nämligen 
konstnären, och kanske särskilt musikern, ännu blott ett slags h ögt stående 
hantverkare, underordnad sin mer eller mindre aristokratiska mecenat. Kom
positören var inte mycket mer än ett redskap för adelns och det högre bor-
gerskapets som det antogs fint utvecklade smak. Beethoven var en av de 
första som lyckades vända på detta beroendeförhållande. Han lät kompositö
ren bli huvudperson, och artisten blev någon eller något som både mecenat 
och publik uppmärksamt borde lyssna till. 

Beethoven var alltså radikal inte bara på grund av sina republikanska 
ideal, utan även för att han vägrade att acceptera att lyssnaren enbart betrak
tade musik som en lättsam bakgrund till en konversation, något som tidigare 
varit den dominerande normen, särskilt vad det gällde instrumental musik: 

103 



In the late eighteenth century, audien ce members could talk, move about 
the room or hall, eat and drink, play card games and other games of 
chance, and (in the privacy of opera boxes) meet with courtisans and 
paramours. Beethoven was increasing the stakes of music consumption by 
attempting to specify the listening situatio n, redefining it as one in which 
"serious" devotion to the performance was the only "approppriate" form 
of conduct. In other words, he was setting up his listeners so as to evoke a 
response quantitatively greater and qualitatively different than the 
behaviour typical of his time.52 

Beethoven och hans kritiker lyckades alltså skriva om reglerna för hur musik 
borde föreställas. Det blev åtminstone bland dessa klasser etablerat att lyssna 
uppmärksamt vid konserter, och att vara tyst på teatern. Aristokrati och bor-
gerskap accepterade under 1800-talet att underordna sig estetiken på konst
närens villkor. 

Det skedde förvisso inte enbart tack vare det musikaliska yttrandets inne
boende kraft. Publiken började inte lyssna och leva sig in i musiken bara för 
att den var särskilt välkomponerad eller välspelad. Utvecklingen av de sköna 
konstemas förmåga att ställa allt högre krav på publikens vilja till inlevelse 
var inte något som automatiskt följde med den musikaliska utvecklingen. 
Den nya klassiska musiken var en rörelse som använde sig av och tog hänsyn 
till ett specifikt samhälles hinder och möjligheter.53 Wienklassicismens sym
foniska program etablerade sig först i motsättning till m usik som 'bara' var 
populär underhållning.54 Efterhand vann klassicisterna allt fler anhängare, 
och lokaler och samhälleliga institutioner anpassades till ett korrekt fram
förande av Beethovens kompositioner.55 Den nya rätta attityden till det este
tiska och det kulturella fick även sin verkan tillsammans med en ny föreställ
ning om den borgerliga individen: bildad, hedervärd, patriotisk. 

Det finns en del välkända alternativ till den traditionella synen på publi
kens behov av att leva sig in i den etablerade kulturen, den etablerade 
konsten. Walter Benjamin trodde till exempel inte att den nya teknologin en
bart var en fråga om nya instrument för ett traditionellt samhälle. Benjamin 
ansåg det heller inte önskvärt att blunda för utvecklingen genom att leva sig 
in i förment höga ideal. Benjamin intresserade sig däremot för artonhundra-
talspoeten Baudelaires bild av den moderna människan som en flanör på 
storstadens gator. Storstadens myller av nya intryck tillhandahöll en vardaglig 
och för alla tillgänglig möjligh et att lära sig att bli mer distanserad. Vi kan 
säga att konstverket för Benjamin blev modernt just när det förhöjde denna 
möjlighet till distans. 

Verklighetens moderna villkor avslöjas alltså inte som om estetiken kunde 
lyftas bort likt en mask. Enligt Benjamin är distanseringen tvärtom ett infor
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mativt anslag, där det estetiska - det sensuella oeh det taktila - både urskiljs 
och bevaras.56 Åskådare blir medveten om världen, men denna medvetenhet 
är samtidigt en distansering. I anslutning till Baudelaire, Freud och Proust 
skriver Benjamin att medvetandet uppstår som ett spår i det bevarande min
net. Erinringen uppfattas som något destruktiv, den inträffar likt en yttre 
åverkan, som på en gång både skakade om och upplyste betraktaren. Det är 
ungefar som när en fysisk stöt eller chock kan utgöra både ett minne och ett 
uppvaknande.57 Tillsammans med Baudelaire hävdar Benjamin sålunda över
raskningens betydelse för den distanserande erinringen: 

Detta rön har Baudelaire gett uttryck åt i en gräll bild. Han talar om en 
duell i vilken konstnären, innan han besegras, brister ut i ett skri av fasa. 
Denna duell är själva skapelseberättelsen. Baudelaire har alltså givit chock
erfarenheten en plats i hjärtat av sitt konstnärliga arbete. [ ] Baudelaire 
gjorde det till sin uppg ift att parera chockerna med sin andl iga och fysi ska 
person, från vilket håll de än kunde komma. Fäktningen utgör bilden av 
denna chockberedskap [Chockabwehr\.5% 

Baudelaires duell är inte ett tillfälle a tt iscensätta kroppen som en heroisk 
bastion, utan duellen är ett mer vardagligt sätt att reflektera och anpassa sig 
till en alltmer teknologisk civilisation, en tid där chocken kan komma från alla 
håll. Benjamin upprätthöll ingen nostalgisk tro på den duellvärdiga kroppen 
som heroisk pose förbehållen en viss samhällsklass. Den moderna människan 
bör kunna försvara sig genom att distansera sig, men distanseringen är inte 
en flykt till tron på ett ädelt våld, utan tvärtom en fortlöpande bekantskap 
med nya teknologier, nya storstäder, en ny vardag. 

Både modern konst och modern politik erbjuder en möjlighet till insikt 
om förlust av 'karisma' och 'aura': det teknikburna yttrandet gör att kungar 
och konstverk tappar sin gloria. Denna tanke återkommer även i Benjamins 
kanske mest välkända essä, 'Konstverket vid tiden för dess tekniska repro-
ducerbarhet'.59 Benjamin fördjupar här en rad olika tvetydigheter som följer 
med de nya föreställande teknologierna, fotografiet och filmen. De nya tek
nologierna förändrar möjligheten att anordna en framställning inför en mass
publik. Teknologin kan skapa en distans som i viss mån är oberoende av 
publikens och skådespelarnas förmåga att aktivt distansera sig. Publik och 
skådespelare antas mer eller mindre förstrött, utan inlevelse, kunna betrakta 
eller låta sig betraktas. Det blir möjligt att låta filmen porträttera bokstavligt 
talat vanliga människor. Deras liv och arbete kan dramatiseras utan att de 
behöver bete sig som skådespelare. Benjamin trodde även att publiken skulle 
kunna bli granskare utan att förvandlas till kritiker.60 

Enligt Benjamin utgör emellertid den fascistiska ideologin ett hinder för 
möjligheten att ta till vara dessa frigörande möjligheter. Fascister och nazister 
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använde sig av estetisk och teknologisk apparatur i enligt med en helt annan 
rationalitet. De ville frammana en karismatisk effekt, en inlevelse i en ny le-
darkult, vilket Benjamin förstås kritiserar i sin essä.61 Efter att ha citerat några 
av den italienske futuristen Marinettis mest osmakliga hyllningar till kriget, 
når Benjamin även fram till sin ofta missförstådda slutsats: fascisten kritiseras 
för att estetdcera politiken, medan kommunisten däremot förutsätts kunna 
politisera konsten: 

Fiat ars — pereat mundis, säger fas cisten och väntar, som Marinett i bekänner, 
att kriget ska skänka den konstnärliga tillfred sställelsen av de av tekniken 
förändrade intrycksbehoven. Detta är uppenbart l'art pour l'art-program-
met i dess fulländning. Mänskligheten som en gång hos Homeros var ett 
skådeobjekt för de olympiska gudarna har nu blivit det för sig själv. 
Mänsklighetens ökande främlingsskap för sig själv har nått en grad där den 
förmår uppleva sin egen förintelse som en estetisk njutning av högsta rang. 
Så förhåller det sig med de n esteticering av politiken som fasäsmen bedriver. Kommu
nismen svarar med attpolitisera konsten62 

Här bör vi inte ha alltför bråttom med förståelsen. Benjamin är nämligen inte 
en positivist, som empiricistiskt föreställer sig att konst och politik skulle vara 
två materiellt avgränsade sektorer, vilka rent mekaniskt kunde knytas sam
man och användas för att stödja eller motverka ett samhälles förändring.63 

Benjamin menar inte heller att fascisterna var den enda eller den första poli
tiska rörelse som tog konstverk i anspråk som ett strategiskt redskap. Orden 
'esteticering' och 'politisering' kan sägas vara uttryck för Benjamins retoriska 
medvetenhet. Politikens es teticering inn ebär att fascisterna tog tillvara de nya 
teknologierna, men använde dem för att låta politiken föreställas som tradi
tionell teater. Estetisk inlevelse ledde till politisk glömska. Det alternativa 
ledet, konstens politisering innebär istället att det finns en möjlighet att använda 
de nya teknologierna för att låta publiken uppleva en distanserad erinran om 
ett samhälles beroende av sitt föreställande. 

Benjamin hävdade att 'kommunisterna' tog tillvara den progressiva ny
heten i det nya sättet att yttra sig i massmedia.64 Mer medvetet hävdade han 
även att 'fascisterna' använde nyheten för ett syfte som borde hört till d et 
förgångna, inlevelsen i en kult av ledaren, vars aura eller karisma man för
sökte bevara till varje pris.65 Konstens politisering är alltså en estetisk distan
sering som i bästa fall leder till politisk medvetenhet. Det är möjligt att för
ändra en föreställningsvärld genom att lyfta fram sambandet mellan övergri
pande ideologier och konkreta uttryck. 

Det ligger nära till hands att förtydliga betydelsen av den estetiska distan
seringen genom att uppmärksamma sambandet mellan Benjamin och hans 
vän dramatikern Bertolt Brecht.66 Brecht satte sig emot den gällande tolk
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ningen av den aristoteliska idén om dramat: att det skulle vara teaterns upp
gift att låta skådespelarna och publiken leva sig in i skådespelet, det vill säga 
just den uppfattning som kännetecknar Beethovens projekt. Brecht menar att 
etablerad dramaturgi medför en elakartad retorisk blindhet. Traditionell este
tik medför en oförmåga att inse farorna med olika typer av uttryckssätt. En 
regim föreställer folket ett visst handlande som 'den enda möjliga vägen', och 
traditionell inlevelse gör det då svårt att urskilja hur 'den enda möjliga vägen' 
är en konstruktion som undviker att ta hänsyn till andra möjligheter. 

Traditionell inlevelse är alltså inte bara något som konstrueras i ett poli
tiskt partis propaganda. Den gamla föreställningen att världen enbart är vad 
den verkar vara hålls vid liv överallt där samhället, livet, och vardagen före
ställs genom naiv inlevelse. Inlevelsen är därför den retoriska omedvetenhe
tens strategi. Det vill säga , något tillspetsat, Beethovens strategi. Kravet på 
inlevelse gynnar den som vill utnyttja retoriken för att dölja sina förehavan
den. På 1920-talet gynnade sålunda omedvetenheten om retorik en mästare 
på detta område: Hitler, eller plankstrykareri, som Brecht kallade honom.67  

Brecht menade att teatern istället borde åstadkomma en distanserande, eller 
avfamiliariserande verkan, en Verfremdungseffekt.68 Skådespelet bör visa på den 
estetiska och den politiska föreställningens oförmåga att hålla sitt löfte om 
närvaro. En överdriven tro på närvaron leder nämligen inte till förlösning, 
men till blindhet. Brechts teori om distansering tillät honom att bejaka både 
det vetenskapliga och det lättsamma och underhållande. Det gällde att åstad
komma ett slags praktisk sludedningsförmåga hos publiken, en förmåga att 
upptäcka nya samband mellan olika konkreta och övergripande referenser. 
Om fler politiker i Weimarrepubliken hade uppfattat Verfremdung som ett al
ternativ till Innerlichkeit hade kanske den demokratiska regimen fått ett längre 
andrum.69 

5.4 Kulturbegreppets politiska historia 
Nietzsche hävdade en gång att endast begrepp som saknar historia är defini
erbara.70 Det finns en motsättning mellan (å ena sidan) ett förment allmängil
tigt befastande av ett begrepps innebörd, och (å a ndra sidan) de oräkneliga 
användningar ett begrepp eller en term kan bli föremål för i skiftande histo
riska kontexter. Språkets förmåga att skapa närvaro är inte absolut vare sig i 
universell eller partikulär bemärkelse. Vad jag porträtterat i det föregående är 
därför varken historien om ett allmängiltigt kulturbegrepp, eller ett kulturbe
grepps nödvändiga koppling till en nationalstat. Snarare har jag velat visa på 
vissa riktmärken i den ständigt föränderliga användningen av ord. Begrepp är 
inte ett slags eviga idéer som först har en neutral grundbetydelse, och som får 
farg och form först när orden tas i bruk i politiska sammanhang. Tvärtom 
kan det ju lika gärna va ra fallet att en förment neutral klangbotten är det po
litiskt mest användbara. 'Kultur' och 'konst' har ibland föreställts vara något 
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från politik och stat oberoende. Jag har med exemplet Tyskland försökt visa 
att just sådana föreställningar paradoxalt nog bör uppfattas fylla en särskild 
politisk funktion. 

Kulturbegreppets historia är en markant politisk historia, där spelet för
siggår mellan olika aspekter av framställningen av kultur. När en politisk 
regim avpolitiserar kultur eller konst, finns det anledning att upprätthålla en 
distans till detta, till exempel genom att komma ihåg hur en avpolitisering kan 
göra tjänst genom att bygga upp en viss föreställning om kulturens och poli
tikens möjligheter. Om vi tillsammans med en viss regims kulturpolitik för
klarar kultur eller konst för neutrala hjälper vi mer eller mindre medvetet till 
att vidmakthålla en föreställning som tjänar ett visst politiskt syfte. De som 
skriver under på en sådan strategi får dessutom svårt att se värdet av att mar-
ginaliserade grupper genom att reflektera över sambandet mellan estetik och 
politik försvarar sin identitet, och erbjuder homogeniseringen motstånd.71 

Konstruktionen av kultur kan inte förbli abstrakt, men är alltid beroende 
av mer konkreta uttryck. En klass, ett genus eller en nations kultur måste, för 
att kunna urskiljas, knytas till en något mer konkret, såsom en livsstil. Även 
när en allmän kultur tar form, upprätthålls alltid ett mer eller mindre omed
vetet beroende av det estetiska. Varje ideologi förutsätter en uppsättning 
materiella betecknare även när det gäller att beteckna mer övergripande 
sammanhang. I gengäld måste konstarterna (där det konkreta hanteras mer 
medvetet) bevara sin frihet även i enlighet med politiska villkor. 

Vi kan därför inte säga att estetik och politik i allmänhet är skilda åt. Det 
finns alltid en möjlighet att mer eller mindre medvetna aktör plötsligt griper 
tag i vad som nyss ansetts otillgängligt. Aktörer som uppträder som politiker 
eller konstnärer kan i vissa situationer utnyttja det ömsesidiga beroendet 
mellan estetik och politik. På så sätt kan de etablera nya gränslinjer. Hitler är 
ett negativt exempel på detta, Brecht ett positivt exempel. Beethoven ger mu
sik en ny samhällelig roll genom att ställa krav på sin publiks uppmärksam
het. Bismarck ger staten en nationell roll genom att frammana en bild av en 
germansk kultur. Benjamin och Brecht försöker istället hjälpa oss att reflek
tera över dessa användningar av estetik och politik. Vare sig kultur är ett syfte 
eller en referens torde alltid dess värde vara beroende av en mer omfattande 
framställning, där ett politiskt och estetiskt medvetande kan vara avgörande. 
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hävdades i Fichtes berömda föreläsningar; se Johann Gottlieb Fichte, Tal till den tyska nationen (ty. orig. 
Reden and die deutschen Nation, 1807/1808). Albert Bonniers förlag. Stockholm 1914; se om dessa tal även 
Karl-Ernst Jeismann, Das preussiche Gymnasium in Staat und Gesellschaft: Die Entstehung des Gymnasiums als 
Schule des Staatens und der Gebildeten, 1787-1817. Ernst Klett Verlag. Stuttgart 1974, s 224-230 

16 Se t.ex. Wilhelm von Humboldt, Wie weit darf sich die Sorgfalt des Staatens um das Wohl seiner Bürger 
erstrecken?' (1792) s 5-18 i Humboldt, Bildung und Sprache: Eine Auswahl aus seinen Schriften (red. Clemens 
Menze). Ferdinand Schöningh. Paderborn 1959. 

17 (Min övers.) se Bollenbeck, 1996, s 175: ''Chef der Sectionen fir den Cultus, öffentlichen Unterricht und das 
Medi^nal-Wesen \ se även Jeismann, 1974, s 295ff, och även s 220, där Jeismann spetsar till Humboldts 
dubbla betydelse på följande vis (min övers.): 'Under den Humboldtska reformens flagga fördes senupp
lysningens statliga utb ildning in i det nittonde seklet som ett smuggelgods - trots proklamationen om 
allmänmänsklig bildning [allgemeiner Menschenbildung. 
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Om estetiken från Baumgarten till Hegel, se Dieter Kliché, 'Ästhetik und Aisth esis: Zur Begriffs- und 
Problemgeschichte des Ästhetischen', Weimar Beiträge: Zeitschrift für Literaturwissenschaft, Ästhetik, und 
Kulturwissenschaften, vol.44, nr.4 (1998):485-505. Om den tyska idealism ens kulturpolitiska betydelse, se 
särsk. Walter Jaeschke och Kurt Rainer Meist, 'Von Humboldt zu Altenstein', s 29-39 i Otto Pöggeler 
(red.) Hegel in Berlin: Preussische Kulturpolitik und idealististische Ästhetikern 150. Todestag den Philosophen 
Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz. Berlin 1981; Hermann Lübbe, 'Deutscher Idealismus als 
Philosophie Preussischer Kulturpolitik', s 3-28 i Otto Pöggeler och Annemarie Gethmann-Siefert (red.) 
Kunstereifahrung und Kulturpolitik im Berlin Hegels Bouvier Verlag Herbert Grundmann. Bonn 1983; Walter 
Jaeschke, 'Politik, Kultur und Philosophie in Preussen' ibid., s 29-48; Annemarie Gethmann-Siefert och 
Barbara Stemmrich-Köhler, 'Von Hammer, Goethe und Hegel über Firdausi: Literaturkritik, Ge
schichtsbild und kulturpolitische Implikation der Ästhetik', s 295-326 i Gethmann-Siefert och Otto 
Pöggeler (red.) Welt und Werkung von Hege ls Ästhetik Bouvier. Bonn 1986. Även om Hegel själv in te 
uppfattade konst och museer lika statiskt som det ofta antagits, är det knappast någon slump att hans tro 
på historien bland annat uttrycktes i bilden av staten som ett minnets tempel, under beskydd av minnets 
gudinna, musernas moder, Mnemosyne. Se Joshua Dienstag, Dancing in Chains: Narrative and Memory in 
Political Theory. Stanford University Press. Stanford 1997, s 141-179. 
Jacob Burckhardt, Renässanskulturen i Italien (ty. orig. Die Kultur der Renaissance in Italien, 1860). Natur och 
Kultur. Sthlm 1965. Jfr. även Heinrich Dilly & James Ryding, 'Kulturgeschichtsschreibung vor und nach 
der bürgerlichen Revolution von 1848', Ästhetik und Kommunikation, vol.6, nr.21 (1975):15-32. 
Burckhardt, 1860, s 76. Ett kapitel (ibid. s 73-75) är dessutom betidat 'kriget som konstverk'. Jfr. även 
von Clausewitz, 1832, s 111-113, bok 2, kapitel tre, betitlat 'Krigskonst eller krigsvetenskap'; samt se för 
en kommentar, Azar Gat, The Origin s of Military Thou ght: From the EnH ghtement to Clausewitz Clarendon 
Press. Oxford 1989, s 174-178. Se även Irmgard Siebert, Jacob Burckhardt: Studien %ur Kunst- und 
Kulturgeschichtsschreibung. Schwabe & Co. Basel 1991, särsk. s 126-129. Jfr. även den brittiske kultur
kämpen Matthew Arnold (1867): "Culture suggests the idea of the state"; cit. i David Lloyd, och Paul 
Thomas Culture and the State. Routledge. New York 1998, s 1. 
Även begreppet bildning tenderar vid denna tid att innebära ett resultat snarare än en tillblivelse. Se 
Albert Wifstrand, 'Bildning: Ett begrepps historia', Lychnos: "Lärdomshistoriska samfundets årsbok^ 1946/47:1-
10, s 8. 
Jfr. Harold James, A German Identity: 1770-1990. Weidenfeld and Nicholson. London 1989, s 80; 
Yoshihiko Maikuma, Der Begriff der Kultur bei Warburg , Nietzsche und Burckhardt Athenäum Verlag. 
Königsberg 1985, s 221-339, varnar emellertid för en alltför schablonartad bild av Burckhardts 
apolitiskhet, hand 'abdikation' till estetik och innerlighet. Ett annat viktigt exempel på viljan att tilldela 
konsten en avgörande samhällelig roll ä r Richard Wagner; se dennes 'Konsten och revolutionen' (ty. 
orig. 'Die Kunst und die Revolution', 1849) s 6-46 i Wagner, Konsten och r evolutionen: Tre uppsatser, övers. 
Curt Eiberling. Författares bokmaskin. Stockholm 1984. 
Jfr. Gordon A. Craig, Germany: 1866-1945. Clarendon Press. Oxford 1978, s 58. Innerlichkeitstod för det 
innerliga, det hjärtliga, d et naturliga och det privat individuella - till skillnad från det konsdade, det 
maskerade, det retoriska och det yttre. 
Se Raymond Geuss, 'Kultur, Bildung, Geist', History and Theory: Studies in the Philosophy of History vol.35, 
nr.2 (1996):151-164, särsk. s 162f. Geuss visar även hur detta kan sägas h a inneburit ett val av Fichte 
framför Schiller, trots att Fichte relativt sällan använde själva o rdet kultur — om den nya betydelsen av 
'Kultur\ se även Norbert Elias, Tyskarna och civilisationens bräcklighet (ty. orig. Studien über die Deutschen, 
1989). Adantis. Sthlm 1996, s 135-148; Jörg Fisch, 'Zivilisation, Kultur', s 679-774 i Brunner, Conze, 
Koselleck (red.) Geschichtliche Grundbegriffe: Historische Lexikon %ur politisch-sozialen Sprache in Deutschland 
Klett-Cotta. Stuttgart, vol.7,1992, s 747; Bollenbeck, 1996, s 229-239; Philippe Bénéton, Histoire de mots: 
Culture et civilisation. Presses de la fondation nationale des sciences politiques. Paris 1975, s 55f. 
Se Russel Berman, 'Piedmont as Prussia: The Italian model and Germa n unification', s 73-88 i Berman, 
Cultural Studies of Modem Germany: Histo ry, Representation and Nationhood. The University of Wisconsin 
Press. Madison 1993. 
Se Craig, 1978, s 69-78; Robin, Lenman, John Osborn, och Eda Sagarra, 'Imperial Germany: Towar ds 
the Commercialization of Culture', s 9-52 i Robin Burns (red.) German Cultural Studies. Oxford University 
Press. Oxford 1995; samt även Byron Boyd, Rudolf Virchow: The S dentist as Citizen Garl and Publishing. 
New York 1991, s 142-173. 
Idealismen kritiserades senare av bland annat Max Weber; se t.ex. Steven Seidman, Liberalism and the 
Origins of European Sodai Theory University of Californa. Berkeley 1983, särsk. om 'the German ideology', 



s 222-234; Rüdiger vom Bruch, 'Gelehrtenpolitik und politische Kultur im späten Kaiserreich', s 77-106 i 
Gustav Schmidt och Jörn Rüsen (red.) Gelehrtenpolitik und poätische Kultur in Deutschland 1830-193Q 
Studienverlag Brockmeyer. Bochum 1986. 

28 Som en kamp mot katolicismen hade 'kulturkampen' uppenbara impleme ntationsproblem; se Ronald 
Ross, The ¥ calure of Bismarck's Kulturkampf: Catholicism and State Power in Imperial Germany, 1871-1887 The 
Catholic University of America Press. Washington, D.C 1998. Se även Karl Griewank, Wissenschaft 
und Kunst in der Politik Kaiser Wilhelms I. und Bismarcks', Archiv fir Kulturgeschichte, vol. 34, nr. 3 
(1952): 288-307. 

29 Bénéton, 1975, s 85-98; Geuss, 1996, s 153, s 163. Se även Rüdiger vom Bruch, Weltpolitik als Kultur
mission: Auswärtige Kulturpolitik und Bildungsbürgertum in Deutschland des Ersten Weltkrigs Ferdinand 
Schöningh. Paderborn 1982; Williams, 1976, s 81. I åtminstone en samtida fransk historiebok översätts 
Kulturkampf karaktäristiskt med combat pour la civilisation Se Ch. Seignobos, Histoire politique de l'Europe 
contemporaine: 1814-1896. Armand Colin. Paris 1897, s 467. En berömd statsvetare som i viss män tog 
hänsyn till kultur som en politisk grundval var Rudolf Kjellén, som även uppfann begeppet 'geopolitik' 
vid sekelskiftet 1900. Se t.ex. Rudolf Kjellén, Samtidens stormakter. Hugo Gebers. Sthlm 1914, s 198f, om 
världskriget på uppmarsch: 'Ur allmän kulturell synpunkt se vi här germanismens stora kamp mot på en 
gång slavism, romanism och anglosaxism. Sålunda förstår man bättre, att Italien nu saknas på sina 
bundsförvanters sida [...] Att äfven Japan sällat sig till fienderna [...] bär mer tillfällighetens prägel'. En 
betydande tysk g eopolitiker var Friedrich Ratzel, som sedermera skulle mynta uttrycket 'lebensraum', 
men som redan tidigare hävdade att T)er Raum der Staaten wächst mit der Kultur' (s 98); men det var 
även fallet att (s 100): 'Das Wachstum der Staaten folgt andern Wachstumserscheinugen der Völker, die 
ihm notwendig vorausgehen'. Se Friedrich Ratzel, 'Die Gesetze des räumlichen Wachstums der Staaten', 
Petermanns Mitteilungen aus Justus Petrus' Geographischer Anstalt, utg. Supan, vol.42 (1896):97-107. Om 
geopolitik i Weimarrepubliken, se David Thomas Murphy, The Heroic Earth: Geopolitical Thought in Weimar 
Germany, 1918-1933. Kent State University Press. Kent, Ohio 1997. Jfr. även kapidet om 'the geopolitics 
of culture' i European Task Force on Culture and D evelopment, 1997, s 69-102. 

30 För en statsvetenskaplig analys, se tex. Klaus von Beyme, Die Kunst der Macht und di Gegenmacht der Kunst: 
Studien %um Spanningsverhältnis von Kunst und Politik Suhrkamp taschenbuch. Frankfurt am Main 1998. I 
den mån 1800-talets Europa samtidigt såg en allt rikare flora av offentliga museer växa fram, var detta ett 
sätt att ta tillvara bara ett visst slags konst; se t.ex. Tony Bennett, The Multiplication of Culture's Utility', 
Critical Inquiry, vol. 21 (1995):861-889, s 887: 'It was art's existence in an age of mass instruction that was 
primarily responsible for, not the loss of aura as if by accident, but the calculated detachment of art's 
power and effectiveness from any dependence on the 'auratic' qualitites of its singular presence. No 
longer serving power by representing it or embodying it, culture — as envisaged in the programmes of 
public museum and art galleries - emerges instead as an infinitely divisible and pliable resource to be 
harnessed, depending on the circumstances, to a variety of social purposes: self-improvement, com
munity development, improving the standards of industrial art and design'. Se även Ingeborg Cleve, 
Geschmack, Kunst und Konsum: Kulturpolitik als WirtschafipoHtik in Frankreich und Württemberg (1805-1845) 
Vandnhoeck & Ruprecht. Göttingen 1996. 

31 Se t.ex. Oakeshott, 1975, s 306: 'neither Frederick the Great [av Preussen: Voltaires upplys te despot] nor 
Joseph II [av Österrike] nor the educational reformers of the eighteenth-century were patrons of 
learning'; ibid, s 307: The children of 'the people' were to be instructed in some humble but more 
modern skills in virtue of which they might become more of an asset and less of a liability to 'the state' 
and in respect of which they might recognize themselves more clearly as intelligent components of its 
natural resources, its human 'capital'. This was the project of the Prussian Landschulregiment of 1763, the 
most ambitious of many similar undertakings of the time. The institutions in which this instruction was 
imparted were a mixture of old and new and reflected local inheritances [...] But the project emerged 
clearly when attendance was made compulsory, when its extrinsic purpose was more exactly formulated, 
when it was placed under the managment of a Minister of Education, and when it was seen to promise a 
genuine éducation nationale, the emblem of the central doctrine of enlightened government: the right and 
the duty of the government of a modern European state to 'school the nation' in such a manner that 
each of its human components might recognize himself as a member of the corporate enterprise 
according to his abilities and in relation to the current managerial policy'. Att uppfattningen av staten 
blir alltmer 'abstrakt' innebär förvisso inte att den frigörs från mytologier av olika slag. Kulten av 
Bismarck som statsman tog sig t.ex. uttryck i en övertro på hans retoriska förmåga. Se Hans-Peter 
Goldberg, Bismarck und seine Gegner: Die politische Rhetorik im kaiserlichen Reichstag Droste. Düsseldorf 1998. 
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32 Bürger betonar hur både konst och begreppet konst är företeelser som bör historiceras, och han 
konstaterar övertygande (i Adornos efterföljd) att 'konstens autonomi* är en kategori som skapas av det 
borgerliga samhället, vilket innebär att självständigheten yir ett beroende Se Peter Bürger, Tbeoiy of the Avant-
Garde (ty. orig. Theorie der Avantgarde, 1974) University of Minnesota Press. Minneapolis 1984, s 46. Mina 
fyra kvalifikationer gör inte anspråk på originalitet, utan kan urskiljas i många översiktsverk. Utveck
lingen mot en roll för konsterna i den borgerliga offentligheten inleddes i England, där borgerlighet och 
aristokrati tidigt dominerade över monarken. Spelet mellan författare, publik, och institutioner som 
bibliotek, gallerier, och teatrar målas t.ex. upp i John Brewer, The Pleasures of the Imagination: English Culture 
in the Eighteenth Century, Harper Collins Publishers. London 1997. Ett banbrytande verk är annars 
Raymond Williams, Culture and Society, 1780-1950 (1958). Hogarth Press. London, 1993, som betonar hur 
estetiken tidigt förmodades erbjuda möjligheten till ett motstånd mot både industriell kapitalism och mot 
demokrati. För en övergripande kritik av det sätt på vilket William glömmer bort statens betydelse, se 
Lloyd och Thomas, 1998 (de visar även hur Williams beror av den tyska romantiken via Samuel 
Coleridge). 

33 Se Herbert Marcuse, 'Über den affirmativen Charakter der Kultur' (1937) s 56-101 i Marcuse, Kultur und 
Gesellschaft,\ vol. I. Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main, 7:e uppl. 1968. Pevsner överdriver statens goda 
vilja när han hävdar att (Nikolaus Pevsner, Academies of Art: Past and Present Cambridge Universi ty Press. 
Cambridge 1940, s 240): The Prince of the eighteenth century supported his academy because he 
needed it, the State of the nineteenth century because it believed in the sacredness of art preached by 
Goethe, Schiller, Humboldt'. 

34 I Tyskland duellerade även politiska radikaler som Marx och Engels. Se Ute Frevert, Men of Honour A 
Social and Cultural History of the Duel (ty. orig. Ehrenmänner. Das Duell in der b ürgerlichen Gesellschaß 1991). 
Polity Press. Oxford 1995, s 123; s 131. De tyska socialdemokraterna (SPD) var aktiva i kampanjen för 
en striktare lagstiftning mot dueller, men ändå dödades en av partiets grundare Ferdinand Lassalie i en 
duell år 1864 (och det var inte hans första). Se idem, s 85. Vi kan även notera att den franske krigs
ministern under den senare delen av det första världskriget, Georges Clemenceau, utkämpade och 
överlevde 47 dueller. Se Françoise Giroud, Cœur de Tigre. Plon/Fayard. Paris 1995. Om duellens 
traditionella juridiska betydelse, jfr. t.ex. Giambattista Vico, La Scienza nuova (1744). Biblioteca Universale 
Rizzoli. Milano, 3:e uppl. 1988,4:e boken, 10:e kapidet, s 612-615; Montesquieu, De l'Esprit des /o/>(1735-
1747), red. Gressaye. Société les Belles Lettres. Paris 1961, vol. 4, bok 28, XIII-XLI (bok 28 ingår ej i sv. 
övers.). Kanske får här även Max Webers klassiska definition av staten här sin rätta resonans. Om vi inte 
känner till duellerandets betydelse kan vi inte riktigt höra vilken kontext Weber, en mensurärrad 
preussisk reservofficer, tänker sig när han i ett tal till tyska studenter, vid slutet av det första världskriget, 
säger att staten är ett monopol på det legitima bruket av våld inom ett visst territorium. Max Weber, 
'Politik als Beruf (1919), s 156-252 i Max Weber, Gesamtausgabe, l:a avdeln., band 17. J.C.B. Mohr. 
Tübingen 1992, s 159f: 'Heute dagegen werden wir sagen müssen: Staat ist diejenige menschlische 
Gemeinschaft, welche innerhalb eines bestimmten Gebietes - dies: das "Gebiet", gehört zum Merkmal -
das Monopol legitimer physicher Gewaltsamkeiten sich (mit Erfolg) beansprucht'. 

35 Försäkran om denna garantimöjlighet var särskilt viktig för akademikern, vilken annars verkade sakna 
kontakt med 'verkligheten'. Se Frevert, 1991, s 146: To "intellectualized" academics in particular, 
duelling might well have seemed like a personal challenge to rectify the top-heaviness of their existence 
and to reconcile heart and head, body and soul, passion and reason, with each other on the field of 
honour'. 

36 Det fanns både skrivna och oskrivna etikettsprotokoll som angav hur aktörerna snabbt kunde komma 
varandra inpå livet, i en som det förmodades hedersam kamp man mot man fjärran från de ovärdiga 
situationer som dominerades av verbala missförstånd eller förolämpningar. Jfr. Elias, 1989, not 30, s 291: 
'I vissa samhällen leder maktförhållandena till att man i umgänget faster särskilt stor vikt vid befallningar 
och lydnad. Följdriktigt faster man där ringa vikt vid övertalning, övertygande och diskussion. När 
diskussionen inte ges stora chanser utvecklas inte heller konsten att diskutera. Vanan att befalla och lyda, 
ofta betonad genom direkt eller indirekt bruk av våld samt, tills nyligen, den relativt ringa färdigheten att 
diskutera sig fram är ett ganska framträdande drag i den tyska traditionen'. Studentföreningarnas et iketts-
protokoll benämndes comments, medan officerare, som var mer permanent inordnade i sitt yrke, var 
mindre beroende av skrivna regler. Se Frevert, 1991, s 90. Jfr. även Reddy som visar att den franska 
revolutionära offentligheten visserligen aktiverade det offentliga, men samtidigt drog upp en gräns mot 
det privata, och därmed tillät eller tvingade män i alla klasser att även med våld upprätthålla gränsen 
mellan privat och offentligt, och därmed sin heder. Se William Reddy, The Invisible Code: Honor and 
Sentiment in Postrevolutionaiy France, 1814-1848. University of California Press. Berkeley 1997, särsk. s xiii, s 
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10. Det tycks dock inte vara utan anledning som tyskarna i början av 1900-talet ansågs ha gått lite väl 
långt i tron på svärd framför tankar, något som bl.a. fick Thomas Mann att beklaga sig över alla 
'intellektuella' som inte förstod den tyska 'anden', se t.ex. Betrachtungen eines Unpolitischen (1918) Fischer. 
Berlin, 7-10 uppl. 1919, s 21: 'Ein Intellektueller ist, nach der Analogie jenes Prozesses, wer geistig auf 
Seiten der Zivilisations-Entente gegen den "Säbel", gegen Deutschland ficht'. Jfr. även, om den 
europeiska traditionen av samband och skillnader mellan svärd och penna, Curtius, 1954, s 186-188. 

37 Jfr. t.ex. Gillian Rose, 'Beginnings of the day: Fascism and representation', s 41-62 i Rose, Mourning 
Becomes the Law. Cambridge University Press. Cambridge 1996, s 60: 'Libertarian ideology masks the 
concentration of the monopoly of legitimate violence in the centralised state, which, formerly, was 
effectively delegated and dispersed accross the quasi-independent institutions of the middle. And it 
masks the unleashing of the non-legitimate violence of indimdiualised âvil society which is provoked by the 
systematic inequality arising from that concentration. Fascist movements seek the monopoly of non-legitimate 
violence, tha t is why they require the rule of law, wh ich they also undermine. [...] They represent the 
triumph of civil society, the realm of the indvidual need, the war of particular interest' (Roses kurs.). 

38 Walter Benjamin, 'Försök till e n kritik av våldet' (ty. orig. 'Zur Kritik der Gewalt', 1921) s 19-44 i 
Benjamin, 1969, s 30. 

39 Benjamin, 1921, s 32. 
40 Benjamin, 1921, s 34. Se även Werner Hamacher, 'Affermative, strike: Benjamin's critique of violence' 

(1991) s 110-138 i Andrew Benjamin och Peter Osborne (red.) Walter Benjamin's Philosoph)/: Destruction and 
Experience. Routledge. London 1993 (Hamacher understryker betydelsen av Benjamins språkfilosofi, där 
det 'affermativa' verkar vara bortom det performativa, liksom det sublima). Jfr. även Max Weber (1919, s 
235), som menade att ett förbud mot våld och strejker kunde vara rättmätigt endast för helg onet. 

41 Benjamin, 1921, s 31; jfr. Elias, 1989, s 159-182. 
42 Se Fisch, 1992, s 764. 
43 Se Wolfgang Schieder och Christof Dipper, 'Propaganda', s 69-112 i Brunner, Conze, Koselleck (red.) 

Geschichtliche Grundbegriffe: Historische Lexikon %urp olitisch-sozialen Sprache in Deut schland vol.5. Klett-Cotta. 
Stuttgart. 1984, s 106; Düwell, 1971. 

44 Det förvånar därför inte att de författare som regeringen lämnar fria in te känner någon anledning att 
engagera sig i ett försvar av republiken: se Craig, 1978, s 469. 

45 Weimarrepublikens konstitution innebar ett större förtroende för juristens förmåga att balansera olika 
intressen med lagens hjälp, än för parlamentets förmåga att representera ett legitimt intresse. Se Axel 
Brusewitz, 'Den tyska riksförfattningens typologiska uppbyggnad', Statsvetenskaplig Tidskrift, vol.31 
(1928):197-233; och jfr. Gerald Feldman, 'German interest group alliances in war and inflation, 1914-
1923', s 159-184 i Suzanne Berger (red.) Organising interests in Western Europe: Pluralism, Corporatism, and the 
Transformation of Politics. Cambridge University Press. Cambridge 1981. Delstaten Preussen uppvisade ett 
större mått av parlamentarisk stabilitet (i La ntdagen) än republiken; men denna demokratiska styrka 
användes snarast som ett argument mot republiken, och för en återgång till en äldre 'preussisk stil'. Se 
Jacques Droz, 'Prusse et prussianisme dans la republique de Weimar', s 23-29 i Gérard Raulet (red.) 
Weimar ou l'explosion de la modernité Éditions anthropos. Paris 1984. 

46 James, 1989, s 117-135. Se särsk. s 123: 'In the face of this constant threat [bl.a. radikalhögerns 
våldsdåd], Weimar could have built up a positive image only if republican leaders had been willing to risk 
civil-war-style propaganda. They might have presented the Republic's existence as the embodiment of 
political and moral values under attack from other values. Republicans, however, continued to believe in 
an ideal that should be harmonius and free of conflict. Succeeding regimes clung to the idea of a united 
nation even when they faced a polarized and bitterly divided people. They attempted to avoid political 
confrontation and the assertion of high principle'. Om de tyska förhandlingarna med de allierade, se 
även Jon Jacobson, Locarno Diplomacy: German y and the West, 1925-1929. Princeton University Press. 
Princeton 1972. När nazisterna tog plats i regeringen försäkrade de snart sitt parti kontroll över den 
tyska riksradion, och snart sändes bara propaganda. Då slutade emellertid publiken att lyssna, och för att 
kunna behålla publikens intresse, var nazisterna tvungna att tillåta allt me r av underhållning, framförallt 
klassisk musik. Se Michael Balfour, Propaganda in War. Organisations, Policies and Publics in Britain and 
Germany. Roudedge & Kegan Paul. London 1979, s 20. 

47 För en översikt av sambanden mellan flera av de europeiska avan tgardena, se John Willett, The New 
Sobriety: Art and Politics in the Weimar Period 1917-33. Thames and Hudson. London 1978. Den 
teknologiska omvälvningens många kulturella betydelser beskrivs ur flera perspektiv i Kern, 1983. 
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48 T.ex. de tyska socialdemokraterna ägnade sig länge åt att diskutera om film var lämpligt som medium för 
förmedling av vad man uppfattade som etablerad konst. Se Richard Sheppard, The SPD, its cultural 
policy and the German avant-garde 1917-1922', Internationales Archiv fir So îalgeschichte der deutschen 
Literatur,; vol.20, nrl (1995): 16-66, s 50. Om SPD:s syn på kultur, se även W. L. Guttsman, Worker's 
Culture in Weimar Germany: Between Tradition and Commitment Berg Publishers. Oxford 1990, jfr. även Eley, 
Geoff (1998) 'Cultural socialism, the public sphere, and the mass form: Popular culture and the 
democratic project, 1900 to 1934' s 315-340 i David Barclay och Eric Weitz (red.) Between Reform and 
Revolution: German Socialism and Communism from 1840 to 1990. Berghahn Books. New York. 

49 Karl Christian Führer, 'A medium of modernity? Broadcasting in Weimar Germany, 1923-32'. The 
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George Mosse, The Nationalisation of the Masses: Political Symbolism and Mass Movements in Germany from the 
Napoleonic Wars through the Third Reich Cornell University Press. Ithaca 1975,2:a uppl. 1991, s 23. 

50 Se t.ex. Mosse, 1991. 
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early nineteenth century [...] is the history of the representation of reputation, and not merely of reputation 
per se\ 
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fascism' (1990, s 316f). Fascismen är rimligen ett alltför stort 'men' för att tillåta en positiv värdering av 
ett politiskt partis kulturpolitik. 
Friedrich Nietzsche, Zur Genealogie der Moral: Eine Streitschriß (1887), Insel Verlag. Frankfurt am Main 
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vol.41, nr.3 (1997):11-30. Jfr. även Tony Bennett, 'Culture, government and the social', Culture and Policy, 
vol.8, nr.3 (1997):169-176. 
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KAPITEL SEX: FÖRFATTARE 
Statlig kulturpolitik i republiken Frankrike 

Författaren, den som yttrar sig i en framställning, kan sägas vara retorikens 
första person. Författaren är den som tycks förmögen att skapa sin historia, 
sin samtid, och sin framtid. En författare i min retoriska bemärkelse kan vara 
en regering, som förvandlar människor till m edborgare, och som samtidigt, 
genom att ta ansvar för ett folk, skapar sin egen identitet.1 Författaren kan 
även föreställas som en person, ett samband mellan kroppsliga egenskaper 
och samhälleliga principer. Mot slutet av artonhundratalet hävdade till exem
pel en inflytelserik tyske jurist, Rudolf von Jhering, att rätten är en person. 
Jehring insåg visserligen att rätten knappast kunde sägas vara möjlig att 'stäl
las inför rätta', en möjlighet som kännetecknar en juridisk person. Ändå för
blir Jherings ståndpunkt att det är enklare att begripa rättens samhälleliga 
villkor om den, precis som en levande person, föreställs vara utrustad med en 
målinriktad vilja. Denna ståndpunkt framställs dock som blott ett redskap, ett 
heuristiskt argument.2 

Platons personifikation av staten (Politeid) är både mer berömd och mer 
komplex än Jehrings. Platon lät förmoda att samhället bör organiseras genom 
att tre olika klasser ansvarar för var sitt slag av mänsklig förmåga. De tre 
statsbärande förmågorna hämtas i sin tur från Platons föreställning av varje 
enskild människas behov av att tillfredsställa begäret (<zpithymetikon), att ta till
vara modet Çthymos), och att bruka förnuftet {logismos, log istikon). Begär, mod 
och förnuft är alltså t re mänskliga förmågor som bör tas tillvara av tre klas
ser. För det första skulle ekonomin skötas av bönder, hantverkare och han
delsmän; för det andra skulle krigare ansvara för den yttre och inre ord
ningen; och för det tredje skulle filosofer förmedla de förnuftiga idéer som 
gör det möjligt att hålla samman det hela.3 Platon föreställer sig alltså att det 
enskilda medvetandet fungerar på samma sätt som staten (eller staden), och 
vice versa. Samtidigt förmodas emellertid blott det enskilda medvetandet 
kunna nå kunskap om just dessa principer.4 

Sanningen var för Platon något evigt, och varje försök att yttra sanningen 
var — som bäst - en kopia. I modern tid har politiska teoretiker istället för
sökt formulera sanningen som ett yttrande, ett tecken som inte kan förnekas 
tack vare att den formulerats i en politisk gemenskap. Den platonska 
epistemologi kan till exempel kontrasteras med den moderna och mer no-
minalistiska sanningsuppfattning som Hobbes sagts företräda: "Truth is 'self-
sufficient' for Plato; politics is at best an imitation. However, for Hobbes, 
truth is a non-issue unless it is coextensive with power".5 Ändå lyckas inte 
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alltid de moderna försöken att anordna politisk gemenskap slita s ig från sitt 
beroende av att likt Platon formulera denna gemenskap i olika naturliga ter
mer, som en organism, en kropp. Lyotard formulerar sig därför på följande 
vis, apropå den franska revolutionen: "History writes itself only as the narra
tive of the body, the account of its production and avatars. Politics an
nounces itself only as the desire for this body".6 

I det här kapidet skall jag försöka exemplifiera och analysera betydelsen 
av en retorisk syn på författarens förmåga att definiera kulturpolitik. De sex 
avsnitten är huvudsakligen kronologiskt ordnade. Jag inleder med att studera 
betydelsen av principer i äldre statsteori och historieskrivning. Därefter följer 
ett avsnitt om konstens betydelse under den franska revolutionen. Efter att 
sedan ha granskat de intellektuellas 'födelse' i Dreyfusaffaren och i den tredje 
republiken, följer en kort beskrivning av mellankrigstidens kulturpolitik. Där
efter visar jag hur romanförfattaren och kulturministern André Malraux for
mulerade den politiska betydelsen av konst och kultur. Avslutningsvis kastar 
jag en kort blick på den franska socialistiska regeringens kulturpolitik under 
1980-talet. 

6.1 Det minne som håller samhällskroppen vid liv 
Statens fundamentala uppgift har länge antagits vara kriget, det motstånd 
som visar på lagarnas yttre gräns, i rumslig eller tidslig mening.7 Redan i ett 
äldre indoeuropeiskt samhälle kan vi urskilja en skillnad mellan den ordning 
som installerats och den oordning i vilken kampen om makt försiggått. Sam
bandet mellan ordning och oordning legitimerade då en traditionell tudelning 
av de härskandes roller i präster och krigare.8 Statens historia har ofta före
ställts som en nydaning i namn av ett tillfälligt förfall, och vi skulle kunna tala 
om en purgatorisk st atsteori.91 den augustinska traditionen uppfattades staten 
(Rom) vara en jordisk institution som tillfälligtvis följde en annan ordning än 
den himmelska. Även i medeltidens feodala regimer frammanas en politisk 
person eller kropp för att göra slut på kriget och för att med hjälp av lagen 
upprätthålla freden. Efterhand får det värdsliga makthavandet en alltmer 
självständig roll. Under 'medeltiden', men framförallt under 'renässansen', 
börjar teologer, jurister, diplomater och historiker framhäva betydelsen av 
mänskliga, till skillnad från gudomliga, lagar.10 Den värdsliga legitimiteten 
antar emellertid samtidigt en alltmer abstrakt prägel. Härskarens kropp blir 
allt mindre viktig när den jämförs med de övergripande principer som skall 
försvaras. Staten blir en makt med absoluta anspråk.11 

Redan Machiavelli framhäver att staten är en princip. Staten är inte bara 
en händelse, utan en installation överordnad varje lag. Machiavelli utgår från 
att det handlar om en fråga om liv eller död, och han liknar staten vid en 
kropp. Om vi inte lyckas e rinra oss de fundamentala statliga principer som 
gäller för samhällskroppen tycks den därför förutbestämd att avlida: 
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Det är emellertid fallet, att dessa [samhäll skroppar] är bättre omhänder
tagna och lever längre, som genom sina ordningar ofta kan förnyas, ell er 
genom tillfälligheter utanför dessa ordningar bringas till en sådan förnyelse. 
Och det är klarare än ljuset att de kroppar som inte förnyas inte varar. 
Sättet att förnya dem är som sagt att reducera dem till dera s principer. Ty 
alla principer - för religioner [sètte], republiker och kungadömen — anstår, 
som i sig har något gott med vars hjälp de kan återhämta sitt första anse
ende och sin första tillv äxt. Och eftersom detta goda fördärva s med tidens 
gång, om ingenting ingriper som reducerar det till ett tecken, dödar det nöd
vändigtvis denna kropp. [...] Denna reduktion till deras princip sker, vad 
det beträffar republike r, antingen genom yttre till fällighet eller genom inre 
omdömesförmåga \pruden^.n 

Machiavelli ställer läsaren inför ett val mellan två sätt att bli påmind om sta
tens principiella funktionssätt. Staten hålls liv som en erinran, men detta kan 
antingen ske genom yttre våld, eller genom inre omdömesförmåga, prudentia 
(som jag skall beakta i nästa kapitel). Enligt Machiavelli förutsätter republi
kens fortsatta levnad att medborgarna påminns om symptomets betydelse, 
och då gäller det förstås att kunna skilja mellan symptom som tecken på för
därv eller på förnyelse. 

Vid mitten av 1600-talet bidrar föreställningen om den absoluta staten till 
att kungen både höjs upp och utmanövreras. Möjligheten av en absolut re
volution träder därmed in på scenen, och det blir möjligt att formulera en 
radikal fråga: om nu suveränen saknar betydelse som person, då kan han väl 
avrättas? De brittiska statsomvälvningarna är ett första jakande svar.13 Revo
lutionen blir något annat än en palatskupp när revolutionens författare hänvi
sar till absoluta principer för att legitimera sitt brott. Det är emellertid först i 
den franska Revolutionens historia under 1800-talet som dessa principer 
både de facto och de jure används för att förvandla staten till en modern repu
blik. Ludvig XVLs avrättning 1793 framställs här som ett förfall som visser
ligen inte kan förlåtas, men som ändå utgör en förutsättning för de franska 
republikernas historia. Dessa republiker numreras rentav som om staten även 
i fortsättningen representerades av en serie regenter, som om man fortsatte 
att ropa: "konungen är död: länge leve republiken; republiken är död: länge 
leve republiken".14 

Minnet av det revolutionära brottet i Frankrike hålls under 1800-talet vid 
liv i den vetenskapliga historieskrivningen. Den akademiske historikerns refe
rens, historien, betraktas som något enhetligt och nationellt, en verklighet där 
alla händelser intar sina platser. Alla historiska fakta uppfattas vara ordnade i 
en rörelse där Revolutionen utgör det enda avbrottet.15 Historien föreställs 
vara oberoende av en yttre diskursiv ordning, som om referensen skulle 
kunna vara oberoende av sin plats i ett spel mellan yttrande, författare, syfte 
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och läsare. Anspråken på referensens objektivitet innebar att författarens 
förmåga inte kunde tillåtas ha någon konstitutiv betydelse. Ändå måste givet
vis författarens trovärdighet garanteras. Ett exempel på de argument som då 
sattes i spel tillhandahålls av historikern Ernest Renan, som bland annat ville 
anföra den konstitutiva betydelsen av Ludvig XVLs avrättning:16 

Glömskan, rentav den historis ka missuppfattningen, är en väsentl ig faktor 
då en nation bildas [la formation d'une natiooch därför är ofta historiska 
studier en fara för nationaliteten. Den historiska undersökningen drar åter 
fram i ljuset de våldsamm a fakta som försiggått vid begynne lsen av varje 
politisk bildning, även då dess följder varit gynnsamma. [...] Den franske 
kungen, som, vågar jag säga, är idealtypen för en kristal lisator; den franske 
kungen som åstadkom den mest perfekta nationella som funnits; den 
franske kungen, alltför nära skådad, förlora de sin prestige ; den nation han 
bildade förbannade honom, och idag är det bara kultivera de sinnen som 
vet vad han var värd och vad han åstadkom.17 

Den historiska händelsen sägs vara utrustad med en betydelse som varit dold, 
och måste avtäckas. Avrättningen är för Renan ett tecken, och om detta 
tecken avslöjas hotas enligt Renan nationens fortbestånd. För att våga av
lägsna tecknets hölje måste historikern därför försöka bortse från sin egen 
tids värdering. Det enskilda historiska fallet bör analyseras i enlighet med sin 
tids betydelse, en historisk betydelse som förklaras vara en mer egentlig bety
delse. Att avtäcka Ludvig XVLs betydelse förutsätts helt enkelt vara att över-
flygla en mer inskränkt officiell historia. När kungens död analyseras i termer 
av den dåtida monarkins lagar framstår den genast som ett brott. Aningen 
anakronistiskt skulle vi kunna säga att Renan utför ett slags psykoanalys av 
historien. Historiens liksom undermedvetna förlopp spelas ut mot det natio
nella medvetandets mer selektiva ihågkomster.18 Renan värderar upp sitt eget 
yttrande genom att visa att historien är mer omfattande än de blott nationella 
historier som annars sägs ha dominerat bilden av staten. 

Frågan är emellertid om Renan verkligen lyckas överflygla den nationella 
historien? Han ger snarare staten näring genom att erinra om dess förmodade 
ursprung. I en kontext av en republikansk författning och en republikansk 
tradition erinrar det ursprungliga brottet om att den nya lagen inte accepterar 
legitimiteten hos någon annan makt än den egna förmågan. Även en legal 
avrättning framhäver republikens förmåga att upprätthålla lagen över huvu
det på varje enskild aktör. När kungens död dessutom föreställs vara ett brott 
framstår republiken som något än mer fundamentalt. Den yttersta förutsätt
ningen för legitimitet och legalitet tycks vara möjligheten till lagbrott, och det 
är denna möjlighet som det revolutionära kungamordet symboliserar bättre 
än någon annan händelse.19 Renan är sålunda mer typisk än originell. 
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Den franska revolutionen förmodades på flera håll utgöra en viktig lär
dom. I Tyskland antogs dock länge den franska segern över Preussen vara ett 
än mer betydelsefullt historiskt tecken. Vid Jena och Auerstadt antogs tys
karna ha erinrats om statens våldsamma förnuft. När Bismarcks arméer 1870 
invaderade Napoleon III:s kejsardöme är det ännu en invasion som blir av
görande. År 1870 installerar sig både ett nytt tyskt rike och en ny fransk re
publik.20 

Även om våldets betydelse för staten hölls vid liv i både Tyskland och i 
Frankrike, så finns det emellertid en del viktiga skillnader mellan de båda län
derna. I Bismarcks Tyskland förblev våldet som vi redan sett ett aristokratiskt 
privilegium, till parlamentets förfång. Fransmännen hade däremot med sin 
revolution protokollfört parlamentets rätt till våldsutövning. I båda länder 
återfinns även andra former av erinran, såsom pedagogik, propaganda, och 
kulturpolitik. De besegrade fransmännen tyckte sig 1870 kunna identifiera en 
överväldigande tysk effektivitet, och det gjordes gällande att orsaken till ne
derlaget stod att finna i utbildningsväsendets förfall. Den allt mer sekulära 
tredje republiken försökte på 1880-talet efterlikna den tyska Kulturkampen.21 

Republiken utmanade den tidigare klerikala dominansen och positivismen 
stod högt i kurs. Den politiska agendan antogs vara i behov av en reform ge
nom omskrivning av skolans curriculum. Den statligt skolade medborgaren, 
befriad från religiösa dogmer, skulle i vetenskapens ljus kunna skåda världen 
som den verkligen var. I samma skede grundas den första av den franska 
statsvetenskapens paradinstitutioner, Paris Ecole des säencespolitiques,22 M en låt 
oss nu granska Revolutionen lite närmare. 

6.2 En pedagogik som träffar hjärtat 
Revolutionära årsdagar och jubileer låter antyda att den franska revolutionens 
installation av en ny fransk republik skulle ha inträffat vid ett enstaka datum. 
I en historisk analys är det svårt att identifiera något konstitutionellt sett 
verkligt avgörande ögonblick. Den 14 juli 1789 är ju bekan t, dagen då Bastil-
jen stormades, men faktiskt inte den dag republikens existens proklamerades. 
Mycket snart började förvisso revolutionärerna legitimera sin insats genom 
att anföra vissa situationers och platsers fundamentala betydelse för utveck
lingen. Republiken och revolutionen gav genast upphov till både mytologise-
ring och byråkratisk formalisering.23 Det var inte en slump att man redan vid 
revolutionerna 1830 och 1848 samlades vid platsen för den fästning som 
stormats av 'folket' den 14 juli 1789: 

När julirevolutionen bröt ut 1830 följde den en mer eller mindre given 
strategi, korrigerad efter stundens ingivelse och historiska tillfälligheter. 
Striden böljade kring Tuiler ierna, berörde L'Hôtel de ville och mullrade 
utanför Palais Royal. En av de lokaler som borde ligga utanför gränsen för 
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denna nya revol ution och dess intresseområden var Bastiljplatsen. Vid den 
fanns inga officiella byggnader, inga vapenförråd, ingenting att angripa eller 
försvara. Så kunde det tyckas. Men då bortser man från den laddning som 
tillförs en lokalitet genom dess plats i historien.24 

I form av utvalda kärnor och nödvändiga marginaler förvandlades efterhand 
vissa framställningar till den franska republikanska traditionen. Denna tradi
tion inrymmer sålunda idag många äldre fragment, som kan återfinnas i nu
tida byråkrati och lagstiftning, liksom på nutida museer, i nutida filmer, i 
Frankrike och i dess forna kolonier.25 Även den nuvarande republiken, den 
femte, förmodas hålla samman denna tradition, eller denna anda, vars bety
delse nyligen anförts av historikern Nicolet: 

Republiken är för fransmännen sjä lva uttryc ket för den historiska tempo-
raliteten. Det är i funktion av Republiken som det blir möj ligt att orientera 
sig i tiden. Den är både ett resultat av ett förflutet, som förberetts av hela 
vår historia, som Michelet sade, och utplånandet av detta förflutna, som 
ändå aldrig dör helt och hållet. Därför måste den ständigt avslutas [// faut 
rachever\, och därför måste varje fransman ständig t leva och återuppliva, i 
utbildning, i det kollektiva minnet, inuti och utanför sig själv, denna revo
lutions historiska faser. Den är i historien, därför att den fötts en dag som 
trots att revolutionskalendern övergivits är den nya tidens nollpu nkt. Men 
den befinner sig också utanför historien: 'Reger ingens republikanska styre 
kan inte bli föremål för någon författningsrevision'.26 

Republiken som en erinran om historiens ständiga återkomst tycks alltså 
kräva en fordöpande samverkan mellan estetik och politik, mellan allegorier 
och strategier. Referenser till vissa platser tjänstgör här som topoi och låter 
minnet av revolutionen bli till måttstock. 

En plats i historien är förstås inte något som varar i evighet.27 Ett erkän
nande av en plats eller en tids historiska betydelse förutsätter att en publik 
intresserar sig för dess tillvaratagande. Givet publikens intresse kan emellertid 
ett bejakande av den historiska platsen användas för att mobilisera uppslut
ning kring ett politiskt projekt. Redan före 1789 var Bastiljen bestyckad med 
ett symboliskt värde, men detta värde har sedan gång efter annan både tagits 
tillvara och kastats över ända. Sedan 1789 symboliserar (den rivna) Bastiljen 
revolutionen; sedan 1870 leder platsen även tanken till den parlamentariska 
republiken; och sedan 1981 erinrar den som vi skall se även om Jack Lang 
och socialisternas kulturpolitik. Minnet av en historisk plats och händelse är 
alltså inte något som förs vidare på naturlig väg. Datumet för Bastiljens 
stormning, den 14 juli, konstrueras till exempel som en helgdag först i den 
tredje republiken, år 1880, och först efter lång debatt. I pressen och i parla
mentet dryftades frågan om vilket datum som bäst passade för republikens 
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syften, men framförallt uppstod kontroverser om det överhuvudtaget var 
lämpligt att instifta en borgerlig helgdag. Det uppfattades som en dramatisk 
inskränkning av kyrkans monopol, och som ett steg mot införandet av en 
civil religion, i Rousseaus anda.28 

Den rivna Bastiljen har en mer konstruktiv pendang i Paris Pantheon, ur
sprungligen Ludvig XVLs kyrka Saint-Geneviève, under Revolutionen om
byggd till begravningsplats för republikens stora män.29 Välkänd är även den 
gamla kungaborgen Louvren, där en gång Ludvig XIV förvarat inte bara sin 
tavelsamling, utan även sina modeller av rikets strategiska försvar, vackra 
modeller av Vaubans geniala befästningar, som enbart särskilt utvalda besö
kare tilläts beskåda.30 Den franska revolutionen förkastade bara för en kort 
stunde det gamla, i en euforisk eller vandaliserande bildstormning, i huvud
staden och i landsorten. Först skulle allt förstöras, liksom för att utplåna 
minnet av den gamla auktoriteten. Snart infann sig en besinning och en lag
stiftning som bekräftade att även den nya regimen tilldelade konstverken de
ras värde.31 Revolutionen var redan från början en musealiserande rörelse. 

Abbén Grégoires angrepp på 'vandalerna' var särskilt viktig, eftersom den 
politiska betydelsen av att konservera och restaurera konstverk och monu
ment här gavs ett principiellt försvar. Grégoire angrep föreställningen om att 
den forna regimens monument borde raseras, och han använde för detta än
damål ordet vandal på ett då alldeles nytt sätt.32 Alternativet till minnesförlust 
var den avskräckande pedagogiken. De monument som skapats under randen 
régime förmodades kunna användas för att erinra om att det var en lyxtörs-
tande och kostsam despoti som hade besegrats.33 Monarkins estetiska ytt
ringar sattes i spel i en ny kontext, och Grégoire hävdade att just k onstverk 
och monument i allmänhet var utmärkta när det gällde att politiskt skola de 
allra mest folkliga republikanerna, sansculotterna. Konstens språk sades 
nämligen vara universellt: "De offentliga monumenten bör alltså erinra 
[folket] om dess mod, dess triumfer, dess rättigheter, dess värdighet: de bör 
tala ett språk alla kan förstå, och som är ett medium för den patriotism och 
den dygd som medborgaren bör låta tränga in i alla sinnen".34 Berömt är även 
Quatremère de Quincys inflytelserika försök att visa att den offentliga arki
tekturen kunde betraktas som ett språk.35 

När den revolutionära regimen anammade Grégoires förslag och liknande 
idéer valde man sida i den välbekanta kampen mellan att rasera och att re
staurera, mellan konsumtion och investering (det dionysiska och det apollo-
niska, fest och museum, Bastiljens revolutionära fall, och dess återuppstån-
delse som operascen).36 Detta partival kan urskiljas redan i handhavandet av 
den revolutionära folkfesten. Det franska ordet för fest (fête) har ju en dubbel 
betydelse, eftersom det också betyder helg. Republiken har inneburit att den 
senare betydelsen prioriterats, eftersom man visserligen ersatte alla kyrkliga 
helger med borgerliga helger, men bara undantagsvis anordnade karnevaler. 
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Regimen försökte frammana ett stillsamt helgande av borgerlighetens nya 
eder, emblem, och martyrer. Republiken kunde då stödja sig på Rousseaus 
skrifter, eftersom denne förespråkat det enkla livet i landsortsstaden, i privata 
sällskap, eller ute i den friska alpluften, där ingen alltför stor teater skulle 
skymma medborgarna för varandra.37 Republiken fick inte förvandlas till en 
maskerad, och det antogs krävas ett mått av strikt kontroll för att den humor 
som inte visade det revolutionära allvaret tillräcklig respekt skulle kunna und
vikas. Det ideala republikanska medborgarskapet fick inte reduceras till en 
övergående passion, en konsdad effekt av masker, smink, och överdrivet 
spektakulär affekt, där publiken glömmer bort vad den lärt sig så snart den 
inser att den bara är en publik, och att scenen inte är verklig. Som de Baedq 
konstaterar: 

The festival of laughter threatens at every moment to escape from the 
control of the political authorities, since the people is itself threatened, 
tricked by wine or manipulations, with loss of its own control. T he fears 
linked with these succesive torrents of disturbances all join in the obsession 
with the carnival, the tradi tional "procession of masks" drawing spectators 
into illusion, depriving them of the weapons of their reason, alienatin g 
them by plunging them into artifice and false values.38 

Folket kunde kanske inte delta i beslutsfattandet, men folket måste ändå på
minnas om sin identitet som folk, och festivalerna fick inte bli så upprymda 
att de ledde till glömska. Det revolutionära idealet är sålunda inte den dio
nysiska karnevalen, men snarare en stillsam ceremoni, en erinran om republi
kens värden som i denna form förmodades kunna verka direkt på folkets 
hjärtan.39 

Givet det högstämdas betydelse, förvånar det alltså inte att skulpturer och 
bildkonst framstod som fördelaktigt varaktiga. Även äldre måleri och skulp
tur förmodades vara yttranden som effektivt kunde framhäva revolutionens 
förmåga att behärska historien. Louvrens samlingar förnyades, och slottet 
förvandlades till et t borgerligt relikskrin. Museet fylldes med de skatter som 
först revolutionens och sedan kejsarens arméer bemäktade sig i Europas kyr
kor, kloster och slott.40 

I viss mening handlade det om krigsbyte i enlighet med ett äldre proto
koll. Revolutionen innebar dock att detta äldre protokoll förlorade sin legiti
mitet. Konstverken kunde därför inte tillåtas upprätthålla den gamla regi
mens spelregler, och det gällde att reducera deras traditionsbevarande och 
sakrala karaktär.41 Konstsamlandet måste alltså iklädas en ny uppgift. Detta 
skedde på museet, där konstverken kunde ordnas i enlighet med en ny sys
tematik, en ny klassificering som inte respekterade kyrkliga eller aristokratiska 
genealogier. Konstverk som tidigare fyllt religiösa och dynastiska funktioner 
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fick en ny betydelse genom att placeras i en ny kontext, en sekulär och re
publikansk miljö. För den revolutionära regimen var det viktigt att exponera 
denna nyordning. En viktig skillnad gentemot randen régime är därför att 
Louvren nu blir ett museum öppet för allmänheten (på Napoleons tid: varje 
lördag och söndag från fjorton till sexton).42 

Revolutionens estetiska program kan alltså inte sägas vara tydligt skilt 
från legala frågor i juridisk och konstitutionell bemärkelse. Ett annat intres
sant samband är de metaforer som återfinns både i den organiska statsteorin 
och i maktdelningsläran. En av Revolutionens mer inflytelserika skriftställare 
var till exempel abbén Sieyès, som genast blev berömd när han 1789 för
nekade aristokratins rätt till privilegier i Qu'est-ce que le Tiers Etat? - 1Y ad är 
tredje s tåndet?.43 Sieyès försökte i sin skrift konstituera Tredje ståndets rätt att 
höras och att representera nationen. 

Sieyès skrift verkar emellertid i två riktningar. Visserligen kritiseras aristo
kratins privilegier, men samtidigt är Sieyès skeptisk till förmågan att installera 
en ny och alltför demokratisk makt. Sieyès vill låta det Tredje ståndet vara 
den egentliga folkviljan, men han hävdar att denna vilja inte kan tillåtas verka 
direkt. Folkets principiella överhöghet måste istället garanteras genom att ges 
ett alldeles särskilt indirekt och institutionellt uttryck. Det krävs kontroll
instanser, det krävs förmedlande domsagor. Sieyès antagande om att det 
Tredje ståndet måste representeras är sålunda en drastisk inskränkning av 
Rousseaus direktdemokratiska föreställning av folkets suveräna vilja.44 Sieyès 
sällar sig på denna punkt till Montesquieu, liksom tidigare den amerikanska 
konstitutionens författare hade gjort, när maktdelningen upphöjdes till kon
stitutionell princip. Även Sieyès menade att statens organisatoriska enhetlig
het borde säkerställas genom att det anordnades på en gång både varaktiga 
och dynamiska förhållande mellan olika intressen. 

I fysiokratisk anda, det vill säga liksom hos de stora upplysningsförfat
tarna Quesnay, Turgot, och Mirabeau, föreställs staten som ett organiskt 
maskineri, ett sätt att ta tillvara samhällets energi genom att med olika mot
vikter balansera skilda krafter. All kraft bör ledas vidare i mekanismer som 
ser till att inga krafter avleds för egna syften, och direktverkan är därför 
olämplig. Enhetlig verkan måste ske genom indirekt organisk samordning.45 

När Sieyès hävdar att staten måste ta tillvara samhällets krafter reserverar han 
sig emfatiskt mot förekomsten av särintressen, klassprivilegier och skrå-
tänkande. Dessa stigmatiserades i uttrycket esprit-de-corps. De t kan översättas 
till 'kåranda', men då går vi miste om den motstridiga metafor det franska 
uttrycket tar tillvara, eftersom det snarare betyder 'ande-i-kroppen'. Sieyès 
litar till att vi förstår att detta är en uppenbart olämplig företeelse. Det tas för 
givet att anden eller själen bör vara skild från den kropp den förfogar över. 
Vi kan tala om ett flagrant exempel på politisk kartesianism. Särskilt viktigt 
var det att inte låta 1789 års principiella deklaration om mänskliga rättigheter 
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uppfattas som ett förslag bland andra. Det antogs nödvändigt att försvara 
deklarationen som om den vore ett matematiskt axiom, som kunde användas 
för att härleda samhällsutvecklingens logiska följder.46 Ändå kan de höga 
principernas absoluta legitimitet inte själva legitimeras principiellt. Till sist 
måste varje framställning ges ett konkret uttryck. Under Revolutionen var det 
tydligt att rättens röst måste försäkra sig om att inte bli avbruten eller ignore
rad. 1790-talets Terror innebar att republikens principer understöddes med 
våld. Den revolutionära regimen finner sig gång på gång tvingad att visa att 
ingen aktör är oersättlig. Alla aktörer tycktes kunna reduceras till exempel på 
revolutionens förmåga.47 

6.3 Den tredje republiken 
Den franska republiken antar liksom andra stater under 1800-talet alltmer 
skepnad av byråkrati, av service public, av en samling lagstyrda offentliga myn
digheter som ansvarar för vissa bestämda delar av 'samhällets' organisering.48 

Samtidigt blir det offentliga skolningsväsendet, l'instruction publique allt vikti
gare. Skolan ansågs kunna bidra till en konstruktion av medborgare med ett 
intresse för att försvara nationen, dess territorium, dess kultur, dess frihet. 
Även om staten föreställs i alltmer abstrakta termer, sker ingen fullständig 
åtskillnad mellan rättsregler och estetik. Till l'instruction publique hade till ex 
empel redan på 1790-talet knutits förvaltningen av slott, monument, konst
skatter, naturhistoriska museer, bibliotek, konservatorier och konstaka
demier, som de revolutionära regeringarna övertar från monarkin och kyr
kan.49 Vi har här återigen anledning att lyssna till hi storikern Ernest Renan, 
som också var ledamot av den tredje republikens kulturpolitiska institution 
framför andra, Conseil Supérieur des Beaux Arts. I denna roll uttalar han sig på 
följande vis: 

För att nå fram till r ötterna hos våra kulturella och vetenskapliga institu
tioner måste man erinra om den idé som knyter an till djupet av den 
franska anden [l'esprit français att vetenskap, humaniora och konsterna är 
en statssak, en sak varje nation som kropp frambringar, och som foster
landet givits till uppgift att egga, att uppmuntra och att ersätta.50 

Det estetiska tilldelas förvisso inte alltid en tydlig ideologisk roll. Den tredje 
republiken bekände sig till e n officiell estetik, men denna antogs vara skild 
både från det kreativa avant-gardet och från den traditionsbärande akademin. 
Staten nöjde sig med utsmyckning, monument, och historieskrivning. De pris 
och stipendier man delade ut antogs enbart vara att gynna detta, och var 
därmed inte ett försök att styra den mer opportunistiska marknaden, eller att 
utmana den akademiska expertisens anspråk på estetisk kunskap.51 
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Den tredje republikens administrativa och ideologiska lösning på den 
liberala statens dilemma bestod i att man nöjde sig med att förvalta vissa in
stitutioner, samtidigt som man betonade att andra förekomster lämnades i 
fred. Även om regimen inte motsätter sig, men rentav uppskattar en viss 
definition av en kulturell aktivitet, kan förvisso en viss institutionell organise
ring av tid och rum göra det svårt eller omöjligt för marginaliserade aktörer 
att komma åt den aktivitet som givits stöd. Denna problematik kan inte utan 
vidare reduceras ner till en konflikt som skulle kunna lösas på de arenor som 
staten tillhandahåller för offentlig debatt, ty ofta är det ju den statliga legiti
miteten själv som sätts i fråga. 

Det andra franska kejsardömet föll samman i samband med nederlaget 
mot Preussen år 1870. Den förutvarande republikanska oppositionen eröv
rade nu statsmakten, och fortsatte för en tid att vara misstänksamma mot 
censur. Tryckfriheten skulle göra det möjligt att ta tillvara samhällets naturliga 
ordning. Det är först genom att låta åskådaren fritt anmäla sitt engagemang 
som det blir möjligt att urskilja samhällets villkor bortom alla särintre ssen.52 

Det uppstod till en början ett slags öppenhet där för ett kort tag både parla
mentariker och författare mötte sina respektive publiker. Vad som sades i 
parlamentet fick därför resonans i tidens romaner, oçh tvärtom. 

På den estetiska sidan återfanns bland annat det litterära avant-gardet, 
som givetvis uppskattade den nya tryckfriheten.53 Med sina anspråk på unik 
förmåga kunde avant-gardet emellertid inte erkänna att politiker med sitt 
banala språkbruk skulle kunna säga något av värde. Stridsropet Vartpour rart 
innebar att den parlamentariska politiken vändes ryggen. Den demokratiska 
regimen fann dock snart att det var viktigt att skilja mellan frihet att uttrycka 
nyttiga tankar, och frihet att uttrycka skadliga tankar; och detta tycktes inte 
alla författare respektera. När myndigheterna alltså ganska snart gjorde an
språk på att reglera vad författarna borde säga, fann sig författarna i sin tur 
tvungna att organisera gemensamma protester. Esteternas kontemplativa 
attityd utmanades när författare började dras inför rätta för sedebrott.54 De 
följande angreppen på censuren utgick dock inte bara från författarnas indi
viduella behov av frihet, utan de hävdade att de företrädde en frihet som 
samhället behövde. 

Den verkliga urladdningen skulle emellertid inte inträffa förrän 1898, när 
Dreyfusaffaren artikulerade konflikten mellan statsbärande professioner och 
fria tänkare. Vi kan säga att de intellektuella föddes när författaren Zola an
klagade regeringen för dess oförmåga att skipa rättvisa.55 Dreyfusaffaren var 
en kamp om rätten att definiera vad som var rätt och fel i det statliga hand
landet. Det var vid denna tid långtifrån uppenbart att dreyfusarderna ('de in
tellektuella') hade någon som helst rätt att åberopa ett överordnat, universellt 
förnuft och därmed angripa rättsväsendet och en inskränkt ideologi. Skanda
len kring domen mot Dreyfus innebar emellertid att republikens 'professio-
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nella' representanter, det vill säga officerare, jurister, och diplomater, inte 
längre framstod som tillräckligt intresselösa och hedersamma. De kunde där
för inte längre göra anspråk på att företräda nationen bortom alla partistrider. 

Redan efter ett år segrade de intellektuella i den moraliska debatten, även 
om det skulle dröja ytterligare ett antal år innan Dreyfus rentvåddes juridiskt. 
Segern innebar emellertid att det förnuft som de intellektuella företrätt visade 
sig vara överordnat statskårernas förmåga. Detta att vara intellektuell var 
därmed inte bara ett rättmätigt men enskilt försvar av en viss oskyldigt dömd 
person, utan den intellektuelle hade visat sig företräda ett mer allmänt in
tresse. Det innebar bland annat att den intellektuella rollen inte kunde reser
veras som ett vänsterpriviligeium. Om den intellektuelle var den som före
trädde ett övergripande förnuft, då var alla som uttryckte ett sådant förnuft 
intellektuella. Den intellektuelles roll förknippades med själva gesten att fritt 
men engagerat försvara en sanning. Att vara intellektuell blev en rättighet 
som tillkom varje oberoende offentlig försvarare av ett mer överordnat för
nuft, oberoende av politisk bekännelse, och vare sig denne aktör angrep eller 
försvarade staten.56 

Eftersom även staten sade sig företräda det allmänna, blev det därmed 
även enklare att institutionalisera kompromisser mellan staten och de intel
lektuella. Det blir inte minst tydligt under första världskriget, där de intellek
tuellas förmåga att strida och att dö på rätt sida belönades med det nationella 
offrets sedvanliga martyrskap. Frankrikes intellektuella tilläts demonstrera att 
de inte bara företrädde det andliga, utan även var av kött. Efter kriget fort
satte de döda att pryda republiken.57 

6.4 Mellankrigstiden 
De allierades seger i det första världskriget kan välvilligt be traktas som de
mokratins och rättvisans seger, men det var knappast en lätt uppgift att rätt
färdiga detta väldiga offer. Det första världskriget stärkte inte de överlevan
des tro på sin egen och statens förmåga att företräda ett universellt förnuft. 
Efter kriget dominerade viljan att 'återgå till ordningen', men denna längtan 
visar även på en kris i förtroendet för förnuft och statlighet.581 konstnärliga 
termer återfinner vi här nya former av klassicism, såsom neue Sachlichkeit och 
rappel à l'ordre. Viljan a tt åstadkomma en ny och mer pålitlig ordning resulte
rade även i olika försök att i termer av kultur definiera ett mer egentligt 
Frankrike. Fransmännen föklarades under kriget företräda en universell civili
sations förmåga som stod höjd över en mer partikularistisk tysk Kultur, I 
Frankrike efter kriget nedvärderades inte längre begreppet kultur, utan upp
skattades för sin förmåga att symbolisera stabilitet, i en intern konflikt där 
civilisation föreföll vara något alltför polerat. Till en början var det framför
allt konservativa partier och konservativa intellektuella som började söka 
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efter en ny fransk kultur. Det vill säga, man sökte efter "det sanna Frank
rike".59 

Efterhand hävdade även vänstern att arbetaren behövde rotas fastare i en 
folklig kultur. Städernas arbetare antogs behöva en mer jordnära trygghet för 
att kunna stå emot särskilt de fascistiska partiernas anstormning. Begreppet 
kultur blev för vänstern än mer intressant när de moskvatrogna kommunis
terna gav upp tanken på 'klass mot klass' och efter Hiders seger i Tyskland 
började tala om 'vägkamrater'. Socialdemokraterna framstod därefter inte 
längre som en värre fiende än fascismen. En första gemensam frontbildning 
var den internationella författarkongress som anordnades i Paris i slutet av 
juni 1935. Nästa steg var den vänsterkoalition som åstadkoms inför valet 
1936, då kommunister, socialister och radikaler beslöt sig för att samarbeta. 
Den 14 juli 1935, samma dag som Dreyfus begravdes, bildades den så kallade 
Folkfronten.60 

Den nya regeringen följde inte den liberala uppfattningen om att staten 
inte borde befatta sig med konstarterna, men anammade via den franska 
etnologins syn på kultur en konservativ tanketradition.61 Det innebär inte att 
regeringspartierna hade någon särskilt stabil uppfattning om den mer precisa 
betydelsen av 'kultur'. Begreppet kultur gjorde det möjligt att knyta samman 
partipolitik, film, museer, fritid, lantliv, sport, och arkitektur. Alltihop upp
fattades emellertid som väsentligen nationella företeelser. 'Kultur' var för den 
nya franska regeringen viktigt för det första i termer av de traditionella sköna 
konsterna, för det andra i termer av en mer lantlig och provinsiell folkkultur, 
för det tredje i termer av de nya massmedia, radion och filmen, och för det 
fjärde i termer av folkfester.62 

Idag kanske den berömda Folkfronten gärna föreställs i press- och pro
pagandabilder från arbetarnas första betalda semester: "The image of 
working-class couples on tandems departing to the countryside is as closely 
associated with 1936 as the barricade with 1968".63 Dåtidens regering hade 
dock en ganska tveksam attityd till den nya semestern. Regeringen var 
tvungen att försöka uppfylla medborgarnas egna önskningar om fritid, trots 
att man kanske var mer angelägen om att utbilda sitt folk, men: "The prob
lem of leisure was not new in 1936. It arose from the belief, expressed on the 
right — where Lagrange [vänsterns sport- och fritidsminister] was dubbed the 
'Minister of Idleness' — but quiedy shared on the left, that without guidance 
workers would dissipate their leisure in drink".64 Regeringens oro för vad 
folket skulle göra med sin fritid ledde givetvis till att man försökte organisera 
denna fritid. 

På många områden sker vid denna tid en korsbefruktning mellan högern 
och vänstern, som angriper varandra genom att stjäla motståndarens idéer. 
Inget parti ansvarar för ett territorium som är helt skilt från de andra parti
erna, och alla partier framhävde sin förmåga att representera det sanna 
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Frankrike.65 Vi behöver inte bli förvånade över att det högerradikala Action 
française inte lyckas fö rvandla den heliga Jeanne d'Arc till en symbol för just 
den egna versionen av 'radikal' nationalism. Trettiotalets kommunister 
kontrar nämligen genast med att högtidligt fira minnet av denna nationella 
motståndshjälte och kristna martyr.66 Flera av fritidsministern Lagranges 
initiativ och reklamkampanjer kunde för övrigt varit hämtade från trettio
talets Sovjet, Tyskland eller Italien. I och för sig var det en avgörande skillnad 
gentemot de sistnämnda länderna att Folkfronten inte förespråkade någon 
militarism.67 Givet den utveckling som följde efter Folkfrontens fall - Hiders 
annekteringar och anfall, fransmännens kollaboration under kriget - kan det 
dock inte sägas ha varit särskilt föredömligt att närma sig fascisternas kult av 
ungdom och effektivitet, utan att samtidigt gardera sig militärt. 

Trots att fascismen i efterhand så uppenbart visade sig representera 
ondskan, tycktes det just vid denna tid bli allt mer vanskligt att utvärdera 
olika politiska strategier i termer av ett överordnat förnuft, som skulle göra 
det möjligt att genast skilja misstag och brott från genidrag och rättvisa.68 

Omfattningen av både det första och det andra världskriget gjorde dem svåra 
att legitimera som framsteg. Efter det andra världskriget var Förintelsen en 
katastrof som inte genast kunde inlemmas som ett offer eller ett martyrskap i 
framstegets tjänst.69 

6.5 André Malrauxs panegytiska kulturpolitik 
Malraux slog igenom som ansvarsfull och engagerad författare och intellek
tuell redan på 1930-talet. Här skall jag framförallt uppmärksamma hans roll i 
den femte republiken, där han 1959 blev kulturminister i gaullistregeringen. 
Legitimiteten hos De Gaulles regim förstärks av att han kan lita till stöd från 
uppburna författare, som Malraux, men vi bör inte förstora upp Malrauxs 
roll. Den i Frankrike nyuppfunna titeln kulturminister var knappast en av de 
tyngre portföljerna i regeringen. 

I sina politiska tal nöjde sig inte Malraux med den genomsnittlige politi
kerns sedvanliga arsenal, och hans budskap är ofta aningen hindersamma. Vi 
kan till exempel notera att Malraux gång efter annan intresserade sig för 
konstverk med döden som referens.70 Det finns anledning att hålla en viss 
distans till framställningar av detta slag, men det innebär inte att vi genast bör 
kringgå eller förenkla Malrauxs yttranden.71 Just där Malraux i sin vältalighet 
tycks ge sig hän åt det oförståeliga kan vi nämligen urskilja en principiellt 
viktig argumentation. Malraux talar om den död som inte lämnar något tes
tamente, som inte låter makten föras vidare till n ågon utvald suverän. Han 
föreställde sig att den moderna människan udämnats till en kamp där det 
meningsfulla inte längre garanteras av ett heligt protokoll. Malraux tycks vilja 
låta konstnärliga yttranden stå som gåtfulla monument som inte förklaras, 
men som ändå erbjuder oss ett slags medvetenhet. 
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Kanske ter det sig märkligt att Malraux samtidigt företrädde ambitionen 
att låta folket kultiveras, således ett gammalt Folkfrontsprojekt.72 Därmed inte 
sagt att Malraux föreställde sig kultur som något en förvaltning mutat in. 
Malraux tycks förvisso ha tänkt sig att det borde vara nyttigt att bygga e tt 
kulturhus i varje fransk kommun. Han trodde däremot inte att vare sig huset 
eller dess referenser förmådde avgränsa konsten. Gentemot synen på kultur 
som något tryggt, givet, och befäst, föreställer sig Malraux tvärtom att det 
bästa av den moderna konsten är en mer rörlig utmaning: "Ty kulturen låter 
sig inte ärvas, den erövras. Och det är rentav fallet att den erövras på flera 
sätt, där varje sätt aldrig liknar dem som avlat det".73 

Kultur är i denna mening en aktivitet som aldrig förblir sig själv lik, men 
den största erövringen tycks för Malraux bestå i att lyckas säga emot 
kulturen, att få den att motsäga sig själv, och därmed bli till konst. Några år 
senare upprepar Malraux vad han sagt 'på annat håll': "enligt agnostikerna, är 
en möjlig definition av djävulen denna: det i människans inre som vill förgöra 
henne. [...] För [Goya] är Satan inte den person som sitter på [målaren] 
Boschs tron utan en döende vars lemmar huggits av och om vilken han frå
gar: 'Varför?' ".74 Och tjugofem år senar hävdar Malraux alltjämt betydelsen 
av denna konstnärens fascination inför grymheten: "Vi knyter de levande till 
de döda i små skärseldar, som kallas museer för modern konst".75 

Museet är för Malraux inte någon neutral utställningsplats. Förvisso är 
dess effekt sekulariserande, precis som fotografiet och konstboken. När 
denna verkan tas till vara som något negativt, leder det emellertid inte till 
stillhet och balans, utan till förnyad och intensifierad omvandling av det 
givna. Maurice Blanchot kommenterar i en recension en av Malrauxs skrifter: 

Den moderna konsten gör sig, i museet, medveten om sin sanning, som 
inte är att stå i tjänst varken hos en kyrka, en historia, en anekdot, eller en 
figur, utan är att göra sig okunnig om det omedelbara livet — det uppen
baras möblemang — och kanske om allt liv, för att inte känna igen sig annat 
än i konstens liv. Målaren tjänar m åleriet och uppenbarligen tjänar måleriet 
ingenting till. Det märkliga är att artistens intresse för sin konst, så snart 
han gjort denna upptäckt, långt ifrån att avta, blir en absolut passion, och 
de verk som inte betecknar något tycks inkarnera och reflektera denna pas
sion.76 

Malraux föreställde sig att kulturhusen liksom museer skulle tillhandahålla en 
utmaning som visserligen var svår att komma åt, att förstå, och att erkänna. 
Samtidigt trodde han inte denna utmaning var förbehållen en expertis. Mal
raux antog att konstens utmaningar var ögonblickligen tillgängliga för alla 
som medvetet kämpade för sina liv. Den konst Malraux ville cirkulera hade 
inte några särskilda egenskaper, och ställde inga bestämda krav på en särskild 
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kompetens, som det skulle krävas ett politiskt parti för att representera, en 
akademisk disciplin eller en pedagogik för att förmedla. Eftersom det inte 
heller handlade om att bevara en viss artistisk tradition behövdes det inte an
ordnas någon större respekt för en viss artistisk genre. Med andra ord så ute
sluts alla etablerade representanter, och Malraux försökte i viss mån isolera 
kulturhusen från ett beroende av såväl politiska partier som skådespelartrup-
per, experter och pedagoger.77 

Vid invigningen av kulturhuset i Amiens i mars 1966 uppfördes 
Shakespeares Macbeth, en pjäs som tycks ha varit väl anpassad till den något 
kusliga ton Malraux slår an i sitt invigningstal. Kulturminister Malraux hävdar 
nämligen att den mening som kulturhuset företräder skall uppfattas som en 
installation av något frånvarande: 

Idag är det inte längre möjligt att beteckna människan, och inte heller värl
den kan betecknas, och om ordet kultur har en mening, är det den som be
svarar det ansikte i spegeln en mänsklig varelse skådar när hon betraktar sin 
blivande dödsmask. Kulturen, det är vad som svarar människan när hon 
frågar sig vad hon gör på jorden.78 

Om kulturen är svaret på människans fråga, förnekar alltså sedan konsten 
svarets värde. I ett av sina mest berömda verk, publicerat 1947, säger Mal
raux dessutom: "Ingen kultur har förmått hindra att människan dör, men de 
stora kulturerna har ägt kraft nog att stundom förvandla hennes syn på 
döden och alltid att skyla d en för henne. Vad den tragiska konsten uppnår 
med sitt brutala återupplivande av primitivismen är först och främst ett av
värjande av det hyckleriets knytnävsslag som kulturen riktar mot ödets mun 
för att tysta det".79 

I efterhand förvånar det att dessa utmanande budskap formulerades av en 
kulturminister. Det är svårt att anpassa sig till Malrauxs besvärliga position 
som både konstnär och statsman. En del kommentatorer har velat släta över 
Malrauxs kompromisser, eller använda dem för att reducera hans kvaliteter 
på ömse sidor. Kanske är det istället värt mödan att hålla fast vid tanken att 
Malraux bejakar hyckleriet som en nödvändig institution i det moderna sam
hället.80 På trettio- och fyrtiotalet upprätthåller Malraux goda förbindelser 
med kommunismen; efter kriget företräder han de Gaulle, först som infor
mationsminister, sedan som den gaullistiska rörelsens propagandaansvarige.81 

Tack vare sin tro på det unika tillfällets betydelse, tillåter sig Malraux tidigt att 
sätta sig i knäet på de regimer som säger sig bejaka en viss historia framför en 
viss politik.82 Malraux tycks ha insett att engagemanget förutsätter kompro
misser. Han försöker emellertid undvika att förväxla dessa med det moment 
där engagemanget tänds. Det gäller att först välja rätt sida, och att sedan 
komma ihåg att partivalet aldrig kan jämföras med de mer egentliga uttryck 
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för engagemang som återfinns i kampen på liv och död. För Malraux tycks 
det vardagliga vara ett tillstånd vi får stå ut med, i väntan på den stund, det 
konstnärliga tillfalle, då hyckleriet och kompromissen kan överskridas. Mal
raux förutsätter alltså att det givna inte kan överskridas ske när vi till vardags 
anammar en funktion eller antar en identitet. Jag vågar inte avgöra om Mal
raux i denna fråga bör sägas vara romantiker eller realistist. 

För Malraux är det bara i extrema situationer som historien kan skrivas på 
tvärs med anpassningen till stundens krav. Dessa extrema situationer hade 
han själv funnit erbjudna i kriget och i konsten. Kanske inser Malraux först i 
efterhand att dessa extrema situationer inte gärna kan planeras. Han fortsät
ter dock att försöka bevara deras minne. I sina romaner och i sina tal är det 
de storslaget tragiska stunderna i historien som Malraux hyllar. Malraux be
höver bragder, martyrskap, och mästerverk som markerar en förlust, och be
kräftar att suveräniteten inte förts vidare. Ändå får förlusten inte vara så radi
kalt negativ att den inte förtjänar att kommas ihåg. Malraux vill trots allt 
försöka skapa en mening genom att engagera sin publik.83 

Malrauxs referenser kan varken tillåtas uppvisa en given mening eller till
låtas vara helt meningslösa. Lyotard, bland andra, finner anledning att lyssna 
efter ett mer positivt budskap, och tolkar Malraux på följande vis: 

Varje storverk är en födels e. Närvaron sticke r som nålar i saker nas vanliga 
tillstånd. Fresk, kyrkfönster, staty eller mask, det är något annat som 
tränger in i gemenskapens institution, även o m den förblir okunnig, den 
som skall gå vida re; det är något annat som genom människorna manifes
terar en ljungand e sanning. Och vad är det som blixtras fram, mer exak t? 
Våra själar som törstar efter sanning, 'den passionerade sekt' för vilken 
konsten existerar.84 

Malraux lämnar efter sig en fråga, frågan om vi förmår ta tillvara den kamp 
som detta tecken, döden, betecknar - utan att förvandla det till en tjänst värd 
sitt pris, och utan att installera en ny ordning? Malraux föreställde sig en 
kamp för överlevnad i en värld där förekomsten av helvete, skärseld, och 
utopi inte längre garanteras av en religiös ordning. Vad som återstår är att 
förvandla offret tdjl ett resultat av en kamp för mening. Trots att den kamp 
som refereras alltså inte längre förmår garantera att meningen förs vidare, har 
den ändå givit upphov till ett tecken på att kampen försiggått. Försvaret av 
samhället anordnas inte på förhand, vid landets gränser, men i efterhand, i 
den minnets skärseld som tar tillvara offren, inte segern. Vi skulle därför 
kunna tala om en panegyrisk kulturpolitik. 

Ordet 'panegyrisk' är en uttalat retorisk term, inte särskilt vanlig i sven
skan numer, men använd i både engelskan och franskan åtminstone sedan 
1600-talet, om än på sistone framförallt med referens till det överdrivet 
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hyllande. Grekerna använde ordet panegyrisk för att hänvisa till det upp
visande tal som förenade de församlade medborgarna, utan att vara varken 
rådgivande eller dömande. I panegyriken har författare ofta försökt åstad
komma en gemenskap genom att erinra om de döda, de kostsamma offer 
som förhöjer värdet av den egna stammens fortlevnad. En sådan panegyrik 
kan även benämnas begravnings tal, en epitaphioi eller laudatio funebri*, där min
net av de som inte längre kan yttra sig tas tillvara.85 Västerlandets mest be
römda begravningstal är Perikles panegyrik till atenarna vid begravningen av 
de landsmän som dödats i kriget mot Sparta. Det kan vara värt att citera ett 
kort stycke från mitten av detta långa tal från omkring 404 f.Kr., som det 
återges av Thukydidedes, här i Sture Linnérs översättning: 

Kort sagt: jag häv dar att hela vår stat är en levande lektion för Hellas och 
att varje enskild till följd av den anda som råder hos oss tycks kun na finna 
tillräckligt med resurser inom sig för att med den yttersta grace och smidig
het anpassa sig till de mest skiftande omständigheter. A tt detta icke är 
skrytsamt tal blott för stunden utan den faktiska sanningen, det visar den 
makt staten äger och som vi vunnit åt den tack vare denna anda. [ ...] Vi 
behöver inga lovsånger av Homeros eller någon annan, vars vackra ord kan 
behaga för ögonblicket men vars tolkning av våra bragder kommer att 
vederläggas av sanningen om dem: vi har tvingat varje hav och land att 
öppna sig för vår dristighet, och övera llt har vi lämnat efter oss oförgäng
liga minnestecken över såväl misslyckanden som framgångar. Sådan är 
alltså den stat för vilken dessa män tappert kämpat och dött, emedan de 
vägrade att bli berövade den, och för vilken var och en av oss överlevande 
bör vara redo att offra sig.86 

Om vi får tro Perikles själv handlar det här inte bara om lovtal och skryt, 
utan om sanningen. Vi kan dock notera att det är en sanning Perikles är 
tvungen att hävda, trots att den sägs vara uppenbar. Perikles är medveten om 
att det gäller att försvara detta hävdande mot misstanken att det bara är en 
vältalig ritual. 

Perikles ord är välkända för Malraux. I slutet av femtiotalet, genast efter 
ha blivit utnämnd till kulturminister, reser han världen runt som representant 
för den nye presidenten, De Gaulle. Hjältegeneralens återkomst har vid 
denna tid något extraordinärt över sig.87 De Gaulle har just kallats tillbaka till 
den politiska scenen med anledning av den fjärde republikens oförmåga att 
hantera ockupationen av Algeriet (Indokina har redan tidigare uppgivits). 
Blott tretton år efter världskriget kallar så regeringen in den populäre gene
ralen som byter författning och utropar den femte republiken. 

Ett av Malrauxs första internationella framträdanden som kulturminister 
inträffar i Athen, i maj 1959.88 Malraux inviger ett populärt spektakel som är 
bekant för turister vid franska slott och borgar — ett son-et-lumière^ ett ljud och 
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ljusspel, en scenografisk uppfinning som gör det möjligt att liksom i en film, 
men utan skådespelare, dramatisera betydelse av vad som annars vore tysta 
väggar, ordlösa ruiner.89 Den franska staten hade bekostat en upplysning av 
Akropolis. Malraux visste givetvis att den anläggning han invigde, en synkro
niserad uppsättning av högtalare, bandspelare, ljudband, strålkastare och fär
gade filter, snart inte skulle vara mer än ett vardagligt spektakel. Han visste 
att radioutsändningen av hans tal garanterade en stor publik, men inte stor 
förståelse. Ändå valde Malraux att reflektera över sin egen förmåga att hjälpa 
texten att höja sig över stunden och platsen. Han tog tillvara det faktum att 
han både invigde och erinrade om en 'upplysning'. Den teknologiska installa
tionen var samtidigt en ideologisk installation, en erinran om själva u ppfin
nandet av det historiska erinrandet. 

Malrauxs lyssnare förutsätts känna till att templen på Akropolis återupp
byggdes av just Perikles, efter det att fred slutits med perserna, som i kriget 
hade lagt det gamla Akropolis i ruiner. Perikles val att låta offentliga medel 
bekosta en rad monument kan med fog sägas vara ett mycket tidigt exempel 
på kulturpolitik.90 För Malraux är dock Perikles ord symboler för den väster
ländska människan. Malraux betraktar nämligen den västerländska civilisatio
nens födelse som ett motstånds födelse, ett motstånd mot varje samhälls
system som gör anspråk på att inte omvandlas. Han citerar ur Perikles tal, 
och hävdar att Perikles förmåga att förutse en framtid länge förblev obegrip
lig för Orienten, 'rusig av evighet'. Malraux markerade att den moderna 
människans födelse skedde i ett tal, i Perikles konstitutiva tal över de döda 
atenarna, nu ihågkommet av Malraux: "Flera sekler har hört [Perikles ord], 
men i natt kommer de att höras från Amerika till Japan. Den första globala 
civilisationen har inletts. Det är tack vare denna som Akropolis lyser upp sig; 
det är också för denna - som förhör den likt ingen annan tidigare."91 Upplys
ningen av Akropolis är ett resultat av den civilisationens födelse som ruinen 
representerar. Eftersom upplysningen i ideologisk bemärkelse även består i 
en förmåga att ifrågasätta det givna, måste den emellertid i viljan att förhöra 
de antika monumenten överträffa sitt eget ursprung. Den aktuella upplys
ningen framställdes som en situation där Akropolis ställdes inför frågor som 
detta tempel inte byggts för att besvara. Ändå var det inte den aktuella situa
tionen Malraux tilldelade förmågan att svara, men byggnaden i ruiner. Det 
hela är givetvis mycket högstämt. 

6.6 En revolutionär vänsteri 
Personer och författare som givits en plats historien väcks ofta till liv för att 
tjäna som mer eller mindre inspirerande exempel. Det är välkänt att Karl 
Marx vid mitten av 1800-talet kritiserade Louis Napoleons statskupp (1851) 
genom att jämföra den med vad Marx uppfattade som verkliga revolutioner, 
engelsmännens 1688 och fransmännens 1789 (varvid Louis statskupp fram
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stod som en parodi): "Då man under dessa revolutioner frammanade de 
dödas andar, tjänade de alltså till att förhärliga de nya striderna, inte att paro
diera de gamla; att i fantasin överdriva [förhöja] den givna uppgiften, inte till 
att slingra sig från att verkligen lösa den, att återfinna revolutionens anda, 
inte att låta dess ande gå igen".92 Marx anslöt sig till en tolkning av förutsätt
ningarna för en verklig revolution som länge förblev tongivande, särskilt i 
Frankrike, där Revolutionen ju hade exemplarisk betydelse för både liberaler 
och socialister. Inte minst den statliga franska kulturpolitiken bidrog till a tt 
tron på revolutionen hållits vid liv. 

Alltsedan 1980-talet har dock många europeiska vänsterpartier valt att 
betrakta det revolutionära förflutna med ett mindre mått av förtröstan. Att 
den revolutionära traditionen inte längre var sig själv lik borde kanske ha 
varit uppenbart redan 1968, när den franska regeringen fick allt större be
kymmer med att upprätthålla en tro på en kultur som antogs stå över både 
partier, professionella artister, akademiska kunskaper, och de marknader som 
massmedia dominerar.93 Ändå hyste de franska vänsterpartierna (som länge 
befann sig i opposition) ännu under 1970-talet stor tillit till sin förmåga att 
upprätthålla tron på att politik borde följa principer, inte blott intressen.94 

Denna inledande ideologiska förtröstan omfattade inledningsvis även de 
kulturpolitiska projekt som den nya regeringen anordnade efter socialisternas 
valseger 1981. Just efter denna seger tycktes det ännu möjligt att företräda en 
anda som samtidigt var både traditionell och revolutionär. Efterhand började 
emellertid misstanken dyka upp att regeringens skådespel var farser snarare 
än dramer. 

Jack Lang, som snart skulle bli kulturminister, ansvarade 1981 för att 
många av socialisternas anhängare samlades på Bastdljtorget för att fira val
segern. Detta torg är inte en plats vilken som helst, utan en symbol för 
fransmännens uppror mot varje tidigare regim. En suverän symbol för fransk 
demokrati, fransk stat, och fransk nation.95 Några år senare kunde Lang invid 
samma torg inviga en ny nationell opera, lagom till t våhundraårsminnet av 
stormningen av Bastiljen.96 Både den socialistiska festen och Operan kan så
lunda uppfattas som försök att liva upp minnet av den revolutionära festen, 
som kanske i sin tur kan betraktas som ett tidigt tecken på möjligheten av 
modern kulturpolitik.97 Under segeråret 1981 försökte socialisterna inte bara 
få fart på den revolutionära yran. De ville även ta ansvar för republikens of
fer. En erinran med stort symbolvärde var sålunda president Mitterands 
solitära kransnedläggning till minnet av Jean Moulin (den berömde mot
ståndshjälten som torterats till döds av nazisterna under kriget). Kransned
läggningen skedde i Pantheon, gravplats för republikens stora män alltsedan 
den revolutionäre upplysningsmannen Mirabeaus död.98 Jean Molins aska 
hade emellertid placerats här redan år 1964, under överinseende av kultur
minister Malraux. Tjugo år efter sin död hedrades Malraux i sin tur genom att 
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hans aska placerades i Pantheon (1996), varvid minnestalet hölls av Jacques 
Chirac, nytillträdd president." 

Inte nog med att socialistregeringen snart var tvungen att ge upp sina för
sök att förstatliga stora delar av den franska ekonomin, det skulle inom kort 
också visa sig att man inte längre kunde lita till e tt obetingat stöd från den 
grupp som tidigare företrätt övergripande principer å vänsterns vägnar: de 
intellektuella. Det blev tydligt först när socialisternas kulturminister, Jack 
Lang, kort efter sitt tillträde vägrade att deltaga i en filmfestival i Deauville. 
Festivalens tema var amerikansk film, och Lang tycks ha förväntat sig att ett 
försvar för det franska språket och ett angrepp på Hollywoods massmediala 
imperialism skulle tolkas välvilligt av de intellektuella. Lang, jurist och tea
terman, kritiserade den förmodade amerikanska imperialismen vid flera till
fallen, först i Benin, och sedan vid UNESCO-konferensen i Mexico City 
1981. Kritiken av USA sades även vara ett led i en förbättrad dialog mellan 
Frankrike och Frankrikes forna kolonier, något som kunde antas uppskattas 
av Frankrikes författare och filosofer. 

Vad som istället inträffade var att Lang kritiserades för chauvinism och 
rentav fascism, vilket av allt att döma förvånade kulturministern. Det var som 
om det inte längre fanns några intellektuella med stort kulturellt kapital och 
ett intresse för statens behov av legitimering. Lang verkade emellertid inte 
heller på egen hand kunna argumentera för att hans ställningstaganden verk
ligen följde av en överordnad kultursyn. Lang tycktes blott på ett klumpigt 
och otidsenligt vis ha försökt upphöja ett enskilt intresse - ett försvar av den 
franska filmindustrin - till kulturell princip.100 

Ändå ville Lang och den socialistiska regeringen inte erkänna att det inte 
längre fanns någon pålitlig förbindelse mellan vänstern och de intellektuella. 
År 1983 skrev sålunda en av regeringens kulturellt sakkunnige, författaren 
och historikern Max Gallo, ett upprop i dagstidningen Le Monde. Frankrikes 
intellektuella uppmanades att engagera sig och att komma med förslag på hur 
den ekonomiska och sociala krisen skulle kunna hanteras.101 Uppropet togs 
väl emot av ett fåtal aktörer, men mötte kritik eller öronbedövande tystnad 
från de mest välkända, som Jean Baudrillard, Alain Finkelkraut, Michel 
Foucault, André Glucksman, Bernard-Henri Lé vy, och Philippe Söllers.102 

En berömd filosof med ett ursprung i sextiotalets vänster, Jean-François 
Lyotard, svarade visserligen, men bara för att avsäga sig all förmåga att före
träda ett universellt förnuft. Titeln på Lyotards svar på Gallos fråga kan anses 
för spektakulär: 'Den intellektuelles grav'. Lyotard kritiserade Gallos och 
Langs förväntan att de 'intellektuella' skulle kunna upplysa regeringen. Enligt 
Lyotård måste denna tanke innebära att regeringen fortfarande trodde på det 
absoluta förnuft som den franska revolutionen tydligen bara börjat rasera. 
Tron på de intellektuella förutsatte nämligen enligt Lyotard tron på idén om 
ett överordnat förnuft: "De 'intellektuellas' ansvar kan inte lösas från den 
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(delgivna) idén om ett universellt subjekt. Det är endast denna idé som kan 
ge Voltaire, Zola, Péguy och Sartre (för att dröja i Frankrike) den auktoritet 
de tillerkänts".103 Lyotard menade vidare att denna idé förlorat sin förmåga att 
övertyga: "Alltså borde det inte längre finnas några 'intellektuella', och om så 
är fallet beror det bara på att de är blinda för en ny begivenhet i den väster
ländska historien sedan 1700-talet: det finns inte längre något universellt 
subjektoffer som kan ge oss ett verkligt tecken, i vars namn tanken kan göra 
en önskelista som samtidigt formar en värld [conception du monde]".m Lyotard 
förutser inte att det skulle saknas svar, eller finnas anledning att sluta ställa 
frågor, men han hävdade att det franska kulturministeriet inte borde förvänta 
sig att någon enskild författare kan övertyga genom att hänvisa till ett univer
sellt förnuft.105 Onekligen var det efter Sattres död 1980 svårt att hitta litterära 
aktörer som både ville och förmådde göra anspråk på att tala å världshis
toriens vägnar. 

Jack Lang, känd som en 'festlig' kulturminister, förmådde inte på samma 
sätt som sin illustre föregångare, motståndshjälten André Malraux, ta tillvara 
det intellektuella hjältemodets möjligheter. Den franska staten förmådde inte 
längre låta sin kulturpolitik bevara den intellektuelles kamp med meningen.106 

I och för sig tycktes den franska staten inte längre ha samma behov av att 
formulera sin legitimitet i termer av liv och död. Även om ett universellt för
nuft inte kan urskiljas, även om det inte längre tycks möjligt att ta för givet 
att allt detta skall kunna passas samman i en enhetlig installation, saknas dock 
knappast intresse för förnuft, engagemang, gemenskap, och offervilja. Att 
vissa aktörer och vissa sätt att resonera endast tycks tillhöra det förflutna 
innebär inte att det förflutna förlorat sin aktualitet för gott. Historien kan 
som sagt väckas till liv.107 
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NOTER TILL KAPITEL SEX 

1 Jfr. t.ex. Edelman, 1985, s 188: Through taking the roles of publics whose support they need, public 
officials achieve and maintain their positions at leadership. The official who correcdy gauges the 
response of publics to his acts, speeches and gestures makes those behaviours significant symbols, 
evoking common meanings for his audience and for himself and so shaping his further actions as to 
reassure his public and in this sense "represent" them'. 

2 Rudolph von Jhering, Der Zweck im Recht (l:a uppl. 1877-1883) 4:e u ppl., Breitkopf & Härtel. Leipzig 
1904-1905, vol. 2, s 150. 

3 Platon, 1922, särsk. bok fyra, s 143-180, och även kommentarer på s 447. 
4 Ernest Barker, Greek Political Thought: Plato and his Predecessors (1918). 5:e uppl. Methuen. London 1960, s 

187f. 
5 Theresa Man Ling Lee, Politics and Truth: Political Theory and the Postmodernist Challenge State University of 

New York Press. Albany 1997, s 60. 
6 Jean-François Lyotard, 'Futility in Revolution' (1975) s 87-114 i Lyotard, Toward the Postmodern (red. 

Harvey & Roberts). Humanities Press. New Jersey 1993, s 89. 
7 Se Ernst Kantorowicz, The King's Two Bodies: A Study in Mediaeval Political Theology Princeton University 

Press. Princeton 1957, s 232-272; se även Brian Tierney, Religion, Law, and the Growth of Constitutional 
Thought, 1150-1650. Cambridge Univesity Press. Cambridge 1982. Jfr. även Michel Foucault, "Il faut 
défendre la société": Cours au Collège de F rance (1975-1976) (1976) (red. Ewald et. al.) Gallimard/Seuil. Paris 
1997, s 146 (min övers.): 'sanningen och logos börjar inte där våldet slutar. Tvärtom, det är när aristo
kratin börjat sitt politiska krig mot både det tredje ståndet och mot monarkin, det är inuti detta krig och 
genom att tänka sig historien som ett krig, som vad vi idag känner som historia [ le discours historique{ 
kunnat installera sig\ Foucault urskiljer två dimensioner i den revolutionära historieskrivningen: dels 
minnet av kriget, kampen mot fienden, dels den aktuella förmågan att ena nationen. Se tex. ibid., s 204: 
'En historia som alltså s kriver sig på en gång i termer av en söndersliten början och i termer av ett 
totaliserande slut'. 

8 Se t.ex. Francesca Rigotti, Il potere e le sue metafore. Feltrinelli. Milano 1992, s 56f. 
9 Staten tar gradvis över ansvaret för människornas moraliska frälsning, och för protestantiska regimer blir 

det således viktigt att visa att det inte finns någon utomvärdslig skärseld där själar skulle kunna vänta på 
den yttersta dagen. Den katolska kyrkan slår däremot fast existensen av en transcendental skärseld vid 
konciliet, i Trento (Trident) 1562. Om skärseldens 'medeltida' historia, se Jacques Le Goff, The Birth of 
Purgatory (fr. orig. La naissance du Purgatoire, 1981) Scolar Press. London 1984. Om Dantes politiska teori, 
se Kantorowicz, 1957, s 451-495. Hobbes diskuterar skärselden i Leviathan, 1651, kap 44, s 221-232, och 
tycks vilja förneka skärseldens status, just för att istället installera statens moraliska domsrätt. 

10 Se t.ex. Alexander Murray, Reason and Soäety in the Middle Ages Clarendon Press. Oxford 1978, särsk. s 
116-137; Nicolai Rubinstein, The history of the word politicus in early modern Europe', s 41-56 i 
Anthony Pagden (red.) The Languages of Political Theory in Early-Modern Europe Cambridge University press. 
Cambridge 1987. 

11 Se tex. Quentin Skinner, The State', s 90-132 i Ball, F arr, och Hanson (red.) Political Innovation and 
Conceptual Change. Cambridge University Press. Cambridge 1989, s 126. Se även Marin, 1981, s llff, där 
Marin betonar hur den absoluta makten inte kan tillåtas vara jämförbar med någon yttre makt, och hur 
Ludvig XTV:s 'L'état, c'est moi' snarast innebär ett transcendentalt anspråk på att vara överallt och 
ingenstans; se särsk s 11: 'makt, det är att som lag inrätta förmågan själv fö rstådd som möjlighet och 
kapacitet till kraftu tövning. Och det är här föreställningen [la représentation spelar sin roll eftersom den 
gentemot förmågan är både medel och grundläggning'; se även Claude Nicolet, L'Idée républicaine en 
France (1789-1924): Essai d'histoire cr itique. Gallimard, col. Tel. Paris 1982, 2:a tryckn. 1994, s 443, som 
noterar att den sammanblandning som åstadkoms särskilt på 1600-talet mellan orden kung och stat visar 
mer på monarkins rationalitet än statens personlighet. Jfr. även Oakeshott, 1975, s 233. The use of the 
word "state" to identify the emergent associations of modern Europe may be recognized as a master
piece of neutrality; it revealed nothing about what might be thought to be the character of the associates 
or the condition {)'estai) they shared'. Jfr. även det svenska bruket av orden 'Kronan', resp. 'Kungl. Maj:t', 
till va rdags och i juridiska sam manhang rörde det sig inte om metonymier som pekade ut kungens 
person, utan orden betecknade just staten - se här även Kantorowicz, 1957, s 336-383. 

12 Niccolò Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio {1517?) Rizzoli. Milano 1984, bok 3, i, 3-10, s 
461 (min övers, och kurs; jfr. även i bid. bok 1, xviii, s 108-111, om svårigheten att reglera en stat vars 
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'ordning' är 'korrupt'). 'Reduktion' bör sannolikt förstås som en logisk och retorisk term. Även den 
romerske republikanen Titus Livus (Machiavellis titelrefer ens) använde kropps- och sjukdomsmetaforer 
i sin politiska historia. Se Andrew Feldherr, 'Livy's revolution: Civic identity and the creation of the res 
publice?, s 136-157 i Thomas Habinek och Alessandro Schiesaro (red.) The Roman Cultural Revolution. 
Cambridge University Press. Cambridge 1997, s 142. För den franska revolutionens förmåga att för e-
ställa sig i kroppsliga topoi, se särsk. Antoine de Baecque, The Body Politic: Corporeal Metaphor in Revolutionary 
France, 1770-1800 (fra. orig. Le Corps de l'hist oire: Méta phores et politique (1770-18001 1993). Stanford 
University Press. Stanford 1997; jfr. även Jean Jacques Rousseau, Du contrat social: Ou principes du droit 
politique (1762) Aubier. Paris 1943, bok III-xi, s 328 (min övers.): 'Den lagstiftande makten är statens 
hjärta, den verkställande makten dess hjärna, som ger alla delar deras rörelseförmåga. Hjärnan kan 
förlamas, och individen fortsätter att leva. En människa förblir sinnessvag och lever; men genast hjärtats 
funktioner upphört, är varelsen död'; jfr. även Justitiestatsministem (och romanförfattaren) Louis De 
Geers karaktätistik av den svenska representationsreformen, i Tal angående förslag till ny Riksdags
ordning och ändringar i Regeringsformen. Måndagen den 4:e december 1865', i Ridderskapets och adelns 
protokoll Riksdagen 1865-18 66. Stockholm, s 186f.: 'Hvad som gör Ståndsförfattningen med rätta så kär 
för tänkaren är, att den framställer samhället såsom en organism och ej såsom ett blott aggregat af 
individer, sammanhållna af yttre godtyckliga band. Men den praktiske statsmannen får icke nöja sig med 
endast en vacker form. [...] För honom är det icke nog, att organismen en gång haft fullt lif. Det är 
angelägnare att den ännu lefver och eger villkoren för en fortfarande helsa. [...] Vårt land som genom 
kommunemas sjelfstyrelse åtnjuter decentralisationens fördelar, eger ock i dessa kommuner en naturlig, 
lefvande grund för en organisk bildning af national-representationen. Helt och hållet byggd p å denna 
grund, skulle dock representationen komma att stå i ett alltför aflägset och medelbart sammanhang med 
sjelfva folket. I det nu hvilande representations-förslaget utgör derföre endast den första kammaren en 
konseqvent utveckling af kommunen, eller liksom hufvudet på denna organism; under det de politiskt 
berättigade medborgarne genom den andra kammaren utöfva ett mera omedelbart deltagande i den 
lagstiftande makten'. 

13 Jfr. Kantorowicz, 1957, s 23: '[...] Parliament suceeded in trying "Charles Stuart, being admitted King of 
England and therein trusted with a limited power," for high treason, and finally in executing solely the 
king's body natural without affecting seriously or doing irreparable harm to the King's body politic - in 
contradiction with the events in France in 1793'. 

14 Vad det beträffar det opersonliga redan i detta monarkiska maktskifte, jfr. Chantal Thomas, 'L'hero ïne 
du crime: Marie-Antoinette dans les pamphlets', s 245-260 i La Carmagnole des Muses: L'homme de lettres et 
l'artiste dans Révolution. Armand Colin. Paris 1988, s 245 (min övers.): 'L'Ancien Régime tror inte på 
händelsen. Regimerna följer varandra i enlighet med en naturlig ordning av födslar och dödsfall. 
"Konungen är död. Leve konungen": det är inte en ny person som träder fram, det är en princip som 
fortsätter'. 

15 Koselleck identifierar i Tyskland, på 1760-80-talet, en nästan grammatisk rörelse från historier i plural till 
en uppfattning om att historien är singulär. Se Reinhart Koselleck, 'Historia magistra vitae: The 
dissolution of the topos into the perspective of modernized historical process' (ty. orig. 'Historia 
Magistra Vitae: Über die Auflösung des Topos im Horizont neuzeitlich bewegter Geschichte', 1967) s 
21-38 i Koselleck, Futures Pas t: On the Sem antics of Histor ical Time MIT-Press. Cambridge, Mass., 1985, 
särsk. s 30f; denna grammatiska invention upprepas i Frankrike med referens till R evolutionen — se 
Koselleck, 'Historical criteria of the modern concept of revolution' (ty. orig. 'Der neuzeitliche Revolu
tionsbegriff als geschichtliche Kategorie', 1969) ibid. s 39-54, särsk. s 46f. För en analys av tre av de mest 
omfångsrika verken om fransk revolutionshistoria under 1800-talet (Michelet, Blanc, Quinet) se Linda 
Orr, Headless History: Nine teenth-Century French His toriography of the Revol ution Cornell University Press. 
Ithaca 1990. Se även Håkan Thörn, Rörelser i det moderna: Politik, modernitet och k ollektiv identitet i Europa 
1789-1989. Tiden Atena. Stockholm 1997, s 59-98. 

16 Ernest Renan, 'Qu'est-ce qu'une Nation?' (1882), s 221-243 i Renan, Qu'est-ce qu'une Nation? Et autres écrits 
politiques. Imprimerie nationale Éditions. Paris 1996. 

17 Renan, 1882, s 227; även cit. i Jacques Derrida, 'Interpretations at war: Kant, le juif, l'allemand', s 209-
292 i Phénoménologie et politique: Mélanges offerts a Jacques Taminiaux Éditions OUSIA. Bryssel 1989, s 285. 

18 Syftet med Renans framställning är att besvara frågan 'vad är en nation?'. Nationen låter sig enligt Renan 
inte reduceras till vare sig ras, språk, religion, gemensamma intressen, eller geografi, utan sägs vara en 
vilja, en själ. Se Renan, 1882, s 240 (min övers.): 'En nation är en själ, en andlig princip. Två ting som 
sanningen att säga utgör ett enda konstituerar denna själ, denna andliga princip. Det ena i det förflutna, 
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det andra i nuet. Det ena är det gemensamma ägandet av ett rikt legat av minnen; det andra är det 
aktuella medgivandet, lusten att leva tillsammans, viljan att fortsätta att värdera det arv som man tagit 
emot odelat'. 

19 Jfr. även Jean-François Lyotard, i 'Discussion entre Jean-François Lyotard et Richard Rorty', Critique, 
vol.41, nr.456 (1985): 581-584, s 583 (min övers.): 'Detta kollokvium är fransk-amerikanskt: jag tror a tt 
en av svårigheterna med vad som kallas för recent French thought\ för våra amerikanska vänner, följer av att 
vi närmar oss problem som är än mer särskilt franska. Utan att utveckla denna punkt vill jag bara säga att 
vi fransmän inte kan tänka oss vare sig politiken, filosofin, eller litteraturen, utan att komma ihåg att allt 
detta, politik, filosofi, litteratur, inträffade i namn av ett brott. Ett brott genomfördes i Frankrike 1792. 
Man dödade en präktig kung som var fullt älskvärd och en inkarnation av legitimiteten (i den mening 
som Hegel säger att den legitima makten bör inkarneras av en levande individ). Vi kan inte undgå att 
komma ihåg att detta brott var fruktansvärt Det innebär att när vi försöker tänka oss politiken, så vet vi 
att frågan om legitimiteten ständigt kan väckas. [...] När vi talar om skrift, lägger vi accenten vid det som 
nödvändigtvis är kriminellt i detta skrivande, vilket man genast glömmer när man börjar tala om 
litteraturen i rent akademiska termer'. Jfr. även Susan Dunn, The Deaths of Louis XVI: Regidde and the 
French Polit ical Imagination. Princeton University Press. Princeton, 1994, s 165, not 1; Dunn citerar 
Lyotards ord, men utesluter parentesen (utan att ange det), skriver 1793 istället för 1792 (utan att ange 
det; Ludvig dömdes i december 1792 och avrättades i januari 1793), och missförstår Lyotard som om 
denne ville hävda att det var ett brott i konventionellt lagstadgad mening som begåtts, medan Dunn 
givetvis kan erinra om att domen var legal. Jfr. även Conor O'Briens förord i Dunn, 1994, särsk. s IX. 

20 Det är symptomatiskt att redan ett av de mest lyckade fö rsöken att genom ett massmöte befasta tysk 
nationell enhet, nationalfesten i Hambach 1832, där trettio tusen tyskar menade sig återuppliva en 
gammal germansk tingstradition, påminde många åskådare om Napoleons arméer. Se Mosse, 1975, s 82-
85. Vi kan även notera att den franska republiken inte följde omedelbart på 1870 års krig. Parlamentet 
dominerades nämligen fram till 1877 av rojalister (MacMahon); först 1879 valdes en republikansk 
president. Republiken formades dock på flera sätt under ett preussiskt inflytande. Se Allan Mitchell, The 
German Influence in France after 1870: The Formation of the Fren ch Repu blic University of North Carolina 
Press. Chapel Hill 1979. 

21 Se Jean-Louis Dumas, Histoire de la pensée: Philosophies et philosophe$ vol. 3: Temps modernes. Livre de poche. 
Paris 1990, s 50. Fumaroli har velat kritisera den femte republikens kulturpolitik genom att hävda att 
dess kulturpolitik var en parallell till Tysklan ds kulturkamp; men denna jämförelse t orde sålunda även 
gälla de n tredje republik som Fumaroli istället föredrar att betrakta i ett mer oskyldigt ljus. Se Marc 
Fumaroli, Utat culturel: Essai sur une réligion moderne Éditions de Fallois. Paris 1992. Om positivismen, se 
Nicolet, 1982, s 187-248,295-371; även Dumas, 1990, s 42-52. 

22 Se Pierre Favre, Naissance de la science politique en France (1870-1914) Fayard. Paris 1989, särsk. kap. 1, s 21-
50; Nicolet, 1982 s 287. ENA (École Nationale d'Administration hör däremot hemma i den 4.e republiken. 
Om sambandet mellan synen på republiken och synen på den politiska vetenskapens (svaga) förmåga vid 
slutet av 1800-talet, se även Peter Wagner, "The place of the discourse on politics among the social 
sciences: Political Science in turn-of-the-century Europe', s 262-281 i Sakari Hänninen och Kari 
Palonen, Texts, Contexts, Con cepts: Studies on Po litics and Pow er in Lang uage The Finnish Political Science 
Association. Helsinki 1990. En annan karaktäristisk detalj är att Ernest Lavisse, huvudansvarig för 
skolans historieböcker i den unga tredje republiken (även ett stort flerbandsverk om Frankrikes historia, 
där statens historiska utveckling upphöjdes till lag) hade varit informator till den kejserlige franske 
prinsen, men 1871 flyttar till Tyskland, och lever där i tre år. Se Pierre Nora, 'Lavisse, instituteur natio
nal: Le "Petit Lavisse", évangile de la République' (1962) s 247-289 i Nora (red.) Les lieux de mémoire, vol 
I: La République. Gallimard. Paris 1984; Nora, L'Histoire de France de Lavisse: Pietas ergapatrianì, s 317-375 
i Nora 1984-1992, vol.II: La Nation: bok 1. Gallimard. Paris 1986. 

23 Jfr. Orr, 1990, s 39: 'When the revolutionaries manage to split the history in two - Old Regime and 
Revolution - they reactivate the mechanism for remaking national history. All sorts of oppositions and 
rhetorical sequences reshuffle into place - cause and effect, developments, hierarchies, and various other 
images found in histories. Their act is a creation, a re-creation at this mythical rebirth of time that 
pretends to found new origins but is always in midtime and from within a complex social order'. Den 
franska revolutionskalendern ersatte följdriktigt den kyrkliga kalende rns kristna tideräkning genom att 
inleda en ny tideräkning: i oktober 1793 beslutade man att räkna år I från republikens första dag, den 
22:a september 1792, och att ge månaderna namn i enlighet med växtlighetens årstider; det sistnämnda 
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Nationale de Science Politique. Paris 1992, s 182f. 
67 Se även Jackson, 1988, s 137: 'Mussolini also introduced the 40-hour week, and equivalent of the BSP 

[Brevet Sportif Populatrcheap holiday trains for workers, a travelling theatre company and a bibliobus. 
But we should beware of simplistic assimilations. In many ways, the dopolavoro [efter jobbet] policy was 
quite different from the Popular Front - in the emphasis on military prowess, the preference for 
collective activities over individual ones, [and] most importantly, the attempt to subsume all activities 
under the aegis of the state. In Germany, where the youth hostel movement was altogether waster than 
in France, it was taken over by the Hitler Youth; in France three youth hostel movements coexisted*. 

68 Vi kan knappast heller hävda att stater, som lyckades undvika att bli invaderade, just därför förkropps
ligade en mer överordnad eller mer naturlig kultur. Det är till exempel föga övertygande (annat än inför 
de som ändå inte lyssnar till y ttrandets logik) att hävda att en identifikations giltighet nödvändigtvis 
hänger samman med förmågan att upprätthålla det nationella territoriets yttre gränsdragningar, som om 
fransmän blev fascister bara för att de invaderades av tyska naz ister, ty ett sådant antagande skiljer sig 
knappast från tanken att varje segrare alltid har rätt att definiera protokollet, som om varje motstånds
rörelse vore illegitim tills den segrade, och då plötsligt kunde förkroppsliga ett universellt förnuft. För en 
erinran om det tvetydiga, se t.ex. Alice Kaplan, Reproductions of Banality: Fascism, Literature and French 
Intellectual Life. University of Minnesota Press. Minneapolis 1986, särsk. s 52-55, och Russel Bermans 
förord, The wandering z\ s xi-xxiii. 

69 De sex miljoner människor som dog i Europas koncentrationsläger tycks inte heller utgöra den israeliska 
nationens martyrer. Jfr. tex. den provokative religionspsykologen Benjamin Beit-Hallahmi, Original Sins: 
Reflections on the History of Zionism and Israel Pluto Press. London 1992, s 129: The contempt of die loser 
is truly the hallmark of Israeli culture. Discussions of the holocaust by Israelis are complicated and 
ambivalent. The reason is that the six million were passive Diaspora victims, in the Jewish tradition of 
martyrdom, not heroic fighters. They were the climax, the apotheosis, of the Diaspora. [ ] Israelis 
who are brought up on the ideal of the new Jew, or the anti-Jew, brave and confident, cannot identify 
with the holocaust victims being led to the gas chambers. The contempt for Diaspora Jews, seen as the 
eternal victims, is generalized into a broader contempt for all victims of oppression wherever they are*. 

70 Se t.ex Pierre de Boisdeffre, André Malraux: La mort et l'histoire, Éditions du Rocher. Paris 1996, särsk. s 
202-208; Janine Mossuz-Lavau, 'André Malraux ministre: Une nouvelle vision de la France, une idée 
certaine de la culture*, s 19-34 i Augustin Girard och Geneviève Gentil (red.) Les affaires culturelles au temps 
d'André Malraux, 1959-1969 (alt. titel: André Malraux ministri). La Documentation Française. Paris 1996, 
särsk. s 27f. 

71 Det handlar inte om en tillfällig förmörkelse av en konventionell tankegång, eller om en institutionell 
nyordning som 'egentligen' borde vara lätt att begripa. Det gåtfulla står inte alltid i motsättning till 
argumentet. Jfr. en liknande varning i Serge Gaulupeau, André Malraux et la mort, i Archives des lettres 
modernes, vol.4, nr.98 (1969), särsk. s 3f. Viljan att göra skillnad mellan den sansade och den överdrivne 
Malraux kan urskiljas i följande analys av Malrauxs romaner, där konst ställs i motsättning till argument 
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'Caught up in the hypnosis of their own joy in persuasion, they are themselves symbolic gestures whose 
claims are those of art, not of argument'; William Righter, The Rhetorical Hero: An Essay on the Aesthetics of 
André Malraux. Routledge and Kegan Paul. London, 1964, s 69 - men Righters analys är strax mer 
övertygande (ibid.): The completion of almost any step in Malraux's progress is not to be found in the 
drawing of a rationalized conclusion, but in identifications with a moment of rhetorical intensity; the 
truth to be established is somehow bound up with the language that establishes it'. Jfr. även Görel 
Cavalli-Björkmans försök att reducera sin förvirring inför Malrauxs vältalighet genom att föreställa den 
som skild både från hans konstnärsskap och från hans uppfyllelse av den officiella pli kten — Cavalli-
Björkman litar för det senare avskiljandet till en märklig postdatering av Malrauxs begravningstal (som 
om de inte uttalats förrän de publicerats): 'Malraux berusade sig gärna med ord. Det hände att han gick 
vilse och det är kanske ingen tillfällighet att han efter att ha lämnat sina officiella plikter vidareutvecklade 
den livskraftiga galliska retoriska traditionen i ett antal Oraisons funèbres (1971), liktal över stora bort
gångna landsmän. Detta förringar emellertid inte den betydelse hans båda verk Le Musée im aginaire och 
Saturne hade för efterkrigstidens konstfilosofiska tänkande'; s 19 i 'Inledning', s 15-19 i André Malraux, 
Saturnus: Ödet; konsten och Goya (1950; fr. orig. Goya. Saturne — Le destin, l'art et Goya, 2:a uppl. 1978). Raster 
förlag. Stockholm 1994. 

72 Om franska kulturhus och decentralisering, se Urfalino, 1996, s 161-205; Guy Brajot, 'Les premières 
années des maisons de la culture', s 63-78 i i Augustin Girard och Geneviève Gentil (red.) Les affaires 
culturelles au temps d André Malraux, 1959-1969 (alt. titel: André Malraux ministri). La Documentation 
Française. Paris 1996; samt ibid., s 79-83, Jean-Jack Queyranne, 'Débats'; se även Looseley, 1995, s 41-
46. 

73 André Malraux, 'Hommage à la Grèce: Au nom du Gouvernement français pour la première 
illuminiation de l'Acropole - Athènes, le 28 mai 1959', s 33-45 i Malraux, Oraisons funèbres. Gallimard 
1971, s 41 f (min övers.). 

74 Malraux, 1978 (l:a uppl. 1950), s 139. 
75 André Malraux, La tête d'obsidienne, Gallimard. Paris 1974, s 253 (min övers.). Det finns anledning att lyfta 

fram den förskräckelse inför det oförlåtliga, som ofta återkommer i Dostojevkis romaner, som en bild av 
Malrauxs ideal; jfr. t.ex. Julia Kristeva, 'Dostoïevski, l'écriture de la souffrance et le pardon', s 183-226 i 
Kristeva, Soleil noir. Dépression et mélancolie Gallimard. Paris 1987, s 198, not 25 (min övers.): 'I de steno-
graferade anteckningarna i sin Dagbok, daterade 24/12 augusti 1867, skriver författarens hustru: "I 
museet i staden Basel såg Fiodor Michailovitch Hans Holbeins målning. Den gjorde ett fruktansvärt 
intryck på honom, och han sade då till mig att "en sådan målning kan få er att tappa tron" '. 

76 Maurice Blanchot, 'Le musée, l'art et le temps: André Malraux' (1950), Critique, vol. VI, nr. 43:195-208 
(nr.44 (1951):30-42), s 199 (min övers.). Gombrichs berömda kritik av vad han uppfattar som Malrauxs 
'expressionism' tycks härröra ur en ovilja at t uppfatta det gravallvarligt negativa i Malrauxs konstsyn, 
som i Gombrichs tolkning reduceras till en tro på konsten som ett uttryck för känslan. Se Ernst Go m-
brich, 'André Malraux and the crisis of expressionism' (1954) s 78-85 i Gombrich, Meditations on a Hobby 
Horse. Phaidon. London, 2:a uppl. 1971. Om mottagandet av Malrauxs konstkritik, se även Rima Reck, 
'Malraux's great exhibition: Artwriting as cultural performance', s 131-141 i Emanuel Mickel, Jr. (red.) 
The Shaping of Text: Style Imagery and Structure in French Literature: Essays in Honour of John Porter Houston 
Associated University Presses. London och Toronto 1993. 

77 Se annars, om betydelsen av 'professionalis ering' som ett sätt att förstå dessa olika grupperingars 
möjlighet att upprätthålla sitt inflytande i en mer korporativ lokal förvaltning, E. Négrier, "The 
professionalisation of urban cultural policies in France: The case of festivals', Environment and Planning C: 
Government and Policy, vol.14 (1996):515-529; jfr. även Donnât, 1988, och Teillet, 1996. 

78 André Malraux, 'Discours prononcé à l'occasion de l'inauguration de la Maison de la culture d'Amiens le 
19 mars 1966', s 320-330 i Malraux, (red. Janine Mossuz-Lavau) La politique, la culture: Discours, articles, 
entretiens (1925-1975). Gallimard. Paris 1996, s 323 (min övers.). 

79 André Malraux, Konstens psykologi: Fantasiens museum (fr. orig. Psychologe de l 'art: vol. 1 Le musée imaginaire, 
1947) Bonniers. Stockholm u.å, s 127. De övriga essäböcker som först samlades under titeln Psychologie de 
l'art är La création art istique (1949) och La monnaie de l'Absolu (1950). Omarbetade gavs de tre verken 
senare ut med titeln Les limbes du silence (1959). 

80 Se t.ex. Winock, 1997, s 286 (min övers.): 'Malraux skulle utan tvivel ha svarat att den stridandes ansvar 
går före den intellektuelles skrupler. Allt hans handlande och hans verk från trettiotalet talar för denna 
ansvarsetik på bekostnad av en övertygelsens etik: inför kampen mot fascismen är pacifismen kriminell 
[...] En handlingsmänniskas engagemang kan bara lita till partiella san ningar'. Jfr. även Koselleck, som 

148 



erinrar om hur en av Malrauxs samtida, Merleau-Ponty, ville g öra skillnad mellan psykologiskt och 
metafysiskt hyckleri, där det senare även är ett självbedrägeri - och enligt Koselleck är det senare även 
något som kännetecknar det sena upplysningstänkande (Rousseau) som till skillnad från ett tidigare 
(barockt) upplysningstänkande (Bayle) inte har fördrag med någon som helst maktutövning, och i sitt 
försvar av jämlikheten försöker undvika varje kompromiss; se Koselleck, 1959, särsk. s 118 och not 50. 

81 Se särsk. Janine Mossuz, André Malraux et le gaullisme Armand Colin. Paris 1970. Se även, iför en bild av 
Malrauxs tidiga för hållandet till kommunismen, Malraux, 'L'art est une conquête: Discours prononcé au 
l:er congrès des écrivains soviétique tenu à Moscou du 17 avril au 31 août 1934', s 104-108; 'L'attitude 
de l'artiste: Discours prononcé à Paris à la réunion de compte rendu du Congrès des écrivains soviétique 
le 23 octobre 1934' s 109-117; samt 'L'œuvre d'art: Discours prononcé au Congrès international des 
écrivains pour la défense de la culture, tenu à Paris du 21 au 25 juin 1935' s 121-124 - alla i Malraux, 
1996; jfr. även Leo Trotskij 'Om en intervju med André Malraux' (1931), s 309f i Trotskij, Utteratur och 
revolution (fr. orig. Littérature et Révolution, 1964) Partisan 1969. Se även, tre decennier senare, ett valtal för 
de Gaulle och mot Mitterand, 'Discours prononcé au Palais des sports à Paris au nom de l'association 
"Pour la Ve République" le 15 décembre 1965', s 305-319 i Malraux, 1996, s 311 (min övers.): 'Landet 
står alls inte inför ett val mellan höger och vänster, men mellan en man av historien och politikerna', och 
(s 313) 'E n politikers geni består i att kunna gå runt hinder. Därav hans märkliga oförmåga - det såg vi 
1940 — att möta dramat ansikte mot ansikte. Därav att politikerna i sin situation är tvungna att en 
fantasivärld där de verkliga hindren - underutvecklingen, andra nationer, fattigdom, världens oerhörda 
transformering — ersätts av en enda motståndare: den politiske motståndaren, fö rvandlad till djävulen'. 

82 För en negativ kritik av detta, se t.ex. Renee Winegarten, The reputation of André Malraux', The 
American Scholar,; vol.61, nr.2 (1992): 267-274; för ett mer posititivt tillvaratagande, se t.ex. Jean 
Lacouture, 'Le champion de 1'antifascisme', La nouvelle revuefrançaise, (november 1996):34-42. 

83 Om Malrauxs engagemang, se särsk. Vinh Dao, André Malraux: Ou la quête de la fraternité Librairie Droz. 
Genève 1991. Malraux utför inte en konventionell ekonomisk analys a v historien. Han kan möjligen 
sägas erbjuda ett slags extrem ekonomi, där förlusten tar tillvara som en vinst, inte bara som en privat 
efterkonstruktion, utan som en offentligt investering. Jfr. särsk. Georges Bataille, 'Le temps présent et 
l'art souverain' (1956) s 439-456 i La Souveraineté (ofullb.) i Bataille, Œuvres complètes,; vol. viii. Gallimard. 
Paris 1976. 

84 Jean-François Lyotard, Signé Malraux. Grasset. Paris 1996, s 346 (min övers.). Se för en liknande 
uppfattning Régis Debray, 'Malraux, le perdant magnifique' (1996) s 179-190 i Debray, Croire, voir, faire: 
Traverses. Odile Jacob. Paris 1999. Jfr. även en aningen mer utilitaristisk Jacob Burckhardt, Världshistoriska 
betraktelser (ty orig. Weltgeschichtliche Betrachtungen, föreläsn. 1868-1871) Natur och Kultur. Stockholm 1941, 
s 171: 'vår otillfredsställda längtan efter det som gått under är också något värt; det är den allena man har 
att tacka för att dock så många brottstycken räddats och genom en flitig forskning fogats in i ett sam
manhang; ja dyrkan av konstens relikt och den outtröttliga kombinationen av litterära fragment utgör en 
del av den nutida religiositeten. Kraften att vörda är hos oss lika viktig som det vördnadsvärda 
föremålet'. 

85 Se om den grekiska traditionen Kennedy, 1963, s 152-203 (om epideiktiskt tal); Pernot, 1993, särsk. om 
ort- och monumentpanegyrik, s 178-216; om romarna, Sabine MacCormack, 'Latin prose panegyrics', s 
143-205 i T.A. Dorey, Umpire and Afterma th: Silver Latin II Routledge and Kegan Paul. London 1975, 
särsk. s 146ff; om England (och även om elegi), Nigel Smith, Literature and Revolution in England, 1640-
1660. Yale University Press. New Haven 1994, s 275-294; om barockens Frankrike, se Fumaroli, 1980; 
om upplysningstidens Frankrike, t.ex. Martin Papenheim, Erinnerung und Unsterblichkeit: Semantische Studien 
3um Totenkult in Frankreich (1715-1794). Klett-Cotta. Stuttgart 1992; om Sverige, Bo Bennich-Björkman, 
1970, s 251-351, och särsk. s 256. 

86 Thukydides, Kriget mellan Sparta och Athen, övers. Sture Linnér, vol. 1. Forum. Stockholm 1978, 11,41, s 
147 (se även 11,34-47, s 142-151). Se även Perelman och Olbrecht-Tyteca, 1958, §58, s 248-255, och s 
304. Andra tidiga panegyriker är Gorgias (Helenas Encomia), o ch Isocrates (Panegyricus). I 1800-talets 
Frankrike var däremot Cicero mest läst — se Reddy, 1997, s 24-34, och särsk. s 34, för en kommentar till 
Marxs Totenerweckung, som jag refererar till i inledningen av avsnitt 6.6 nedan. 

87 Om den prekära militära situationen, se t.ex. John Steward Ambler, The French Army in Politics, 1945-1962 
Ohio State University Press, u.o. 1966. 

88 1959 var ännu ett händelserikt år i fransk utrikespolitik; De Gaulle vägrade att låta amerikanskt bombflyg 
stationeras i Frankrike, eftersom de amerikanska kärnvapnen enbart kontrollerades av amerikanerna (i 
februari 1960, i Sahara, sprängde Frankrike en egen atombomb). Grekland var, liksom Turkiet, medlem i 
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NATO sedan 1951, men förhållandet till Turkiet var spänt, framförallt på grund av Cypern, en koloni 
britterna i februari 1959 förklarade sig villiga att ge upp. Frankrike hade lämnat NATOrs flottsamarbete i 
mars 1959, men samtidigt med Malrauxs besök i Aten gästades Pireus av den franska medelhavsflottan. 
Se i allmänhet Ernest Dupuy och Trevor Dupuy (red.) The Encyclopedia ofMilitary History: From 3500 BC to 
the Present. Jane's Publishing Company. 2:a uppl. London 1976, s 1261-1274. 

89 Malraux, 1959. Det första son-et-lumière anordnades vid s lottet Chambord 1952, men detta spektakel 
tar givetvis även tillvara en långt äldre tradition av ljusfester, av civila och religiösa 'illuminationer'. Jfr. 
även Malrauxs tal, föregående år, till minne av Motståndsrörelsen, 'Commémoration de la libération de 
Paris: Au nom de général de Gaulle, alors en Afrique, devant la g are où fut signée la reddition des 
troupes allemandes de Paris, 24 août 1958', s 13-31 i Malraux, Oraisons funèbres. Gallimard 1971, s 22f. 
Malraux skildrar här hur budskapet om Paris befrielse 1944 sänds ut i radio tillsammans med en 
uppmaning att bryta mörkläggningen, varpå radio och ljus samverkade liksom i ett kollektivt ljud- och 
ljusspel. 

90 Om Akropolis och särskilt Parthenontemplet som ett monument till den athenska segern över perserna, 
se David Castriota, Myth, Ethos, and Actuality: Official Art in Fifth-Century Athens University of Wisconsin 
Press. Madison 1992, s 124-229. Castriota diskuterar bl.a. utförligt betydelsen av Parthenonfrisen, som ju 
sedan början av 1800-talet, då den köptes av lord Elgin, huvudsakligen befinner sig i London. Se t.ex. 
Cristpher Hitchens, The Elgin Marbles: Should the y be return ed to Gre ece? 2:a uppl. Verso. London 1997. 
Apropå Parthenons förfall i modern tid, kan vi notera att det ändå bevarades ganska länge, tills det att 
greve Königsmark (i ve netiansk tjänst: tidigare svensk fältmarskalk och guvernör över Pommern) år 
1687 bombarderade Athens akropolis, stadens fästning, där den turkiska garnisionen använde Parthenon 
som krutförråd, vilket exploderade. Anna Åkerhielm, sällskapsdam till Köngismarks hustru, berättar om 
sitt besök strax därefter: 'man seer här nu fast intet något annat än ruiner och alt wara förfallit 
besynnerlig upp i fästningen där wåra bomber hafwa gjort sin wärkan ähro alla templen och de härliga 
marmor bijgningarna nästan som en stenhop* (brev t J.Rabel 10/12 1687) Se Samuel Åkerhielm, Anna 
Åkerhielm. Berlingska. Lund 1970, s 75. 

91 Malraux, 1959, s 36 (min övers.). 
92 Karl Marx, Louis Buonapartes 18:e brumaire (1852) Proletärkultur AB. Göteborg 1981, s 13f (min parentes). 

Jfr. även Jacques Derrida, Spectres de Marx: L'Etat de la dette, le travail du deuil et la nouvelle internationale. 
Galilée. Paris 1993, särsk. s 184; Michael Taussig, The Magic of the State. Routledge. New York 1997, särsk. 
s 109-116; Gaétan Picon, 1863: naissance de la p einture modernt Skira. Genève 1974, särsk. s 43ff; Jerold 
Seigel, 'Politics, memory, illusion: Marx and the French Revolution', s 625-638 i François Furet och 
Mona Ozouf (red.) The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture vol.3: The Transformation 
of Polit ical Culture 1789-1848. Pergamon Press. Oxford 1989. Se även not 85 ovan. Jfr. även Lucien 
Calvié, Terreur et démocratie, de Hegel au jeune Marx', s 101-108 i Pierre Glaudes (red.) Terreur et 
représentation. FI .LUG, Université Stendahl. Grenoble 1996, s 107: 'Marx, liksom Hegel före honom, 
tanker sig på ett ganska paradoxalt vis Terrorn som en kulmen för både den franska revolutionära 
praktiken och som höjden av politisk abstraktion, den jakobinska illusionen* (min övers., Calviés kurs.). 
Om Marx och revolutionen som demokrati, se även Miguel Abensour, 'Marx et le moment 
machiavelien: "Vraie démocratie" et modernité', s 17-114 i Phénoménologie et politique: Mélanges offerts a 
Jacques T ami maux. Editions OUSIA. Bryssel 1989; jfr. även David Caute, Vänstern i Europa sedan 1789 
(eng. orig. The Left in Europe since 1789\ 1966). Aldus/Bonniers. Stockholm 1966; och Seidman, 1983, s 
101-119. 

93 Se Urfalino, 1996, s 273-346. Efter andra världskriget tycks Europas kulturer i allmänhet aldrig riktigt ha 
förmått bli sig själv lika. Edgar Morins har till exempel gett en bild av konstarternas utveckling efter det 
andra världskriget, och skildrar då ett systemskifte som inte längre tycks kunna stabiliseras. Se Edgar 
Morin, 'De la culturanalyse à la politique culturelle', Communications, nr.l4 (1969):5-38, s 20 (min övers.): 
'I det nya systemet är koden inte längre stabil, men den tenderar att bli esoterisk snarare på grund av det 
mysterium som omger dess instabilitet, än på grund av nödvändigheten av en lång lärotid; kulten av det 
originella är knutet inte bara till det unika men även till det nya; det autentiska ger plats för det 
spiri tuella'. 

94 Se t.ex. Steven Kaplan, Farewell Revolution: The Historians' Feud, France, 1789(1989. Cornell University 
Press. Ithaca 1995b, s 149: The socialists spent the next few years [efter 1981] learning how difficult it 
was to manage public affairs while cultivating the aim of rupture. As they were increasingly constrained 
to revise their political economy, and their politics itself, they imperceptibly became more reticient and 
circumspect about the R/revolutionary reference. They began to nourish the distinction between a 
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progressive republican legitimacy and the henceforth obsolete idea of deep social discontinuity. If the 
left intended to stay in power, it became more and more patent that it would have to break with the 
notion of R/revolutionary rupture, and a fortiori, with any vision of utopia'. Se även Keith Baker och 
Steven Kaplan, 'Editors' introduction', s VII-XV i Lüsebrink och Reichardt, 1990, s XII: 'It is one of the 
great ironies of revolutionary historiography, then, that whereas the centennial of the Revolution 
inaugurated the consolidation of the official republican exegesis, s o the bicentennial has marked the 
disintegration of its Marxist descendant The field of inquiry is now more open, more fluid, more 
exciting than it has been for many decades'. 

95 Det är ofta svårt att övertygande skilja mellan Frank rike som stat, republik, och nation: se t.ex. Nicolet, 
1982, s 443. 

96 Operan invigdes den 13 juli 1989, som en del av revolutionsjubileet, där höjdpunkten den 14 juli även 
erbjöd en militärparad, komplett med pansarfordon, högteknologi, och helikoptrar; men framförallt ett 
slags gatuopera av reklammannen/konstnären Jean-Paul Goude. Se Kaplan, 1995a, särsk. s 270-343; se 
även Le Débat; spec. nr. om revolutionsjubileet: 89, la commémoration, nr.57 (nov-dec. 1989); Philippe 
Raynaud, 'La commémoration: illusion ou artifice?', Le Débat: Histoir e, politi que, sodéti nr.78 (jan-feb. 
1994): 104-115; Ory, 1992; Looseley, 1995, s 64, s 120f, s 142; samt Jacques Rigaud, L'exception culturelle: 
Culture et pouvoirs sous la V:e République Bernard Grasset. Paris 1995, särsk. s 97-130. 

97 Se Saez, 1985, s 391; samt även Ozouf, 1976; och Ihl, 1996. 
98 Se Mona Ozouf, 'Le Panthéon: École normale des morts', s 139-166 i Pierre Nora (red.) Les lieux de 

mémoire (1984-1992), vol I: La République. Gallimard. Paris 1984. 
99 Se Malraux, Transfert de cendres de Jean Moulin au Panthéon' (en présence du général de Gaulle, Place 

du Panthón, 19 décembre 1964) s 115-137 i Malraux, Oraisons funèbres. Gallimard 1971; Jacques Chirac, 
Transfert des cendres au Panthéon d'André Malraux' (23 nov. 1996): www.geocities.com/Capitol  
Hill/Lobby/2135/di-malra.htm (min utskr. 1999-05-12). 

100 Looseley, 1995, s 77-79. Urfalino menar kritiskt att Langs intresse för folkliga festiviteter lämnade 
utrymme för korporativa aktörer (kulturindustri och kulturfack), som bemäktade sig ett avgörande 
institutionellt handlingsutrymme. Se Philippe Urfalino, 'De l'anti-impérialisme américain à la dissolution 
de la politique culturelle', Revue française de sà ence politique, vol.43, nr.5 (1993):823-849. Se dock även, för 
aningen mer av förtroende inför den franska regeringens förmåga till kulturpolitik under 1980-talet, Yves 
Surei, 'Quand la polit ique change les politiques: La loi Lang du 10 août 1981 et les politiques du livre', 
Revue française de science politique^ vol.47, nr.2 (1997):147-172. 
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KAPITEL SJU: MANÉR 
Reflexiv omdömesförmåga och politisk estetik 

I de föregående kapiden har jag med hjälp av en retorisk typologi undersökt 
formuleringar av samband eller skillnader mellan kultur och stat, mellan 
konst och politik. Den retoriska typologin har varit ett siktinstrument som 
gjort det möjligt att studera villkoren för olika sätt att yttra sig. Jag ämnar inte 
avsluta med att hävda att kulturpolitik i varje särskilt fall egentligen följer en 
viss logik, som oberoende av enskilda kontexter skulle göra det möjligt att 
avgöra om det är övertygande eller inte att tala om kulturpolitik. En fram
ställning inträffar visserligen först om det mellan daktylerna uppträder det 
slags samspel jag kallat ma nér. Manér kan uppvisa många logiska drag, men 
blir knappast övertygande utan hänsyn till en vidare kontext. Därför är även 
retorik, stil och estetik av intresse.1 I detta kapitel skall jag således försöka 
visa att manér kan begripas inte bara i termer av stabila lagar och samband, 
utan även i termer av överraskning och rörelse. Jag fokuserar på den så 
kallade omdömesförmågan, en förmåga framförallt Immanuel Kant under
sökt, men som har ett ursprung i den äldre traditionen av prudentia. Vi skall 
röra oss från Aristoteles till Kant, och däremellan beakta den epok som bru
kar kallas för barock, där det ofta gjordes tydligt att maktutövning beror av 
stil och estetik. 

Det kan verka naturligt att anträda marschen mot den ideala gemen
skapen genom att utgå ifrån vad vi i en viss s ituation redan är överens om.2 

Det är lätt att enas om ett handlande om vi utgår ifrån vad vi har gemensamt 
— se där ett välbekant recept för att skriva en övertygande framställning, kan
ske som ett svar på frågan Vad är kulturpolitik?'. Om vi redan vore överens 
skulle vi emellertid knappast längre behöva tala om politik. Det är därför mer 
realistiskt (och mer politiskt) att införa en förskjutning i tid. Det är realistiskt 
att erkänna att vi ännu inte delar den gemensamma övertygelsen, som istället 
sägs kunna inträffa i en mer eller mindre avlägsen framtid. Det gäller att 
närma sig framtiden, och identifikationen av det gemensamma kan härvid 
tilldelas en större eller mindre roll. En ytterlighet är att gemenskapen antas 
inträffa 'av sig själv', tack vare krafter som är oberoende av att identifieras. I 
många liberala argument framhävs till exempel att det finns marknadskrafter 
som fungerar bäst om de inte blir föremål för politiska debatter och beslut. 
En motsatt ytterlighet är tanken att gemenskapen antas förverkligas enbart 
genom att budskapet sprids som ideologi. 

Trots att dessa eller liknande överväganden brukar identifieras som var
andras motparter, uppstår av allt att döma lätt en ohelig allians. När föreställ
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ningar om en ideal gemenskap skall förverkligas kan det verka nödvändigt att 
strikt bevaka den förbindelse som upprättas mellan det föreliggande och det 
ideala. En sådan bevakning kan sägas vara ett manér där texters daktyler vär
deras. Värderingen sker med avseende på varje daktyls förmåga att stämma 
överens med manéret. Det vill säga, när det gäller att avgöra vilka problema-
tiseringar som skall uteslutas, blir måttstocken det slags framställning som 
genast (här och nu) redovisar sin begriplighet. Det tycks sålunda vara enklare 
att värdera utbildning framför bildning, pedagogik och teknologi framför 
forskning, lagstiftning framför politik, eller dekoration framför konst. Onek
ligen måste varje framställning försöka frammana något slags betydelse
gemenskap mellan författare och publik. En värderande bevakning är kanske 
därför en oundviklig del av varje manér. Men att säga att en identifikation av 
en föreliggande gemenskap är den enda vägen till övergripande förståelse kan 
uppenbarligen vara ett steg mot dogmatism. Den värderande förmågan borde 
kunna ges en mer påverkbar eller flexibel karaktär. Det borde vara möjligt att 
dröja oss kvar ännu en stund i själva det övergående momentet, på gränsen 
mellan det föreliggande och det ideala, och att här försöka låta manéret anta 
skepnad av en mer konfliktfylld berättelse, där det inte är givet, men heller 
inte oväsentligt, vad som är kulturpolitik. 

7.1 Den klassiska traditionen: prudentia 
Omdömesförmågan är en kunskapsförmåga som - likt ett sinne — normalt 
tillkommer alla människor, men kan vara mer eller mindre väl utvecklad, be
roende på olika personliga eller samhälleliga erfarenheter. Svenskans 'för
måga' härrör från tyskans mögen, att kunna. En förmåga är en beredskap för 
att kunna göra något, men ordet har ofta hamnat i skuggan av den monu
mentala synonymen 'makt'. Istället för 'förmåga' skrivs ibland 'förmögenhet', 
och då är det inte alltid finans och kapitaltillgångar som avses, utan även vad 
vi kan göra med hjälp av våra sinnen - lukt, känsel, smak, hörsel, och syn är 
ju sinnesförmögenheter. Vi talar även om de själsförmågor som i större om
fattning berör språket och intellektet.3 Gränserna mellan de språkliga och 
intellektuella förmågorna är inte kroppsliga, men beror av vetenskapliga, 
pedagogiska, eller konstnärliga traditioner. På engelska används uttrycket 
faculties of the mind. Ordet faculty har i sin tur ett latinskt ursprung, med en rot i 
facere, att göra. Vi kan jämföra med svenskans 'fakultativ', ett ord som kan 
ange att någon villkorligen tillerkänns förmågan att själv bestämma. 

Den praktiska (handlingsanknutna) omdömesförmågan har i en äldre tra
dition framförallt gått under namn av prudentia, en term Cicero inför som ett 
slags översättning av det aristoteliska fronesis, 'k lokhet'.4 Eftersom jag vill ge 
en översikt skall jag nöja mig med att använda termen prudentia, och övergå 
till att säga omdömesförmåga när jag närmar mig Kant (med hänvisning till 
engelskans och franskans prudence kan vi även tala om 'försiktighet', ord som 
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förvisso sedermera fått en mer begränsad innebörd). För Aristoteles kan 
både makt och förmåga sägas ha varit underordnade de två övergripande be
greppen möjlighet (dynamis) och verklighet (énérgéià).5 Aubenque (en modern 
klassiker på området) påminner emellertid om att Aristoteles, när han skiljde 
mellan olika typer av mänskliga förmågor, tog tillvara en uppsättning karak
tärer, ett slags folkligt porträttgalleri.6 Aristoteles lät den ideale medborgaren 
stå modell för sin uppfattning om klokhet eller prudentia, och hans exempel 
är snickarens och talarens kunnande, snarare än matematikerns.7 Förmågan 
prudentia är inte användbar för att bedöma triangelns eviga geometri. Vi be
höver däremot prudentia för att avgöra vad som passar för en situation, men 
inte för varje situation.8 Den ideale medborgaren antogs känna igen det för
träffliga tack vare sin erfarenhet och sin fyndighet, inte tack vare sin formella 
sludedningsförmåga. Gentemot Platons tro på filosofens överhöghet åter
upprättar Aristoteles statsmannen (Perikles), en karaktär som inte använde 
sig av vetenskap, men som var utrustad med ett politiskt ögonmått (eustochicr, 
jfr. franska coup d'œuil).9 

Det är tack vare prudentia som världens föränderlighet kan bemötas, och 
det är tack vare prudentia människan förmodas kunna påverka förändringen i 
lämplig riktning. Samhället förändras över tid, och kännetecknas liksom en 
seglats av tillfälligheter som inte kan förutses, men som ofta kan behärskas. 
Aristoteles betonar inte på samma sätt som stoiker och skeptiker att det 
framförallt gäller att behärska sig själv, utan det aristoteliska prudentia för
modas göra det möjligt att anpassa världen till m änniskan. Prudentia är för 
Aristoteles en utomordentlig dygd.10 Han förutsätter att prudentia gynnar 
samhället i dess helhet. Att tillfredsställa enskilda mål utan hänsyn till d en 
samhälleliga effekten är enligt Aristoteles enbart en skicklighet, en habilitet.n 

Ett samband mellan prudentia och överläggandet (lat. deliberatió) låter antyda 
att prudentia kan liknas vid ett resonerande samtal. Prudentia kan sålunda 
sättas i spel på ett exemplariskt vis i de framtidsinriktade överläggningar som 
sker i folkförsamlingen.12 

I den klassiska t raditionen har framställningens manér ibland kallats för 
'det passande' (to prepori), och på latin framför allt decorum. Det välanpassade 
och det proportionerliga angav just n ödvändigheten av att anordna ett har
moniskt förhållande mellan karaktär och samhälle, mellan delar och helhet.13 

Vid ett tillfalle säger Aristoteles att 'stilens dygd' (lexeos arétè) för det första 
består i att vara klar och tydlig, fö r det andra i att vara lämpad eller välan
passad (préposa). Aristoteles huvudargument är att vad som övertygar i all
mänhet måste vara vad som ter sig naturligt. En slav bör till exempel inte tala 
uppburet, utan framställningen måste erbjuda en överensstämmelse mellan 
roll och uttrycksstil: "authors should compose without being noticed and 
should seem to speak not artifically but naturally".14 Här bör vi förstås märka 
att Aristoteles inte säger att framställningen skall vara naturlig, utan han säger 
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att den bör synas vara naturlig. Det handlar sålunda om en konsdad naturlig
het. Aristoteles var väl medveten om att en framställning kan övertyga både 
genom att följa gamla sedvanor och genom att hitta på nya uttryck eller reg
ler. Det kan ibland, till exempel i poesi, ge god effekt att använda sig av ett 
ovanligt språk, eftersom publiken ofta imponeras av det främmande och det 
exotiska.15 

Den aristoteliska traditionens prudentia omfattar inte bara det välanpas
sade omdömet, utan även kreativt eller våldsamt handlande. Av olika skäl 
tycks f ramförallt den förra aspekten ha förknippats med prudentia, trots att 
det kanske verkar mer troligt att det är i kvickare rörelser som förmågan får 
sin distinkta politiska karaktär. Prudentia är i första hand reflexiv och upp
finningsrik, eftersom det kontingenta inte kan hanteras i ett redan givet regel
system. Även Aristoteles upprätthöll en balans mellan å ena sidan försiktiga 
bedömningar, en tillit gentemot erfarenhet, sedvana, och samförstånd — och 
å andra sidan en mer drastisk skicklighet, gripandet av tillfallet, kairos. När 
Aristoteles avgränsar prudentia från Platons eviga sanningar närmar han sig 
en motsatt ytterlighet, den oövervägda snabbhet som blixtsnabbt griper till
fallet, den chansning där övervägandet inte tilldelas mer än ett ögonblick. Det 
gällde, som soldater, retoriker och läkare redan tidigare hävdat, att kunna ta 
tillvara det avgörande tillfallet.16 

Det snabba ingripandet kan även användas för att överraska en ant
agonist eller en publik. Den grekiska mytologin är fylld av berättelser där 
hjältar segrar först genom att maskera sig, ordna fällor, och överhuvudtaget 
tänja på eller lurigt sätta sig över spelets regler. Överraskande knep och 
listighet kallade grekerna metis, och Odysseus, den homeriske hjälten, är så
lunda bådepolymetis (månglurig) ochpolymechanos (uppfinningsrik).17 En förut
sättning för att snabbt känna igen kairos är dock en erfarenhet som givits t id 
att verka. Det är tack vare sin erfarenhet som barnmorskan utan att tveka vet 
exakt var navelsträngen skall skäras av.18 

I hellensk och latinsk militär terminologi stöter vi på en återkommande 
uppskattning av det slags förmåga som hastigt förmår ta hänsyn till oväntade 
omständigheter. Mitt ibland de stora romerska krigen kan vi sålunda hitta 
flera exempel på betydelsen av ett slags lokala och tillfälliga bedömningar -
alltifrån listig planläggning (consilium) till den slughet eller skarpsinne eller 
slagfärdighet (sollertia) som inte likt konst eller vetenskap (ars) kan läras ut; 
utan som följer med kynne och erfarenhet.19 Trots att själva ordet sollertia 
betyder 'konst allena'. 

Även i den mer moraliskt inskränkta prudentia som den kristna kyrkan 
förde vidare, återfinner vi en hänsyn till värdet av listighet. Skolastikern 
Thomas ab Aquino överväger noggrant huruvida sollertia bör antas vara en 
del av prudentia.20 Här visar det sig först, aningen överraskande, att Aristo
teles definition av sollertia,, uppf attad som kvick intelligens, av Thomas först 
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anförs som ett skäl för att utesluta sollertia från prudentia. Aristoteles definie
rade nämligen vid ett tillfälle skarpsinne (agchinoid) som ett slags reduktion, en 
ovanligt kvick förmåga att hitta den mellersta termen i en syllogism.21 Efter
som prudentia alls inte handlar om att demonstrera sanningar borde givetvis 
inte skarpsinne (sollertid) hänföras till prudentia. Thomas beaktar emellertid 
andra resonemang hos Aristoteles, och tar även hänsyn till den mer aktuella, 
vardagliga och retoriska betydelsen av sollertia som en förmåga att snabbt 
hitta praktiska lösningar. Thomas, detta blivande helgon, finner därför till sist 
att sollertia torde vara en del av prudentia. Att vara klok är inte bara att vara 
förnuftig, utan även list är av värde. 

7.2 Den barocka epoken och det franska statsförnuftet 
Begreppet prudentia knyter alltså samman kunskap om det etablerade (deco
rum) med kunskap om det tillfälliga (kairos). Mellan medvetenheten om det 
tillfälliga och försvaret av det varaktiga erbjuds möjligheten av en balansgång. 
För att rätt begripa denna möjlighet bör vi beakta både övergripande begrepp 
och deras framställningar. Det europeiska sextonhudratalet erbjuder flera 
goda exempel på hur omdömesförmågan satts i spel för att hantera en över
gripande motsättning mellan regler och tillfälligheter, mellan ordning och 
frihet, mellan absolutism och individualism.22 

Denna epok har av eftervärlden uppfattats vara onaturligt förvriden, eller 
'barock', ett uttryck som efterhand blivit den allmänna beteckningen på sex
tonhundratalets karaktär. Det betyder givetvis varken att epoken genast 
skulle låta sig reduceras till tidsspannet 1600 till 1 700 (kristen tideräkning) 
eller att den barocka stilen kan förmodas ha fungerat på samma sätt överallt 
och hela tiden. Under denna epok attackeras, ignoreras, eller kompletteras 
gamla regler, medan nya regler uppfinns, och dräkter som ter sig storslagna 
och klassiska tillåts dölja även det mest egenkära. Jag tror dock att termen 
barock är användbar när det gäller att fokusera på de exempel där en med
vetenhet om stilens betydelse framhävdes, på ett aningen oförlöst vis, i olika 
skriftliga, synliga, ljudande och rumsliga verk. Att många verk från den 
barocka epoken gjorde anspråk på att enbart respektera klassiska regler kan 
därvid ofta betraktas som en reaktion mot de mer karaktäristiska överdrif
terna, det vill säga mot manierismen, den stil där naturen och efterliknandet 
inte genast tilläts inskränka konstnärens försök att frigöra fantasin.23 

Det samhälle vi brukar kalla medeltida var väl för de flesta människor ett 
kaos, men där bevarades ändå länge tron på de religiösa och feudala eliternas 
förmåga att upprätthålla kontakt med en övergripande helhet. Efter 1500-
och 1600-talets religionskrig uppstod på flera håll en avgjord skepsis gente
mot sådana anspråk på att företräda övergripande principer. Det innebar inte 
att förtroendet på övergripande principer i allmänhet upphörde. Däremot 
involverades allt fler grupper i maktens framställningar, vilket medförde att 
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motstridiga läror och traditioner utvecklades. Många tänkare rekommende
rade efterhand en avvaktande hållning gentemot alla ytt randen med anspråk 
på att meddela sanning och rättvisa. Skeptikern Montaigne var till exempel en 
författare som lästes flitigt under 1600-talet. Montaigne hade till valspråk det 
grekiska verbet epechou, vilket kan uttydas 'jag intar min position' — underför
stått: utan att försöka upprätta några allmänna principer, utan att ta ställning 
för eller emot.24 Det gällde att liksom låta omdömet göra ett balanserande 
uppehåll, en epoche. Hos Montaignes antika förebilder, liksom än tidigare hos 
Pyrrhon och dennes lärjungar, innebar skepticismen en uttalat retorisk och 
handlingsinriktad förmåga. Människan antogs enbart kunna känna av värl
dens fenomenalitet, aldrig dess objektiva väsen. Hon saknade därför anled
ning att hävda teser som gjorde anspråk på att uttolka det objektiva.25 La 
Mothe le Vayer kunde sålunda år 1646, i ett angrepp på föreställningen om 
nyttan av en gemensam omdömesförmåga (sens commun), utropa: "Kära skep
sis, min själs ljuva ängsmark, enda port till frälsning för den tanke som söker 
vila... Åh, dyra epok\".26 

Det för perioden i övrigt mest karaktäristiska torde ha varit sekularise
ringen. Samtidigt med denna process blev i och för sig de olika kyrkorna och 
staterna alltmer angelägna om att försäkra sig om att deras förmodade under
såtar (i Europa och annorstädes) verkligen hade den rätta tron i sina sinnen.27 

År 1622 inrättade påven Gregorius XV den katolska motreformationens 
(missions- och kolonisationsverksamhetens) kanske viktigaste kontroll
institutioner, Congregation de p ropaganda fide. Även de allt mäktigare staterna 
försökte legitimera sig, och använde för detta ändamål bland annat våld, pro
paganda, och en ny politisk vetenskap. Frankrike var ett föregångsland, även 
om det dröjde innan den statliga principen blev avgörande. Under 1600-talets 
första hälft uppstod här en rik diskursiv flora av försök att påverka och för
klara den utveckling som ännu inte avgjorts. Försöken att begripliggöra poli
tikens villkor försiggick så att säga inuti de strider som pågick, i olika kon
stellationer, mot yttre och inre fiender.28 Vi återfinner bland annat flera fall av 
vad en historiker, Thuau, kallat för "en skapande deformering" (une déforma
tion créatrice). Thuau avser här de äldre verk av Tacitus och Machiavelli som 
vid denna tid visar sig möjliga att omformulera för att bättre passa den aktu
ella kampen: "om en doktrins inre styrka följer av dess logiska koherens, be
ror dess historiska betydelse på doktrinens förmåga att låta sig deformeras 
och anpassas till nya situationer".29 Termen prudentia utmanades eftersom 
den förmodades höra hemma i en skolastisk terminologi, men behovet av 
praktisk kunskap kunde svårligen förnekas, och många författare visade på 
omdömesförmågans betydelse och karaktär. 

Under den barocka epoken legitimerade staterna ibland sitt handlande 
genom att anföra nödvändigheten av en anpassning till den politiska situatio
nens särskilda krav. Man talade då om ett statsförnuft (ragione di stato, raison 
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d'étaty eller Staatsräson) som inte liknade det slags prudentia som uppfattades 
vara passande, men som snarare hörde samman med skarpsinne {sollertid) och 
list (consilium).30Det är alltså inte ett förnuft i vanlig mening vi talar om, utan 
snarare ett mellanting av krig och lagstiftning. Statsförnuftet var ett försök att 
uttrycka statens förmåga att hantera konflikten mellan traditionens dogmer 
och modernitetens alla oförutsägbara problem. Thuau säger om statstänkan
det (Ja pensée ét atistè) i allmänhet: "Eftersom det är en medvetenhet om en 
värld i strid, är statstänkandet underordnat [det praktiska] handlandets alla 
tjänstebestyr".31 

Statsförnuftet var emellertid inte enbart ett försök att med hjälp av ett 
ceremoniellt hemlighetsmakeri dölja en principlöshet. Moral förblir intressant 
politikens sekularisering till t rots, och i viss mening snarast förhöjdes bero
endet av principer. Det gällde emellertid att avgöra vilket slags p rincip eller 
maxim som passade för den aktuella situationen. Den politiske aktör som 
hade tillgång till en hel uppsättning av maximer kunde enklare hitta just den 
regel som passade det enstaka tillfallet. Teologerna använde sig sålunda av ett 
slags induktivt resonemang, en 'kasuistik' som tycktes göra det möjligt att 
skydda vad man ville fortsätta att tro på: 

Kan teologins ideal räddas när det bestrids från a lla sidor, och världen inte 
upphör att samla 'bevis' däremot, våld och elände, och snart kommer 
jorden att skälva...? Barockens lösning är som följer: man mångfaldigar 
principerna, har alltid en ny redo i rockärmen, och därmed förändras 
principernas användning. Man frågar inte längre vilket föremål som kan 
hänga samman med en viss lysande princip, men vilken dold princip som 
passar till ett givet föremål, det vill säga ett eller annat 'perplext fall'.32 

I och för sig bör vi inte förneka att den som ständigt erbjöd nya maximer 
snart blottade sig för misstankar om opportunism. Om mångfaldigade och 
motstridiga regler var ett sätt att bevara den bestående ordningen — och om 
det inte kunde undvikas att maximernas framtrollande ledde till misstro — då 
gällde det att se till att misstron åtminstone inte drabbade den makt vars 
centrala plats man ville legitimera . Statsförnuftet var en sekularisering, men 
användes för att bevara tron på kyrka och monark, som inte längre ensamma 
kunde försvara sin legitimitet. Här tycks en fransk historikers formulering 
träffande. För att se till a tt kungen inte skall besväras av sitt samvete: "tar 
kardinal Richelieu och hans följe på sig tyngden av den synd som följer av 
statens våld".33 Både i krigets och i hovets ceremonier bevarar kungen sam
vete och makt, medan tidens verkligt politiska aktörer, det vill säga i Frank
rike kyrkans högsta dignitärer, kardinalerna, använder makten på ett mer 
direkt och mindre förutsägbara vis. 
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7.3 Våld och kunskap: Naudé 
En uttrycksfull beskrivning av det slags förnuft som kunde sägas bli aktuellt 
under dessa nya, obeständiga förhållanden, åstadkoms av Gabriel Naudé 
(kardinalen Mazarins bibliotekarie) i verket Considérations politiques sur les coups 
d'Etat.34 Föremålet för Naudés 'betraktelser', les coups d'État, är inte statskup
per i sentida mening. Vad som avses är inte våldsamma regeringsskiften, utan 
snarare statens extraordinära företag, ett slags ' statsstötar'.35 Naudé gör inte 
anspråk på att bygga upp någon systematisk lära kring det extraordinära 
domslutet, coup d'Etat Hans bok är däremot fylld med historiska exempel på 
deras förekomst. Tryckkonstens och vetenskapens tillväxt hade redan lett 
fram till en sådan mängd av litteratur av 'statsvetenskaplig' relevans, att en
dast en bibliotekaries alldeles särskilda omdömesförmåga kunde hålla reda på 
alla samtida och antika principer och särfall. Med lärda citat visade därför 
Naudé att han behärskade den relevanta politiska litteraturen. Naudé ville 
tygla statsförnuftet genom att organisera en samling av erfarenheter och re
sonemang. Det framgår på annat håll att biblioteket för Naudé var en plats 
där kunskapen kunde bevaras utan att behöva reduceras till ett så fast regel
system att omdömesförmågan skulle hindras i sina rörelser.36 Kunskapens 
frihet förmodades visserligen vara förbehållen staten, men genom att hävda 
bibliotekets betydelse antar Naudé ändå karaktär av upplysningsman. 

Naudé utgår i sin skrift ifrån den något äldre flamländske politiske teore
tikern Justus Lipsius (berömd för sin översättning av Tacitus). Lipsius följde 
den aristoteliska definitionen av prudentda som förmågan att skilja mellan vad 
man bör undfly och vad man eftersträva.37 Lipsius insåg emellertid att en 
äldre uppfattning om en ideal ordning som skulle vara både logisk, moralisk, 
och effektiv inte längre kunde övertyga om sin legitimitet. Lipsius intro
ducerade istället föreställningen av en prudence mêlé, en blandad omdömes
förmåga, som även inbegrep lurendrejerier och krigslister. Detta finner 
Naudé lovvärt.38 Prudentia inkluderar alltså återigen sollertia och consilium, inte 
bara decorum. Naudé menar sig dock överträffa Lipsius genom att än mer 
drastiskt markera skillnaden mellan 'enkel' och 'extraordinär' prudentia. Coup 
d'Etat är givetvis att hänföra till den senare kategorin. En coup d'Etat gör inte 
anspråk på att underordna sig någon moral, utan tvärtom handlar det om ett 
överskridande av varje lag. I detta liknar en coup d'Etat vad Naudé kallar för 
statsmaximer, det vill säga enkla tumregler som kan användas för att hantera 
olika extraordinära situationer. Vid coup d'Etat föregår emellertid legitimer
andet inte handlandet, utan här: "ser man åskan slå ned förrän man hör den 
mullra i skyn, den slår till innan den bryter lös, ottesången sägs innan klockan 
ringt, straffet föregår domen".39 

En sentida kommentator, Louis Marin, visar klarläggande på sambandet 
mellan coup d'Etat och maktens mer respektabla eller 'representativa' uttryck. 
Den franska regimen bevarade som sagt sin makt bland annat genom att låta 
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den föreställas som något mer kvardröjande, som skriven lag, men även i 
Ludvig XIV:s person, en princip av guds nåde. Fenomenet coup d'État kan 
däremot uppfattas som en direktverkande maktutövning, en vig slagkraft 
(force) som personifierades av kardinaler som Richelieu, Mazarin, eller Bagni 
(till vilken Naudés bok är dedicerad): 

Efter detta [det nya politiska tänkandet: Machiavelli, Hobbes, Naudé] 
kommer denna ansamling av kraft i tecken, denna makt, att vara både 
förnekelse och ett bevarande av det absoluta i kraften: förnekelse, eftersom 
kraften varken utövas eller manifesteras, eftersom den vilar i frid i de 
tecken som betecknar den och pekar ut den; bevarande, efte rsom kraften i 
och genom föreställandet kommer att utge sig som rättvisa, det vill säga 
som en obligatoriskt tvingande lag, understödd av dödsstraffet. Coup d'Etat, 
hitom och bortom föreställandets förnekelse av kraft, är ingenting annat än 
utbrottet, våldet, chocken av det absoluta i kraften. Därefter konstrueras 
barockens politiska teori mellan föreställandets båda ytterligheter: före
ställandet, vars resultat är makten; och coup d'Etat, den primitiva, 
ursprungliga manifesta tionen av samma makt. Teorin är fattad mella n det 
ceremoniella skenet, tecknens pråliga verksamhet i riterna, och kraftens 
ögonblickliga explosion, våldets blixtrande epifani bortom gott och ont.40 

Förmedlad respektive direkt verkan var sålunda ofta två sidor av samma 
mynt, det vill säga det estetiska eller rentav det konstnärliga i maktens 
föreställande, respektive det våldsamma i maktens verkställande. Här skulle 
jag emellertid vilja inflika att Machiavelli visserligen hör hemma i denna 
tradition, men som manierist snarare än som barock teoretiker. Han visar 
nämligen på möjligheten att betrakta det spektakulära våldet som estetik. 
Makten och våldet är för Machiavelli inte bara ett verkställande, eftersom 
våldet också kan iscensättas som ett slags argument för maktens förmåga, på 
gott och ont.41 

Omdömesförmågan kan därvid säga ha till uppgift att träffa det rätta valet 
mellan möjligheten till våld och möjligheten till estetik. Under den egentliga 
barocken blir nödvändigheten av ett sådant omdöme tydligt, just eftersom 
man framhäver skillnaden mellan direkt verkan (coup d'é tat) och förmedlad 
verkan {decorum). Tack vare denna skillnad uppnår konstarterna under 
barocken ett allt större mått av performativ självständightet, som vi skall se i 
nästa avsnitt. 

7.4 Figurerad frigörelse 
Redan i äldre kristna, neoplatonska eller stoiska uppfattningar är det vanligt 
att verkligheten förklaras vara ett skådespel eller en dröm. Under den 
barocka epoken åstadkoms denna identifikation i ett alltmer självmedvetet 
måleri, i arkitektur, panegyrik, dikt, teater eller hovceremoni.42 Shakespeare 
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låter till exempel på scenen antyda att hela världen är en skådebana: "All the 
world's a stage, And all the men and women merely players: They have their 
exits and their entrances".43 Ett annat exempel än Shakespeare är Pedro 
Calderón de la Barcas berömda El Gran Teatro del Mundo (Världen som stor 
teater). I detta märkliga passionspel - eller snarare heliga akt {auto sacramental) 
— är varje rollfigur en religiös, retorisk, eller samhällelig idé. På scenen möter 
vi Författaren, Världen, Kungen, Urskillningen, Nådens lag, Skönheten, Den 
rike, Bonden, Den fattige och Barnet. I ett efterspel {loa) tillkommer dess
utom Gudsförnekaren, Spanien, Gamla Testamentet, Nya Testamentet, 
Isaac, Simson, Naturrätten, och Den skrivna lagen.44 När föreställningarna på 
detta vis speglar varandra, mångdubblas de principer eller idéer som satts i 
spel. Vad som föreställs förvandlas över tid, och denna effekt förhöjs särskilt 
i dramat, där publik och aktörer tillsammans kan uppleva hur nya meningar 
framträder, vid ett givet tillfalle. 

Barockens aktörer, konstnärer och deras publik lät sig fascineras av för
virring, förvecklingar, smärta och sorg. Samtidigt dröjde de gärna vid tanken 
att alla konflikter skall kunna knytas samman i en skön harmoni. Det har 
konsthistorikern Panofsky visat, bland annat med referens till barockens 
religiösa måleri, där vi kan iakttaga: "a new conception of martyr scenes, 
physical pain intensely felt (in contrast with medieval and Renaissance re
presentations) but fusing into blissful rapture"45. Eller med hänvisning till 
skulpturen, till exempel Berninis anslående Den Heliga Teresas extas (1644-52): 
"the pain of the golden arrow piercing the heart of the saint actually fuses 
with the supreme happiness of her union with Christ, so that the spiritual 
bliss could melt with the spasms of quasi-erotic ecstasy".46 Bernini avbildar 
inte helgonet Teresas vision av den himmelska sanningen genom att ett inne
håll återberättas, utan genom att hennes kroppsliga reaktion på extasen 
porträtteras. Vi kan emellertid notera att Panofsky liksom Teresa hänför sig 
till d et hjärta som genomborras, medan Berninis förgyllda pil aldrig träffar 
det mål som pekas ut. Skulptören låter istället den frusna marmorn bevara de 
motsatta positioner epoken var så förtjust i. Uttrycket blott lovar förföriskt 
att referensen — eller snarare syftet, den osynliga sammansmältningen med 
den höga idén — måste vara än vackrare, en sanning så brännande skön att 
den inte kan begripas av ett levande sinne och ett värdsligt förnuft: nemo ante 
mortem beatus did potest?1 

Tack vare helgonets himmelska positionering förstärks (i e tt slags kon
trastverkan) den pragmatiska inramning Bernini gav sitt verk. I nischer allde
les invid Teresastatyn finns till exempel statyer föreställande beställaren, kar
dinal Cornaro och dennes familj, avporträtterade som på teaterbalkonger, 
men till synes omedvetna om det himmelska skådespelet. Även i övrigt är 
Berninis skulpturgrupp väl integrerad med arkitekturen i Santa Maria della 
Vittoria, namngiven till m inne av Tillys seger över de böhmiska protestan
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terna i slaget vid Vita berget, 1620. Den romerska barockkyrkan mångfaldigar 
motreformatdonens centrala segrar.48 Redan Teresa själv deltog i detta peda
gogiska projekt, som medlem i den nya jesuitorden, där hon hyllades för sin 
förmåga att iscensätta en tro som knappast kunnat övertyga om den nöjt sig 
med att vara en abstrakt doktrin. 

Märkligt nog kan under barocken tanken världen-som-teater sägas vara 
ett sätt att iscensätta den värdsliga maktens legitimitet, såsom garanterad av 
en frånvarande Gud. Vad jag dock särskilt vill visa, är att när principer figure
ras, när de ges kropp och sätts i spel, då tilldelas oundvikligen själva skåde
spelet en ny självständighet. När publikens uppmärksamhet vid ett visst 
historiskt tillfälle för en stund riktas mot det gemensamma och samtidiga 
spelrummet, då kan idéernas anspråk på tidlös hierarki alltid u tmanas.49 Det 
gäller att hålla ögonen på hur något kan sägas. 

Under senare tid har hermeneutikern Hans-Georg Gadamer framhävt 
den spanska barockens betydelse för smakens och estetikens historia. Gada
mer säger bland annat att Bildung in te bara beror av Geist, utan även av 
Geschmack, och anger därvid att de motsvarande spanska orden är cultura, 
ingenio och gusto — det vill säga: "bildning beror inte bara av anda, utan även av 
smak".50 Det minst bekymmersamma är här Geschmack eller gusto, som inte 
hänvisar till blott ett känselsinne, men syftar mot ett slags omdömesförmåga 
('att ha god smak9).51 Vad det beträffar Bildung eller cultura finns naturligtvis 
numer både på svenska och tyska ordet kultur som en vanlig översättninga av 
cultura (odling). När Gadamer istället väljer översättningen Bildung framhäver 
han den enskilda människans förmåga att konstruera sin egen samhällsroll. 
För att begripa hur spanskans ingenio på tyska kan bli Geist (ande, anda, eller 
själ) är d et lämpligt att jämföra Geist med det franska ordet esprit?2 V id sidan 
av den religiösa anknytningen är nämligen esprit liksom Geist nära förbundna 
med génie, eller på spanska ingenio, or d som på de romanska språken även 
knyter an till uppfinningsförmågan i vid bemärkelse (jfr. ingenjör).53 

Gadamers referens är den spanske retorikern Baltasar Graciåns verk, i 
sextonhundratalets Europa den mest välartikulerade hemvisten för alla dessa 
ord.54 Om Machiavelli tilldelar politiken en ny självständighet genom att för
fatta ett nytt slags polit isk roll, och om Calderóns iscensatta allegorier frigör 
idéerna, så närs omdömesförmågans självständighet hos Graciân i ordens 
figurer. Graciân förtydligar framförallt betydelsena av agude^a, det akuta, det 
skarpsinniga.55 Det handlar om att visa hur omdömesförmågan kan ta hjälp 
av det tillspetsade uttrycket, den kvicka ordlek som kanske sårar, men även 
möjliggör ett nytt begripande. Det vassa uttrycket är enligt Graciân ett slags 
begreppets (concepto) föde lse, där verklighetens förvirring behärskas tack vare 
uttryckets originalitet. En originalitet som förvisso inte kan göra anspråk på 
att tillhöra evigheten — men vad gör väl det, om det är fallet a tt "så många 
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stjärnor lyser inte på himlavalvet, så många blommor växer inte på ängen, 
som det växlas kvickheter i en fruktsam intelligens".56 

Det handlar följaktligen inte om begrepp av det slag som definierar före
mål genom att positionera dem i enlighet med en redan förutsedd hierarki. 
Hos Gradan är begreppet en retorisk figur, en liknelse som tar tillvara det 
gynnsama tillfallet, kairos. Det skarpsinniga begreppet iscensätts inför en mer 
beständig förmåga att förstå: "vad skönheten är för ögonen, och samklangen 
för öronen, är begreppet för förståelsen".57 Graciåns spetsfundiga begrepp 
överrumplar förståelsen, istället för att ta den för given som en etablerad 
samhällelig gemenskap. Det finns inte tid att vänta på att alla skall begripa, 
utan uttrycket måste vara snabbt och listigt. Det barocka begreppet liknar en 
coup d'Etat. Graciàn säger mycket riktigt själv a tt han erbjuder ett slags p er
sonligt statsförnuft, ett ration de estado de ti mismo.58 Den kvicke taktikern måste 
emellertid nöja sig med att behaga en intim publik. Den barocka poesin, lik
som det barocka statsförnuftet, förebrås därför ofta sin hemlighetsfullhet och 
elitism.59 Det är emellertid knappast en ideologisk elitism,- ett anspråk på att 
förklara marknaden eller leda massorna. 

Graciåns 'diskrete' hjälte är inte en ideolog, utan en hovperson.60 Gradan 
framhäver en förmåga som i viss mening är allmän, trots att Gradan betonar 
värdet av det säregna. Graciåns retorik står därför inte i någon egentlig mot
sättning till en mer demokratisk användning. Gadamer har sålunda visat att 
Graciån figurerat vissa aspekter av det följande seklets borgerliga Upplys
ning.61 Den särskilda omdömesförmåga som sattes i spel under 1700-talet 
formulerade nämligen inte bara en moralisk tradition, eftersom även regel
brottet upphöjs till princip, om än i namn av det naturliga. 

Det är alltså den naturliga retoriken som avgår med segern. När däremot 
kardinal Richelieu planerade en ny språklig myndighet, l'Académie française, 
syftade han förmodligen till kontroll över omdömesförmågan, framför allt 
uppfattad som hovets förmåga till vältalig maktutövning. Richelieus ideo
logiska strategi, med dess absoluta anspråk, kunde emellertid inte behärska 
det som det förmodades spirituella bruket av franskan. Efterhand tvingas till 
och med l'Académie française närma sig den mer anspråkslösa 'borgerliga' kon
versationen, och antar rentav skepnad av en parisisk salong.62 Efterhand som 
sjuttonhundratalet framskrider blir det allt mindre troligt att omdömesför
mågan skulle höra hemma bland kyrkans maximer eller poetikens axiom. 
Den nya medelklassen saknar adelns skolning i det diskreta, och sätter ett 
annat slags villkor i spel på de nya offentliga mötesplatserna, salongerna, teat
rarna, och konstutställningarna, som Lyotard konstaterar: 

salongernas och konstutställningarnas nya publik är obevandrad i frågor 
om smak. Den kommer för att bedöma verken utan att ha skolats i att låt a 
reglera sitt nöje och behag. Den har inte mycket till övers för idealiteter. 
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Om det sålunda finns villkor för hur konsterna skapar nöje och behag, 
normeras smaken inte av regler a priori,, utan det kan bar a handla om att en 
normalitet [des régularité^ låter sig vaskas fram ur en mångfald av fria 
omdömen.63 

Vi har därför anledning att betvivla att sjuttonhundratalets 'bildning' enbart 
var en tidig generalplan för liberalismens politiska och ekonomiska företag. 
Inte heller behöver vi nöja oss med att reducera upplysning till tryckfrihet 
och det offentliga ordets teknologi. Det må vara fallet att den privata eller 
borgerliga diskretionen först bara tilldelas en efemär och särskild frihet. 
Samma frihet att falla o mdömen tycks inte desto mindre kunna få varaktig 
offentlig betydelse efter att i salongernas kvicka konversationer ha förvand
lats till politisk odling.64 Det kan följaktligen sägas ha varit just omdömes
förmågan som man på sjuttonhundratalet i en mer lokal eller taktisk bemär
kelse tog tillvara, i Paris salonger och kaféer. 

7.5 Den postmoderna meningsskiljaktigheten 
I sin Antropolog, jämför Kant vad han kallar den bestämmande (regelanpas-
sade) omdömesförmågan med fyndighet eller kvickhet (Wit%). Kvickheten ter 
sig då mer som spel än som tjänsteförrättning (Geschäft), den "går efter brödet 
istället efter näringen" - men den bestämmande omdömesförmågan är onek
ligen ibland alltför pedantisk, tillägger K ant.65 Kvickheten följer inte regler, 
utan förutsätter ett reflexivt omdöme. Kvickheten har något oväntat över sig, 
den tillhandahåller ett uttryck som passar för en viss situation, trots att 
kvickheten inte kan förstås som en effekt av situationen. 

Om den är verkligt genial påminner kvickheten om en vetenskaplig upp
finning. Plötsligt tycks det möjligt att formulera kunskap som inte tidigare 
kunnat hävdas. Det verkar ha varit något liknande Lyotard hade i tankarna 
när han talade om den nya informationsteknologin i den skandalomsusade 
boken 'Det postmoderna villkoret: En rapport om kunskapen' (1979). 
Lyotard noterade här att det var lätt att bygga upp enorma kunskapsbanker, 
men att frågan ändå kvarstår hur vi kan aktualisera de särskilda kunskaper 
som behövs för att lösa det föreliggande problemet. Enligt Lyotard kan vi 
ofta nå långt genom att omgruppera det redan givna. Utan anspråk på origi
nalitet kallar Lyotard en sådan omgruppering för un coup, en stöt eller ett till
slag.66 Ett tillslag borde vara något mer än en reaktion, eftersom en sådan var 
en effekt av problemet och därför inte en lösning. En verklig lösning är enligt 
Lyotard inte förutbestämd, utan bör bära med sig något oväntat.67 Det är 
skillnad mellan en 'uppfinning' av det slag som blott förbättrar ett systems 
redan förutsedda 'effektivitet', och ett verkligt 'tillslag' (coup). Ett tillslag bör 
vara en nyhet av sådan omfattning att den inte kan hanteras av det samman
hang där den givits spelrum. Tillslaget är därför enligt Lyotard 'paralogiskt'.68 
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Att Lyotard för en tid valde att tala om det 'postmoderna' kunde för
klaras med hänvisning till den dubbla temporaliteten i själva ordet, vad 
fransmännen kallar futur ant érieur\ ett tempus för vad som 'kommer att ha 
varit'. Referensen för uttrycket 'det postmoderna' är regler som inte finns, 
men som kanske 'kommer att ha funnits', när verket är fullbordat. Denna 
eventuella fullbordan kan förstås inte förutsägas: det postmoderna är en oav
slutad époque - eller som Lyotard säger, det är precis som när ett konstnärligt 
avant-garde först i efterhand genom att ha förnekat en kultur förklaras ha 
förnyat den.69 

Det finns anledning att notera att termen paralogisk används av Aristo
teles i Topi ken. Det sker med referens till r esonemang som försiggår i sam
manhang där syllogismer tycks lämpliga - men paralogismen undlåter att 
följa dessa syllogismer: 

One who draws a faulty [geometrical] diagram does not syllogize from 
what is true and primary nor from genera lly accepted opinions. He does 
not fall within the definition; for he does not take [as premises of his 
argument] what seems s o to all nor to the majority nor to the wise (and 
among the latter all o r most or the most authoritative) but makes the 
syllogism from assumptions peculiar t o the science but not true; for he 
makes a paralogism by drawing semicircles wrongly or by extending lines in a 
way they should not be extended.70 

Under barocken hänvisade flera författare tillbaka till Aristoteles, och häv
dade bland annat att: "diktarens lögner är ingenting annat än paralogismer".71 

Den poetiska lögnen kunde betraktas som en paralogism eftersom den för
modades koncentrera uppmärksamheten genom att bryta med givna sluded-
ningar. Det är dock inte själva brottet som är huvudsaken, utan den sanning 
som därmed pekas ut, om än i en fiktiv klädnad. Även Kant talar om para
logismer, och hävdar då att vi tyvärr i vissa sammanhang måste lita till a nta
ganden som leder tanken bort från det vedertagna. Vi tillgriper paralogismer 
när vi lämnat den kritiska grund som anger kunskapens villkor.72 

Lyotard tycks istället hävda att paralogismen är nyttig även om dess histo
riska uppgift inte är att bevara tron på det ständiga framsteget. Paralogismen 
eller det uppfinningsrika 'tillslaget' förblir ett regelbrott som även de mest 
systematiska av vetenskaper utnyttjar. Nya regler måste utmana gamla regler 
och därmed riskera att framstå som felaktiga, inledningsvis. Detta är inte sär
skilt kontroversiellt så länge vi betraktar det uppfinningsrika tillslaget som en 
given del av en övergripande utveckling. Skandalen består i att Lyotard häv
dade att någon sådan utveckling inte längre kunde göra anspråk på legitimitet. 
Det sades inte längre finnas någon institutionaliserad och etablerad kunskap 
som trovärdigt kunde ordna in alla dessa 'lokala' utmaningar - paralogismer — 
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i en målinriktad ideologi av samma kaliber som marxism eller liberalism tidi
gare gjort anspråk på att erbjuda. Enligt Lyotard innebär detta mer av fri
görelse än av förfall. Äldre epokers förmåga att ideologiskt ordna historien 
hade givetvis redan tidigare ansetts för bristfälliga, men kunde bevaras genom 
att presenteras som förberedelser för efterföljande framsteg. Framstegs
tanken blev emellertid alltför ofta en tvångströja. Anspråk på att ordna in 
människors liv i termer av övergripande historier ledde till intolerans gente
mot allt som verkade vara marginellt, allt som inte var rent. När Lyotard för
sökte relativisera tanken på framstegets enhetlighet tycktes istället det 
förflutna öppna upp sig. Om äldre 'uppfinningar' inte längre legitimerades av 
tanken på en övergripande utveckling, då kunde de istället sägas ha fortsatt 
att vara oförlösta 'paralogismer'. Världen visade sig vara vad den alltid har 
varit - väsentligen mångfaldig, olikartad, politisk. Inte ens löftet om gemen
sam förståelse är längre universellt övertygande. 

Det var givetvis en paradox att utmaningen av tanken på en övergripande 
historia (legitim inför varje tänkbar publik) presenterades med anspråk på att 
vara övergripande. Den pågående debatten visar dock att föreställningen om 
det postmoderna inte var en paralogism av det mer ointressanta slaget, som 
om Lyotard påstått sig ha ritat en triangel med fyra hörn.73 Postmodernism 
kan däremot sägas vara ett slags ovilja att i enlighet med en given historie
skrivning reducera möjligheten till förståelse. 

Lyotard dröjde själv inte kvar särskilt länge i de mekaniska aspekterna av 
polemiken kring det postmoderna, en position han knappast kunde göra 
legitima anspråk på att dominera. Han förde istället argumentet vidare i nya 
formuleringer. Han talade till exempel om le différend\ 'tvisten' eller 'menings
skiljaktigheten', och avsåg då en konflikt av det slag som inte låter sig lösas i 
enlighet med någon övergripande berättelse: 

meningsskiljaktigheten är det instabila tillstånd och det språkbrukets 
tillfälle, när något som borde vara möjligt att begripa i ord ännu inte har 
den förmågan. [...] Vad man vanligt vis kalla r för känslan pekar ut före
komsten av detta tillstånd. "Jag står mållös" etc. En omfattande 
undersökning är nödvändig för att finna de nya regle r för formulering och 
sammanfogande som kan uttrycka den skiljaktighet känslan förråder, o m 
man inte vill att skiljaktigheten genast kvävs, blir till rättegång, och låter vad 
känslan pekat ut förbli menings löst. Vad som står på spel, i en litteratur, i 
en filosofi, eller kanske i en politik, är förmågan att vittna om skiljaktigheter 
genom att finna ord för dem.74 

Vi känner att vi måste vittna om meningsskiljaktigheten, därför är det ingen 
lösning att låta den förbli oartikulerad - men det är inte heller någon lösning 
att hänvisa till sedvanliga regler, eftersom det är just deras förmåga som satts 
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i fråga. Ändå bör vi, menar Lyotard, i filosofi, i politik, och i konst fortsätta 
att försöka hitta fram till möjliga berättelser om meningsskiljaktigheter. 

Skiljaktigheten {le différend) pekar ut förekomsten av problem som inte 
genast låter sig lösas, eftersom de inte ens låter sig omtalas på sedvanligt vis. 
Kanske har vi haft för vana att säga, att om vi låter oss vägledas av känslan så 
kommer det goda alltid att segra. Men kan vi övertyga ens oss själva om 
detta, annat än genom att försöka hitta uttryck som alltid säger både mer och 
mindre än dessa känslor? Lyotard är inte ute efter att själv ordna in så många 
handlingar som möjligt under ett kausalt eller moraliskt regelverk. Däremot 
tycks han vilja tala om villkoren för förmågan att handla på känn, förmågan 
att utveckla en ny hänsyn, förmågan att resonera på ett nytt vis. Detta är just 
vad Kant kallade för reflexiv omdömesförmåga. 

7.6 Kant och kritiken av omdömesförmågan 
Att räkna ut hur en ekvation kan lösas är inte att falla ett omdöme, och det är 
inte ett omdöme att mekaniskt följa en känsla eller en moralisk lag. Politiskt 
och estetiskt handlande bör inbegripa hänsyn till lagar och genrer, men att 
blint följa regler uppfattas vara omdömeslöst. Omdömet är en klokhet som 
behövs i situationer där vi återfinner det slags oförutsägbarhet som även 
kallas för 'körningens'. Ett sådant beroende av det tillfälliga är vad som 
kännetecknar politiska moment.75 Vad som gör omdömesförmågan till en 
effektiv förklaring, i både estetiska och politiska situationer, är att handlings
utrymmet i dessa situationer definieras genom att bedömas. Omdömet är 
fakultatitvt eller villkorligt, även om det i efterhand kan visa sig att situa
tionen var mer tvingande än vi förväntade oss. 

Vi kan i syllogistiska termer säga, att det blir aktuellt att falla ett (reflexivt) 
omdöme först när det inte är givet vilken premiss det enskilda fallet skall un
derordnas. Fast egentligen är det nog som Gadamer säger: "I själva verket 
kan vi inte logiskt demonstrera omdömesförmågans verksamhet, att ordna 
det enskilda under det allmänna, att förstå något som ett fall av en regel".76  

Gadamer refererar här till Kant, som i sin tredje Kritik just definierar om
dömesförmågan {die Urte ilskraft) som förmågan att avgöra om något faller 
under en regel eller ej. Kant skiljer dessutom mellan omdömesförmåga när 
den framförallt reßekterar över möjligheten av en regel, och omdömesförmåga 
när den bestämmer eller snarare avgör att något enskilt hör hemma under en 
redan given regel.77 

Ett kunskapsföremål är 'i sig' alltid objektivt, enligt Kant, men dess iden
tifikation är subjektiv, det vill säga ett resultat av någon av de tre klassiska 
intellektuella förmågorna: kunskapsförmågan, känslan av lust och olust, samt 
begärsförmågan. Mellan 'vara' och 'böra' spelar alltså även 'gilla' en roll. I den 
mån förmågan att producera kunskap är det avgörande för alla förmågorna, 
kan vi även tala om förstånd, om dömesförmåga, och förnuft. M ot var och en av 
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dessa förmågor svarar sedan ett typiskt kunskapsföremål, nämligen i tur och 
ordning natur, konst,, och moral De tre förmågorna är dessutom (enligt Kants 
föreställning om ya priori principer') inriktade mot lagmässighet, målmässig-
het, och ett slutmål (d.v.s. målmässighet som samtidigt är lag).78 Vi skulle för
enklat kunna säga att förståndet förklarar naturens kausalitet, medan för
nuftet förklarar den mänskliga frihetens moral. 

Förnuftets och frihetens premiss är det kategoriska imperativets reglering 
av viljan. Ungefar: vårt handlande bör ske i enlighet med maximer vi skulle 
kunna vilja göra till allmänna lagar — och ondska är att handla i enlighet med 
privata maximer, regler vi enbart förbehåller oss själva, som vi inte skulle 
kunna vilja g öra till allmänna lagar. Alla borde tycka att det är fel att stjäla, 
eftersom vi inte rimligen kan vilja ha stölden som allmän lag.79 Det katego
riska imperativet är inte en ideologi, eftersom det inte anger hur vi skall 
kunna avgöra om en viss regel lämpar sig för att upphöjas till allmän lag. Men 
hur vet vi då om vad vi gör är rätt eller fel? Av allt att döma säger oss sed
vanor inte särskilt mycket. Den kunskap som endast utgår från det givna er
bjuder inte mycket hjälp när drastiska förändringar inträffar. När kultur och 
demokrati tas för givna riskerar de att förvandlas till e n ruins obemannade 
murar. Det gäller hitta ett mer dynamiskt spelrum; givna regler måste kunna 
modereras av ett manér som inte är givet. 

Frågan är om Kant har så mycket att säga om detta politiska bekymmer? 
Nu är det lyckligtvis fallet enligt Hannah Arendt, en av Kants uttolkare, att 
'de politiska vetenskaperna' inte bara beaktar det givna, den ordning som re
dan installerat sig, utan även visar att förmågan att börja på nytt har central 
betydelse: "The great consequences which the concept of beginning and 
origin has for all stricdy political questions come from the simple fact that 
political action, like all action, is essentially always the beginning of some
thing new; as such, it is, in terms of political science, the very essence of 
human freedom".80 Att handla är att skapa nya ursprung, hävdade alltså 
Arendt några år in på femtiotalet. Ett årtionde som ofta antas ha rymt 
mycket tillförsikt inför framtiden, trots att den akademiska humanismen 
ännu inte hade hämtat sig från de båda världskrigen, och från det förnuftets 
sammanbrott de verkade ha inneburit. Arendt är dock inte den som lämnar 
över framtidstron till teknokrater, ideologer och marknadsförarare. Arendt 
redovisar tvärtom ett visst förakt inför det industrisamhälle som glömmer 
bort att handling (praxis) är vackrare än tillverkning (poiesis).81 Den borgerliga 
individ som inte hade förmått stå emot vare sig fascism, kommunism, eller 
kommersialism, är knappast Arendts löfte inför framtiden. Den borgerliga 
individen - betraktad som ett historiskt men inte politiskt subjekt — är 
snarare en del av en stelnad tradition som det gäller att frigöra sig ifrån, 
genom att bättre förstå handlandets villkor. Arendt bevarar sitt hopp genom 
att identifiera politik som en förmåga till handling: 
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Even though we have lost yardsticks by which to measure, and rules under 
which to subsume the particular, a being whose essen ce is beginning m ay 
have enough of origin withi n himself to understand without preconceiv ed 
categories and to judge without the set of customary rules which is 
morality. If the essence of all, and in particular of political, action is to 
make a new beginning, then understanding becomes the other side of 
action, namely that form of cognition, in distinction from many others, by 
which acting men (and not men who are engaged in contemplating some 
progressive or doomed course of history) eventually can come to terms 
with what irrevocably happened and be reconciled with what unavoida bly 
exists.82 

Människan förblir en varelse som kan handla, som kan börja på nytt, även 
om de gamla reglerna tycks ha förlorat sitt värde. Arendt följer Aristoteles 
syn på politik, uppfattad som en gemenskap som samtidigt både är det hög
sta målet och dess genomförande. Den politiska gemenskapen framträder 
med andra ord inte som en förträngning av alla konflikter, utan som ett sätt 
att agera kreativt i frånvaron av en slutgiltig reglering.83 Arendt betonar att 
politikens väsen inte kan underordnas en lagstiftning, eftersom det verkligt 
politiska handlandet inte följer givna regler. Vi måste ständigt på nytt bedöma 
om spelrummet är meningsfullt på sina egna villkor. Enligt Arendt kan vi 
därför trots allt finna kunskap om det politiska omdömets villkor i Kants 
Kritik av omdömesförmågan.84 

Kants kritik av omdömesförmågan har även något överraskande fått ett 
nytt erkännande inom ramen för den filosofiska utveckling som ibland kallats 
för 'postmodernism', en etikett som det som sagt finns anledning att inte 
genast använda polemiskt. David Ingram hävdar för övrigt att post
modernism just handlar om att visa hur både anpassning och nyskapande 
alltid måste knytas till en politisk och estetisk omdömesförmåga: 

the distinct advantage of the postmodernist position would reside in its 
capacity to combine — in however a parad oxical a manner — both practical 
and aesthetic moments of judgment: both the Aristotelian notion of phro-
nesis, or the application of general rules heteronomously determined by 
local habits of thought, and the Kantian notion of taste, or the free, re
flexive disco very of rules in light o f indeterminate, transcendent ideas of 
community.85 

Det aristoteliska klokheten (fronesis eller prudentia) kan alltså uppfattas som 
en mer traditionell anpassning till det lokala, medan Kant istället tenderade 
att hävda att omdömesförmågan och den estetiska smaken var en väg till 
övergripande gemenskap i mer abstrakt eller intresselös bemärkelse.861 denna 
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framställning av omdömesförmågan etableras dessutom ett samband mellan 
praktik och estetik, mellan politik och konst. Att hänvisa till o mdömesför
mågan, en språklig eller intellektuell förmåga, verkar vara ett lämpligt sätt att 
begripliggöra politiska och estetiska situationer.87 

Omdömesförmågan blir till en del viktig för att den låter oss ordna in den 
verklighet vi förnimmer under förståndets och förnuftets lagar: det är den 
bestämmande omdömesförmågan, som emellertid bara anpassar sig till redan 
givna regler, eller leder över till de andra förmågornas territorier, där förstån
det och förnuftet härskar på varsitt vis. Den mer politiskt mer intressanta 
förmågan är istället den reflexiva estetiska omdömesförmågan, eftersom den 
sätts i spel där det inte finns några givna regler. Det vill säga, omdömets 
reflektion låter oss istället röra oss mellan tankens självständiga territorier.88 

Det är karaktäristiskt för Kants uppfattning av 'det rena estetiska omdö
met' att det bör försiggå utan intresse för något annat än hur upplevelsen kan 
vara ett mål i sig själv. Begäret och viljan hör till moralens territorium, medan 
vi i det rena estetiska omdömet bör förbli oförmögna att se en orsak eller 
något yttre ändamål med vad som plötsligt faller oss i smaken.89 Det som är 
ett mål i sig är 'vackert' Cskönt' eller 'förträffligt'). Det reflexiva omdömets 
kunskapsföremål måste sålunda alltid vara ett eget sammanhang, inte en följd 
av kausalitet eller ett fall för moralen. Ett reflexivt omdöme kan identifiera 
även det tillfälliga, och då är det tillfälliga inte så mycket en del av föremålet 
som av förmågan själv. Med hjälp av omdömesförmågan kan vi till exempel, 
enligt Kant, betrakta naturen som något tillfälligt, som 'konst'. Och omvänt 
kan konst uppfattas som något alldeles 'naturligt'.90 

Det estetiska omdömet förutsätter (liksom de andra förmågorna) ett av
steg i förhållande till s itt föremål, och Kant finner detta minimala avsteg i 
smaken, som Arendt förklarar: 

the it-pleases-or-displeases-me is overwhelmingly present in taste and 
smell. It is immediate, unmediated by any thought or reflection. These 
senses are subjective becau se the very objecti vity of the seen or heard or 
touched thing is annihilated in them or at least is not present; they are inner 
senses because the food we taste is inside ourselves, and so, in a way, is the 
smell of the rose.91 

Smaken kan enligt Kant inte reduceras till sinnesintryck, även om den beror 
av kroppsliga förmågor. Kant försöker överskrida dualismen mellan kropp 
och intellekt. Smaken sägs förvisso ha något outtryckligt enskilt över sig, 
något som inte kan 'disputeras', inte uttryckas i alltför strikta termer av rätt 
eller fel {de gustibus non disputandum esìf2. Men människans sinnesupplevelser 
beror inte desto mindre av hur de identifieras inför andra, i konversation och 
diskussion. Vi tycks finna nöje i att redovisa vår känsla av lust och olust. 
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Smaken sätts i spel som något vi delar med andra. Enligt Kant höjs ett första 
reflexivt omhändertagande av känslan i smakdiskussionen upp till ett be
gripande som varken handlar om moral eller naturlagar.93 

En förutsättning för att vi skall kunna tala om smaken är emellertid att vi 
reflekterar över våra enskilda intryck, med hjälp av fantasin eller 'in
billnings förmågan' (die Einbildungskraß) som Kant uppfattar vara en 
formgivande eller figurativ förmåga. Fantasin låter oss föreställa vad som inte 
är närvarande. Den gör att vi kan avlägsna oss från den givna situationen och 
falla ett omdöme, utan att bli påverkade av alla de villkor som verkar när vi 
befinner oss mitt uppe i ett handlande.94 En verkligt reflexiv bedömning 
måste nämligen ske så nära oss själva som möjligt, men bör inte påverkas av 
en given situation. Vi faller ett subjektivt omdöme om rosens doft, utan att 
ha tillgång till regler. Genom att sedan sätta fantasin i spel finner vi ord för 
att uttrycka vad vi upplevt som något som lyder under smakens alldeles egna 
premisser. Vi uppfinner ett lokalt regelverk för att göra rosens doft rättvisa i 
estetisk bemärkelse, till skillnad från kausal eller moralisk. 

Fantasin fungerar sålunda inte bara passivt, som om den bara hade till 
uppgift att påminna förståndet om förbindelsen mellan orsak och verkan. 
Fantasin är produktiv, den låter vad vi upplever betyda mer än vad som är 
givet. Ofta är det något oroande över fantasins fruktsamhet. Den respekterar 
inte alltid moralens villkor, även om Kant kanske ville ge den en inramande 
bestämning.95 Fantasin ger, som Kant säger: "mer att tänka på än vad som 
kan uttryckas med ett begrepp som är bestämt av ord".96 Jag tror att vi kan 
säga att även vad Kant kallar sen sus communis är ett slags för måga till politisk 
fantasi.97 Detta 'sinne för det gemensamma' skulle närmare bestämt bestå i 
vår förmåga att föreställa oss den aspekt av en gemenskap som inte bygger 
på lagar, men på människors villkorliga hänsyn till varandras omdömen.98 

Kant insåg att ett sådant sensus communis normalt endast träder i kraft i ett 
givet och lokalt samhälle. Han tänkte sig dock att framsteg måste vara 
beroende av möjligheten till e tt universellt sensus communis, en medvetenhet 
knuten till o mdömesförmågan, som om denna kunde låta oss föreställa ett 
kosmopolitiskt samhälle, trots att något sådant ännu inte är för handen.99 En 
sådan möjlighet beror sålunda av vår förmåga att falla ett omdöme, som i sin 
tur beror av både fantasi och avstånd, eftersom det förutsätts att vi inte rätt 
kan bedöma det handlande som vi befinner oss mitt uppe i. 

Arendt hänvisar i denna fråga bland annat till Kants reflektioner kring 
den franska revolutionen.100 Denna på Kants tid alltjämt pågående revolution 
tycks nämligen för honom ha varit ett avgörande exempel på en händelse 
som visar på nödvändigheten av att inte låta sig dras med i händelsernas 
virvel. Samhällets villkor och möjligheter borde istället föreställas i ett re
flexivt omdöme, och Arendt förklarar Kants tanke: 
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Only what touches, affects, one in representation, when one can no longer 
be affected by immediate presence - when one is uninvolved, like the 
spectator who was uninvolved in the actual doings of the French 
Revolution - can be judged to be right or wrong, important o r irrelevant, 
beautiful or ugly, or something in between. [...] By removing the object, 
one has established the conditions for impartiality.101 

Publiken eller åskådaren befinner sig sålunda i en bättre position än aktören, 
när det gäller att fälla ett omdöme om historiens verkliga betydelse. Trots att 
Kant prioriterar den ointresserade reflektionen, vore det dock felaktigt att 
uppfatta reflektionen som en enbart abstrakt eller geometrisk rättvise
konstruktion. Att utföra den reflexiva bedömningen av lust eller olust på av
stånd bör inte missförstås som egoism eller en brist på engagemang. Världen 
bör inte bedömas i enlighet med en aktörs eget intresse av att må bra, utan 
som något som är sitt eget ändamål, som produkten av en estetisk bedöm
ning. Det är avståndet som låter oss göra en sådan allmängiltig bedömning.102 

Bedömningen måste förvisso hänvisa till en upplevelse, och Kant vill bevara 
den mest offentliga reflektionens samband med det mest intima smakom
dömet. Han vill låta filosofin begripa både natur och frihet.103 

Arendt ställer emellertid här den avgörande frågan: hur långt skall vi 
fjärma oss från det bedömda handlandet - bör vi alltid föreställa oss en kos
mopolitisk gemenskap? Är sålunda mänsklighetens övergripande historia det 
avgörande manéret — skall varje enskilt handlande bedömas genom att jäm
föras med detta ideal för själva arten människa? Denna tankegång kan åter
finnas hos Kant.104 Vi har dock anledning att tillsammans med Arendt ställa 
oss tveksamma. Om den kosmopolitiska gemenskapen installeras som en 
regel tycks den reflexiva omdömesförmågan okritiskt sättas ur spel. Den 
teleologiska respekten för mänsklighetens oändliga framsteg befinner sig i 
motsättning till förtroendet för den enskilda människan, uppfattad som ett 
estetiskt och politiskt 'mål i sig själv'.105 

Arendt finner emellertid en alternativ lösning hos Kant, nämligen ex
emplet, som Kant själv tycks ha kallat för 'omdömets dragkärra' (Gängel-
wageii)\ ett sätt att bedöma som var och en kan dra med sig. Handlandet bör 
alltså inte bedömas genom att vi tänker oss ett övergripande mål för mänsk
ligheten. Istället bör vi föreställa oss en exemplarisk motsvarighet till den 
aspekt vi vill bedöma. Om vi vill avgöra om ett visst handlingsalternativ är 
modigt, då kan vi lämpligen jämföra med Akilles handlande, förklarar 
Arendt: "[the] exemplar is and remains a particular that in its very parti
cularity reveals the generality that otherwise could not be defined. Courage is 
like Achilles".106 Vi har här även anledning att erinra oss Aristoteles syn på 
prudentia som en förmåga karaktäristisk för den ideale medborgaren, Perik-
les. Enligt Arendt odlades förmågan att känna igen det exemplariskt politiska 
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i de antika grekernas omhändertagande av polis. Sedan dess har emellertid en 
avgörande arbetsfördelning inträffat. Modern 'politik' är mer likt hantverk 
('potestit), eftersom det kännetecknas av aktörens förmåga att kalkylera i termer 
av medel och mål. Vad vi idag brukar kalla politik tycks mest handla om 
policy, eller att använda kvantifierbara mått för att uppfylla givna 'värden'. 
Förmåga att tillverka något förutbestämt sätts följaktligen högre än vår för
måga att utan tillgång till givna regler, ständigt på nytt, känna igen det som är 
förträffligt.107 I gengäld är konstnärer inte längre hantverkare i inskränkt 
mening, utan odlar enligt Arendt en omdömesförmåga som inte beror av 
förutbestämda regler. Konst och politik är dock inte längre samma sak. 
Konstnären undersöker inte det vackra med avseende på dess samhälleliga 
betydelse. Det är politiker som bevarar förmågan att handla i gemenskapens 
namn. 

Ändå finns alltjämt ett samband och ett beroende mellan 'konst' och 'po
litik'. Arendt använder begreppet bildning (culture) för detta samband: 

culture indicates that the public realm , which is rendered pol itically secure 
by men of action, offers its space of display to those things whose esse nce 
it is to appear and to be beautiful. [...] The common element connecting 
art and politics is that they both are phenomena of the public w orld. What 
mediates the conflict between the artist and the man of action is the cultura 
animi, that is, a mind so trained and cu ltivated that it can be trusted to tend 
and take care of a world of appearances whose criterion is beauty.108 

Arendt menar alltså a tt även om politik numer ofta handlar om ett systems 
regelstyrda kalkyler, förutsätter ännu den samhälleliga gemenskapen att dess 
medborgare kan bedöma dess värde, och bedömandet odlas i estetiska verk 
och verksamheter, där det exemplariska skapas. 

Skulle vi då inte även kunna betrakta detta handhavande som en förening 
av konst och politik? Kanske inte utan vidare, om vi vill bevara den frihet 
och den effektivitet som åtskillnaden på ömse håll befordrar. 

Sambandet mellan etik och estetik härrör från tanken på människan eller 
mänskligheten som ett 'det högsta goda', ett mål som inte låter sig regleras 
utifrån. Det kunde verka som om moralen i det estetiska omdömet skulle bli 
förmögen att låta oss uppleva människan som 'mål i sig? Moralisk gemen
skap skulle kunna tänkas fungera 'i analogi' med en förträfflig estetisk har
moni, och det goda skulle därmed kännas igen som det som 'liknade' det 
vackra. En sådan eventuell likhet kan emellertid inte sägas vara en regel eller 
ett begrepp, enligt Kant. Vi är nämligen oförmögna att upprätta regler som 
samtidigt gäller för de olika förmågorna. När vi använder det rena estetiska 
omdömet reflekterar vi över regler som inte är givna: vi kan följaktligen inte i 
själva detta omdöme ta hänsyn till moralens givna premiss (det kategoriska 
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imperativet). När vi däremot i etiska sammanhang utgår ifrån det praktiska 
förnuftet, då kan vi aldrig ge upp detta imperativ. Vi kan alltså inte identifiera 
en regel som säger att det vackra är gott. Det vackra ger oss därmed inte hel
ler något kriterium, inget reglerande exempel, för att bedöma det goda. 

Konst och natur och moral är inte samma sak, men det borde ändå finnas 
ett spelrum som tillåter övergångar mellan de olika regelverken. Förstånd och 
förnuft bör kunna knytas samman med varandra, även om själva samman
knytandet inte kan sägas vara ytterligare ett regelverk. De olika intellektuella 
förmögenheterna liknar snarare öar av fast mark i ett hav av samband. För att 
vi skall kunna förflytta oss mellan öarna måste omdömesförmågan förbli 
oreglerad, utan garanti.109 

7.7 Det sublima 
Enligt Kant identifierar vi alltså i det estetiska omdömet föremål som är än
damål i sig själva. Omdömesförmågan låter oss skapa exemplariska samman
hang. När den vilda blomman slår oss med sin skönhet känner vi inte igen 
det vackra genom att följa en regel, utan plötsligt visar sig föremålet vara 'ett 
mål i sig'. Därmed inte sagt att den reflexiva omdömesförmågans karaktär 
bara låter sig uttryckas i det vackra. Det vackra innebär normalt att det upp
rättas en respektfull attityd mellan det bedömande subjektet och det be
dömda föremålet.110 Men fantasin är inte alltid respektfull. Det kan inträffa 
att den nästan löper amok, som i en surrealistisk föreställning, eller i en genial 
barock extas, där subjektet av fantasin förförs bortom allt hopp om skönhet 
och begriplighet. I och för sig är det inte bara fantasins obändiga fruktsamhet 
som ställer till m ed besvär. Det kanske tvärtom inträffar att fantasins före
ställande förmåga inte räcker till. Om vi inte i fantasin kan föreställa oss vad 
vi träffat på, då kan vi inte heller urskilja någon förträfflighet, inget 'mål i sig', 
och det är följaktligen inte det vackra vi upplever. Det är först här omdömets 
reflexiva gräns, dess horisont, antyds. Traditionen bjuder att vi då talar om 
'det sublima', eller 'det upphöjda' (das Erhabene)}n 

Redan vid slutet av 1600-talet hade ett intresse uppstått för det grekiska 
verket Peri hjpsos, vars anonyme romerske författare, 'Longinos', ville ange 
villkoren för ett särskilt slag av litterär förmåga. Den sublima stilen, eller det 
höga (hypsos), antogs göra att en talare kunde dra med sig en publik, trots att 
det inte var regelrätta argument som sattes i spel: 

det upphöjda leder inte åhörarna till rationell övertyg else utan för dem 
utom sig själva, och med sin förm åga att hänföra tar det förunder liga alltid 
loven av det rent övertalande och behagande, eftersom det övertalande för 
det mesta står under vår egen kontroll medan det jag talar om utövar ett 
obetvingligt våld och herravälde och övervinner varje åhörare.112 
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'Det upphöjda' kan enligt 'Longinos' bara till en del åstadkommas med reto
riska regler (téchne). Det avgörande är istället talarens naturliga fallenhet. För 
'Longinos' är det på det hela taget vår upplevelse av naturen {fysis), dess väl
dighet, dess obändiga kraft, som låter oss förstå något av den storslagna ut
trycksförmågan, den som gör publiken utom sig.113 Det sublima tycks vara en 
upplevelse av vad som överträffar vår fantasi, vilket enligt 'Longinos' bör 
inträffa när vi lyssnar till en uppläsning av Platon, eller Homeros. Eller De
mosthenes: "det vore lättare att betrakta blixten när den slår ned än att med 
stadig blick möta hans känsloutbrott som kommer slag i slag".114 

Vid slutet av 1700-talet används termen 'det sublima' allt oftare för att 
ange förekomsten av vad som egentligen inte kan begripas, men som ändå 
utmanar tanken genom sin oerhördhet eller fasanfullhet, såsom stor sorg och 
smärta, eller storslagna landskap.115 Det sublima innebar inte att det fasans
fulla undveks, fördömdes eller ens registrerades. Det handlar här inte om en 
verklig rädsla, eftersom våra känslor, enligt den kritiske Kant, här bevakas i 
det reflexiva omdömet.116 

Kants tolkning skiljer s ig sålunda från 'Longinos'. 'Longinos' hävdar att 
det sublima innebär att den naturbegåvade författaren kan rycka med sig 
publiken, varvid åskådaren förlorar kontrollen över sig själv. Även Kant före
ställer sig att den sublima upplevelsen är ett slags misslyckande för den este
tiska omdömesförmågans begripande. När det sublima känns av, befinner sig 
omdömesförmågan inför ett fall som inte ens med fantasins hjälp verkar 
kunna ordnas in i ett regelverk. Det finner Kant vara utmärkt. Det sublima 
låter nämligen inte omdömesförmågan vila i det bedömda föremålet, utan det 
fasansfulla tvingar omdömet att vända åter, och att därmed visa på gränsen 
för det bedömande subjektets förmåga. Just i detta återvändande upplevs ett 
estetiskt behag som inte blott är en tillfredsställelse av ett behov eller en plikt. 
Den avgörande nyhet som Kant inför, torde vara att denna medvetenhet 
gäller frihetens betydelse. Det handlar inte längre blott om naturens före
träde.117 Vi häpnar ännu, men tack vare Upplysningen kan vi bevara ett slags 
välmåga även i avsaknad av garender. Vi borde vara förmögna att kritiskt re
flektera över vår förmågas obegripliga horisont. Människans kontrollmöjlig
heter och balans kan utmanas, men i det sublima hanterar vi utmaningen, och 
om detta sker befordras vår medvetenhet.118 

Lyotard påpekar dock att det sublima (das Erhabene) för Kant inte är det
samma som att iakttaga det ceremoniellt uppburna (die Erhe bung). Det sub
lima bevarar istället det fasansfulla eller det våldsamma liksom oförlöst.119  

Lyotard fokuserar, liksom tidigare Arendt, på Kants syn på betydelsen av 
åskådarens intresselösa engagemang i den franska revolutionen. Uppenbarli
gen kan revolutionen inte sägas vara moralisk. Den är emellertid inte heller 
enbart omoralisk, och framförallt är den inte vacker. Publiken kan helt enkelt 
inte bedöma ändamålet med det revolutionära skådespelet, alltför förvirrat 
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och motsägelsefullt till och med för den bedömande fantasin. Men trots att 
revolutionen uppfattades vara en fasansfull händelse, väckte den ett slags 
gensvar. Kant tolkade detta gensvar som ett resultat av en sublim upplevelse, 
där åskådaren kunde befrias av en plötslig 'entusiasm'.120 Befrielsen gav sig till 
känna i själva steget från det estetiska till det förnuftiga, som Lyotard för
klarar: "den förmedling som upplevelsen av det sublima förutsätter är inte en 
känslans eller fantasins gemenskap, men en det praktiska förnuftets, etikens, 
gemenskap".121 

Den estetiska omdömesförmågans gräns (befrielsen) visar sig emellertid 
bara i publikens handlingsoförmögna gemenskap. Den revolutionäre aktör 
som genast använder det praktiska förnuftet följer ett intresse, och förmår 
därför inte ta tillvara den sublima entusiasmen.122 Befrielsen är följaktligen 
inte heller en ny och bättre lagstiftning, eller tillvaratagandet av en lärdom i 
en ny institution. Det är varken planen eller det lyckliga resulta tet som kon
stituerar befrielsen: 

Idén om frihet [.. .] är inte närvarande i tanken som ett led i försöket att 
åstadkomma vad som ännu inte är men som bör vara (.sollen); den är när
varande som fruktan och rörelse för att vad som är (fenomenet), är nästan 
ingenting ställd invid vad idén om vad friheten skulle kunna och borde 
vara.123 

Den eventuella tillfredsställelsen, den sublima entusiasmen, inträffar alltså vid 
insikten om den fruktansvärda vidden av den möjliga friheten. 

Den befriande upplevelsen följer dock inte nödvändigtvis av upplevelsen 
av det sublima, vilket Lyotard förklarar med viss möda.124 I korthet tycks vi 
kunna säga att befrielsen inte kan vara nödvändig, eftersom den beror av den 
reflexiva omdömesförmågan, som ju i sin tur inte erkänner någon nödvän
dighet. I ett kritiskt och reflexivt omdöme kan ett 'tecken' inte misstolkas 
som ett 'exempel' (här uppfattad som en handlingsregel). En sådan misstolk
ning kan bara ske i en kollektiv fantasi som undlåter att beakta omdömes
förmågan.125 En sådan fantasi frodas inte fritt, eftersom den är funktions
bestämd: den används för att ge dragkraft åt en kultur av det slag som tar sig 
själv för given. En kultur som försöker underordna fantasin försöker bevara 
en okritisk bild av medvetandets gränser. En gemenskap tar sin egen för
träfflighet för given, och skyler över den avgrund som utgörs av politikens 
och frihetens instabilitet. Politiken reduceras på ytan till enbart effektivitet, 
lagar, traditioner, och givna regelverk. Det är enligt Lyotard (liksom enligt 
Arendt) ett olyckligt missförstånd av människans villkor. Lyotards skepsis 
gentemot detta slag av kultur, till förmån för möjligheten till politisering och 
konflikt, skiljer det postmoderna manéret från vanan att alltför snart tilldela 
lokal kunskap dess värde på egna villkor, till exempel i linje med Herders 
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uppfattning om Vorurteil Lyotard vill emellertid än mindre låta människans 
befrielse garanteras av något slags övergripande 'historiens list', en världs
historiens automatiska utveckling, som Hegel förespråkade.126 I Lyotards 
läsning kröner det sublima inte bilden av världen som system, men visar på 
möjligheten att dröja vid avgrunden. Denna möjlighet både åstadkommer och 
förutsätter ett särskilt retoriskt manér, som kan sägas bevaras eller sättas i 
spel av den reflexiva omdömesförmågan, med vars hjälp vi reflekterar över 
villkoren för de ännu inte avgjorda gemenskaper och konflikter som försiggår 
mellan principer och frihet. 
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NOTER TILL KAPITEL SJU 

1 En möjlig definition av politisk stil ger Robert Hariman, Political Style: The Artistry of Power Chigaco 
University Press. Chicago 1995, s 4: 'In brief, a political style is a coherent repertoire of rhetorical 
conventions depending on aesthetic reactions for political effect' (kurs. bortt.). Se även Wilhelm Hennis, 
'Zum Begriff des politischen Stils', s 230-244 i Hennis, Politik als praktische Wissenschaft: Aufsätze %ur 
politischen Theorie und Re gterungslehre Piper. München 1968. Det finns anledning att här tänka sig estetik i 
mer klassisk bemärkelse, d.v.s. som ett brett falt av förnimmelser och känslor; den estetiska känslan 
(<aisthèsis) v ar för Aristoteles en bedömande förmedling (meson kritikotì) mellan själ och föremål. Se Cassin, 
1997, s 103-138. 

2 Jfr. Niklas Luhmann, 'Complexity, structural contingencies and value conflicts', s 59-71 i Paul Heelas, 
Scott Lash, Paul Morris (red.) DetraditionaH^ation: Criti cal Refl ections on Authority and Identity. Blackwell 
Publishers. Oxford 1996; Laclau, 1996, s 48: 'the "politization" of society appears as operating a double 
displacement: on the one hand there is, certainly, an expansion of the political a t the expense of the 
social; but, on the other hand, politization involves also contingent production of the social link and, in 
this sense, a decentring of society. To put the matter in other terms still: that which makes the political 
possible — the contingency of the act of institution — is also what makes it impossible, as ultimately, no 
instituting act is fully achievable'. 

3 Hos Aristoteles återfinner vi dessa definitioner i Om Själen, där Aristoteles även placerar in inbillning s-
förmågan, fantasia^ mellan de kroppsliga och de intellektuella mänskliga förmögenheterna. Se Aristoteles, 
De Anima (On the Soul) övers. Hugh Lawson-Tancred. Penguin Classics. London 1986. 

4 Om Cicero, se Pierre Aubenque, LÄ prudence chet̂  Aris to te. Presses universitaires de France. Paris 1963s 
35f, not 2; det torde med andra ord vara felaktigt att, för att ange termens ursprung, enbart hänvisa 
tillbaka till Thomas ab Aquino, som t.ex. Ingram och Beier gör. 

5 Aristoteles, Metaphysics, vol. 1, övers. Hugh Tredennick. William Heinemann. London 1933, bok IX 
(ithetà), s 1045b-1052a. Huvudreferensen vad det gäller prudentia är dock Aristoteles, Den Nikomacbiska 
etiken, övers. Mårten Ringbom (1967). Daidalos. Göteborg 1997, särsk. bok VI, s 157-181. 

6 Aubenque, 1963, s 37-41. Jfr. Aristoteles, 1967, s 36 (1098b-1099a). 
7 Aubenque, 1963, s 42 (även s 57). 
8 Aubenque, 1963, kap. 2, s 64-105. 
9 Aubenque, 1963, s 24, not 1; s 55; om ögonmått, s 149f och not 3. 'Fyndighet' är Mårten Ringboms 

översättning av eustochia, förmågan att träffa målet. Se Aristoteles 1967, s 172 (1142a32-bl5) och not 32. 
Jfr. även om 'kvickhet', ibid. s 121f (1127b29-1128b5). Se även Aristoteles, 1991, s 250 (1412a): 'meta
phors should be transferred from things that are related but not obviously so, as in philosophy, too, it is 
characteristic of a well-directed mind to observe the likeness even in things very different'. 

10 Aubenque, 1963, s 87f. Se även André Tosel, 'De la prudence des Ancien comparée à celle des 
Modernes', s 7-34 i Tosel (red.) De la prudence des Andens comparée à celle des Modernes: Sé mantique d'un concept, 
déplacement des problématiques Les Belles Lettres. Paris 1995. 

11 Aubenque, 1963, s 61; s 90. Se även Aristoteles 1967, s 178f (1144a6-bl5). 
12 Se Aubenque, 1963, s 111-114, där denne framhäver överläggandets demokratiska drag; se även Stephen 

Halliwell, 'Popular morality, philosophical ethics, and the Khetoriâ, s 211-230 i David Furley och 
Alexander Nehamas, Aristotle's Rhetoric: Philosophical Essays Princeton University Press. Princeton 1994, 
särsk. s 221 ff. Jfr. (för övrigt) Pierre Aubenque, 'Philosophie pratique et herméneutique: Réfle xions sur 
le néo-aristotelisme allemand', s 15-32 i André Tosel (red.) Formes de r ationnatité etphronétique moderne Les 
Belles Lettres. Paris 1995, s 31, där Aubenqe förklarar övervägandet vara 'ett svagt tänkande', i enlighet 
med Gianni Vattimos term ('pensiero debole). 

13 Se Marrou, 1950, s 77-80; Aristoteles, 1991,1, ix, 1366a, s 79 och Kennedys not 160; Max Pohlenz, 'To 
prepon ein Beitrag zur Geschichte des griechischen Geistes' (1933) s 100-139 i Pohlenz, Kleine Schriften, 
red. Heinrich Dörrie. Georg Olms. Hildesberg 1965; Wilfred Barner, Barockrhetorik: Untersuchungen %u 
ihren geschicthlichen Grundlagen Max Niemeyer Verlag. Tübingen 1970, s 150-155; Lausberg, 1973, §1055-
1059. Ett avgörande namn när det gäller att anpassa moral och sinnlig estetik med varandra, var tidigt 
Panaitios från Rhodos (ca 185-109 f.Kr). Se Kristeller, 1951, s 166f; Pohlenz, 1933, s 130-139. Jfr. även 
Ramirez, 1995, s 146-153. Hannelore Klein, There is no disputing about taste: Untersuchungen %um Engtis chen 
Geschmacksbegriff im achtzehnten Jahr hundert Aschendorf. Münster 1967, s 144, menar att Aristoteles 
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uppfattning av analogon som ett slags välawägd proportionalitet, är något socialt passande, nämligen just vad 
som fram till 1700-talet på latin kallas decorum, men enligt Klein därefter benämns taste och uppfattas vara 
naturtig passande. Detta hävdande måste dock rimligen kvalificeras med en mer finstilt undersökning av 
vad som i sin tur, vid olika tillfallen, avses med 'naturlig' respektive 's ociaT. 

14 Aristoteles, 1991, III, ii, 1404b, s 222. 
15 Aristoteles, 1991, III, ii, 1404b, s 221. Se även ibid. III, vii, 1408a-b, s 235-237; jfr. André Laks, 'Aristote 

sur le métaphore', s 283-305 i David Furley och Alexander Nehamas, Aristotle's Rhetoric: Philosophical 
Essays. Princeton University Press. Princeton 1994, s 292ff. 

16 Kairos både förenar och åtskiljer, och anger både det vassa och det balanserade, både krisen och 
harmonin. Se Monique Trédé, Kairos: L'à-propos et l'occasion (Le mot et la notion, d'Homère à la fin de IVe siècle 
avant J.-C.). Klincksieck. Paris 1992, särsk. 70-73; Aubenque, 1963, s 98f, och not 3 och 4; Jörg Kube, 
Technè und aretè: Sophistisches und pla tonisches Tu gendwissen De Gruyter. Berlin 1969, särsk. s 73ff; John 
Poulakos, Terms for sophistic rhetoric', s 53-74 i Takis Poulakos (red.) Rethinking the History of Rhetoric: 
Multictiscipinary Essays on the Rheto rical tradit ion Westview Press. Boulder 1993; Kennedy, 1963, s 66f; 
Ramirez, 1995, s 166-179. Om kairos i modern litteratur, se även Aris Fioretos, Det kritiska ögonblicket: 
Hölderlin, Benjamin, Celan. Norstedts. Stockholm 1991, och märk även citat av 'Longinos', s 18: 'Det 
sublima framträder i rätt ögonblick, skingrar allt som i en blixt och uppenbarar ögonblickligen talarens 
förmåga'. Om Walter Benjamin och kairos, se Lindroos, 1998, särsk. s 1 If och s 99-102. 

17 Marcel Detienne och Jean-Pierre Vemant, Les Ruses de l'intel ligence: Le métis des Grecs Flammarion. Paris 
1974, s 38f. Odysseus har förstås även utgjort ett ideal i senare tid, t.ex. hos en berömd jesuitretoriker, 
P.F. Strada, som betonade att ingenium inte borde bromsas alltför mycket av judiäum. Se Fumaroli, 1980, s 
195. 

18 Detienne och Vemant, 1974, s 294. 
19 Everett Wheeler, Stratagem and the Vocabulary of Military Trickery E.J. Brill. Leiden, 1988, s 54-57. Jfr. även 

Quintiiianus, Institutio Oratoria, övers. H.E. Butler. Vol. II. William Heinemann. London 1921, s 515, VI, 
V.3: There is no great difference, in my opinion, between judgment [iudicio\ and sagacity [consilium 
except that the former deals with evident facts, while the latter is concerned with hidden facts or such as 
have not yet been discovered or still remain in doubt'. 

20 Thomas ab Aquino, Summa Theologie, vol. 36, Prudence (lat. orig. De Prudenti,a, ca. 1272) red. Thomas 
Gilby. Blackfriars. Cambridge 1974,2a2ae, 4, s 69-73. Sollertia översätts här med det engelska acumen. 

21 Aristoteles exempel är en person som genast inser, att när en enskild förekomst —'månen' — alltid tycks 
bete sig på samma vis - 'den lysande sidan mot solen' — kan detta förklaras syllogistiskt genom att vi 
skjuter in en mellanliggande regel: 'solen orsakar lysandet'. Se Aristoteles, 1960,1, xxxiv, 89ab, s 171-173. 

22 Se Schnur, 1963. 
23 Se Hocke, 1959, särsk. s 13-21. Se även Rolf Hugoson, 'Barocka begrepp: Regler i rörelse', Rhetorica 

Scandinavica nr. 13 (2000):33-44. Jfr. även Jean-Pierre Maquerlot, Shakespeare and the Mannerist Tradition: A 
Reading of Fi ve Problem Plays Cambridge University Press. Cambridge 1995, s 26: 'In the first glance at a 
Mannerist production in whatever art form, there is always some degree of nostalgia for a lost unity, a 
longing to overcome the impression of disparity, to compensate for the absence of logic, to recentre the 
composition around the main subject and restore the correlation of the sign and the referent: but it 
quickly be comes apparent that from these tensions there emerge works that are unsurpassed in their 
ability to give in-sight into the processes of the art to which they pertain and into the artistry to which 
they owe their existence'. 

24 Sålunda inte que sçais-je?, som det populärt brukar heta. Se René Pintard, Le libertinage érudit dans la première 
moitié du XVIIe siècle, vol. I, Boivin. Paris 1943, s 45. Montaigne hade redan 1576 präglat in ordet epechçu 
på en medalj, där även en våg i balans avbildades. Det grekiska verbet är i sin tur stammen för epoche. Jfr. 
även lohn Florio, Queen Anna's New World of Words or Dict ionarie o f the Italian and Eng lish tongues. (1611) 
The Scolar Press. Meuston 1968, uppslagsordet epoca, 'a with holding of ones assent' (Florios eng. övers, 
av Montaigne gavs ut redan år 1603). Av allt att döma hämtades termen hos de skeptiska klassiker som 
Montaigne läste (t.ex. Sextus Empiricus och Diogenes Laërtios) och vars idéer han sedan förmedlade i 
sina berömda essäer. Och var har för övrigt ordet 'essä' sitt ursprung, om inte i den balans som skapas 
genom att vi lägger vikt vid något: exagium. 

25 Se Jean-Paul Dumont, Le scepticisme et le phénomène: Essai sur la signification et les origines du pyrrhonisme 2:a 
upp. Vrin. Paris 1985. Biaise Pascal föreslog att vi borde förhålla oss respektfullt även gentemot vad vi 
inte kunde tro på — annat än 'bakom huvudet'. Pascal inser att regler för en gudstro inte kan 

179 



demonstreras, men han menar sig ändå vara i besittning av en användbar övertygelse, som han liknar vid 
ett ur: 'De som utan regel bedömer ett arbete, står i samma förhållande till a ndra människor, som den 
som har ett ur till andra [som inte har något]. Någon säger: det var två timmar sedan; en annan säger: det 
var bara tre kvart sedan. Jag tittar på mitt ur och säger till den förste: ni har tråkigt, och till den andre: för 
er är tiden inte lång, för det var en och en halv timme sedan, och jag skrattar å t dem som säger att jag 
har min egen tid och att jag dömer efter min fantasi. De vet inte att jag dömer efter mitt ur\ Blaise 
Pascal, Pensées (1670) s 493-641 i Pascal, Œuvres complètes., red. La fuma. Seuil. Paris 1963, nr 534 (Brunsch-
vig nr 5) (min övers, och hakparentes). Att kunna falla ett omdöme utan tillgång till regler förutsätter en 
förmåga att bortse från sin egen situation, en förmåga att hitta ett mer oberoende kriterium, på samma 
sätt som en klocka mäter ut tid. Men det är alltså en klocka som enligt Pascal aldrig kan visas fram, och 
vi kan säga att Pascal uppfattade omdömesförmågan som något privat. I andra sammanhang säger han 
att vi bör förhålla oss till sanningen på samma sätt som en spelare förhåller sig till en vadslagning. Det är 
en elegantare paradox. Spelets ändamål är att nå ett fördelaktigt resultat, men spelets förutsättning är att 
resultatet inte kan förutsägas. Reglerna garanterar sålunda inte vår lycka, utan tvärtom är det vår lyckas 
oförutsägbarhet som är en garanti för spelets mening. Därför bör vi även respektera spelets regler, som 
bevarar oförutsägbarheten. Se Laurent Thirouin, Le hasard et ses règles: he modèle du jeu dans la pensée de 
Vascal Vrin. Paris 1991, särsk. kap VII, s 130-189, där det berömda 'vadslagningsfragmentet' ('Infini 
rien': Pascal, 1670, nr 418) analyseras. 

26 Skeptikern Pierre Bayle, mannen bakom den Rotterdambaserade tidskrif ten Nouvelles de la République des 
."Lettres, kunde följaktligen 'med slutna ögon* bejaka auktoriteten hos ett etablerat fundament, bibeln, bara 
för att sedan med desto större kraft kritisera alla uttolkares anspråk på att säga något väsentligt: 'Hans 
taktik påminner om en armé, som när den inte vågar anfalla en helig stad, låter nöja sig med att skövla, 
bränna och plundra omgivningarna'. Cit. i Pintard, 1943, s 524 (min övers.). Se även Charles Lenient, 
Étude sur Bayle {1855). Slatkine reprints. Génève 1970, s 175. 

27 Se Jean Delumeau, 'Prescription and reality', s 134-158 i Edmund Leites (red.) Conscience and Casuistry in 
Early Modern Europe. Cambridge University Press. Cambridge 1988. 

28 Se Joël Cornette, 'Fiction et réalité de l'État baroque (1610-1652)', s 7-13 i Henry Méchoulan (red.) 
L'Etat baroque: Regards sur la penseée politique de la Fr ance du premier XVlIe siècle Librairie philosophique J. 
Vrin. Paris 1985, s lOf: 'Hur skall vi då förstå teori? Först och främst i pluralis, teori er som vänder sig 
mot varandra i ett outtröttligt texternas krig som verkar fördubbla och härma människornas: enbart 
katalogen i Bibliothèque Nationale innehåller 7500 pamflettitlar under åren 1610-1715' [ ] 'Att blott 
läsa texter, vare sig det handlar om stora teoretiska traktat (av Bodin eller Le Bret), pamfletter eller 
maktutövningens källskrifter [...] skulle inte kunna uttömma begreppet teori. Staten uttrycker sig på ett 
annat sätt: i en konkret politisk praktik - vad Richelieu och Mazarin gör mot högadeln [ les Grandi, mot 
protestanterna, mot de självständiga städerna eller regionerna, är lika betydelseskapande som vad de 
skriver eller l åter skriva; men också i ord, gester, bilder - ett studium av maktens ikonografi är lika 
fruktsam som en analys av texter' (min övers.). Se även, i samma volym, s 289-300, Hélène Duccini, 
'L'État sur la place publique'. 

29 Étienne Thuau, Raison d'Etat et pensée po litique à l'époque de Richelieu  ̂ diss. Paris 1965, s 414, not 1 (min 
övers.). 

30 Uttryckets mest kända referens är titeln på Boteros verk från 1589 (Ragione di statò). Botero hörde 
knappast till de mest radikala statsförnuftsteoretikerna, men betonade förvisso att det var något särskilt 
med det förnuft som blev användbart i politik. Se t.ex. Gianfranco Borrelli, 'Aristotélisme politique et 
raison d'État en Italie', s 173-192 i Yves Zarka (red.) Raison et déraison d'Etat: Théoriciens et théories de la 
raison d'État aux XVIe et XVlIe siècles. Presses universitaires de France. Paris 1994. För förhistorien, se 
Maurizio Viroli, From Politics to Reason of State: The Acqusition and Transformation of the Language of Politics 
1250-1600. Cambridge University Press. Cambridge 1992. För efterverkningarna, se Friedrich Meinecke, 
Machiavellism: The Doctrine of Raison d'Etat and its Place in Modern History (1956, ty. orig. Die Idee der 
Staatsräson in der neueren Geschichte, 1924) Westview Press. Boulder 1984. 

31 Thuau, 1965, s 414. 
32 Gilles Deleuze, Le pli: Leibniz et le Baroque. Éditions de minuit. Paris 1988, s 91 (min övers.). Jfr. Giam

battista Vico, 'On method in contemporary fields of study' (lat. orig. 1709) övers. Leon Pompa, s 31-45 i 
Vico, Selected W ritings.; red. Pompa. Cambridge University Press. Cambridge 1982, s 42: 'Knowledge 
differs from practical wisdom in this respect: those who excel in knowledge seek a single cause to ex
plain many natural effects, but those who excel in practical wisdom seek as many causes as possible for a 
single deed, in order to reach truth by induction'. Den katolska kyrkans handhavande av affären Galileo 
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bör sålunda inte genast reduceras till ett hyckleriets försök att tysta sanningen, vilket nyare forskning 
återkommer till i en kritik av äldre förenklingar. Se Pietro Redondi, Galileo eretico. Einaudi. Torino 1983. 

33 Christian Jouhaud, Le main de Richelieu: ou: Le pouvoir cardinal Gallimard. Paris 1991. Se även Jean-
François Courtine, 'L'héritage scolastkjue dans la problématique théologico-poHtique de Page classique', 
s 89-118 i Henry Méchoulan (red.) L'Etat baroque: Regards sur la penseée pol itique de la France du premer 
XVIIe siècle. librairie philosophique J. Vrin. Paris 1985. Jfr. även Pierre Legendre, The Masters of the 
Law' (1983) s 98-133 i Peter Goodrich (red.) Law and the Unconscious: A Legendre Reader MacMillan Press. 
London 1997, s 131: 'the French national bureacracy [...] is w ithout doubt one of the social systems 
closest to the matrix of administrative law which descends in a d irect line from the Romano-canonic 
experience and is tied most closely to mediaeval scholasticism and the experience of pontifical 
centralism'. 

34 Gabriel Naudé, Considérations politiques sur les coups d'État(1639) Éditions de Paris. Paris 1988, s 87. Verket 
kan knappast säga ha varit ett försök till offentlig legitimering, bl.a. eftersom det först trycktes Ì blott tolv 
exemplar. 

35 Redan i hellenistisk militär terminologi återfinner vi ett likabetydande praxik(peiny 'att erövra med hjälp 
av förräderi eller överraskning'. Se Wheeler, 1988, s 42. För ett samband med vår tids instabila samband 
mellan makt och legitimitet, se Jens Bartelson, 'Making exceptions: Some remarks on the concept of 
coup d'état and its history', Political Theory, vol.25, nr.3 (1997):323-346. 

36 Se Robert Damien, bibliothèque et Etat: Naissance d'une raison politique dans la France du XVIIe siècle Presses 
universitaires de France. Paris 1995. Se även Louis Marin, 'Pour une théorie baroque de l'action 
politique', s 6-65 i Naudé, 1988, s 53. J fr. även, om bibliotekets strategiska roll under 1600-talet, 
Redondi, 1983, s 99-104. 

37 Om Lipsius politiska teori, se t.ex. Karl-Heinz Mulagk, Phänomene des politischen Menschen im 17. Jahrhundert: 
Propädeutisch Studien %um Werk Lohensteins unter besonderer Berücksichtigung Diego Saavedre Fajardos und Baltasar 
Gradans. Erich Schmidt. Berlin 1973, s 71-98. 

38 Naudé, 1639, s 87. Se även Michel Senellart, 'Le stoicisme dans la constitution de la pensée politique: 
Les politiques de Juste Lipse (1589)', s 109-130 i Jacquelin Lagréç (red.) Le stoicisme aux XVIe et XVIIe 
siècles. Université de Caen. Caen 1994. 

39 Naudé, 1639, s 101. Naudé visar alltså hur coup d 'État kan övervägas och hållas hemliga i förväg, och 
sedan legitimeras i efterhand. Se även Pintard, 1943, s 545. Jfr. även Kardinal Richelieu, Testament politique 
(1639?) Robert Laffont. Paris 1947, s 328 (min övers.): '[förnuftet] förvånar och överraskar vanligtvis pi 
ett sådan sätt att möjligheten till motstånd undanröjs, och att långsamt följa upp en plans genomförande 
och att sprida den är detsamma som att tala om något men inte göra det'. 

40 Marin, 1988, s 20 (min övers.). 
41 Machiavelli övergav alltså delvis uppfattningen att det politiska skådespelet värdigt skulle spegla samhä 1-

lets moraliska ordning som upphöjd teologisk ceremoni. Se t.ex. René König, Niccolò Machiavelli: Zur 
Krisenanalyse einer Zeitenwende (1941) Carl Hanser Verlag. München 1979, s 134. Se även Nancy Struever, 
Theory as Prac tice: Ethical Inquir y in the Rena issance University of Chicago Press. Chicago 1992; Joseph 
Mazzeo, Renaissance and Seventeenth-Century Studies Columbia Uniersity Press. New York, 1964, s 90-165. 
Jfr. Rolf Hugoson, 'Politisk fantasi: Refiektioner kring en brevväxling mellan Niccolò Machiavelli och 
Francesco Guicciardini', Statsvetenskaplig Tidskrift; vol.102, nr.3 (1999b):278-289. 

42 Se t.ex. Barner, 1970, särsk. s 86-134; Geitner, 1992. 
43 William Shakespeare, As You Like It, s 215-240 i The Works of William Shakespeare MacMillan. Londott 

1928, s 225, akt II, scen VII. Det finns hos Shakespeare en vitsig hänsyn till såväl moraliska stadiet 
(stages) som konkreta ståplatser (stages). Eller mellan locus och platea — jfr. t.ex. Malcolm Evans, 'Decon
structing Shakespeare's comedies', s 67-94 i John Drakakis (red.) Alternative Shakespeares. Roudedge. 
London 1985, s 77. Se även Curtius, 1948, s 148-154, och särsk. s 150. Enligt Curtius torde Shakespeare 
(nästan ordagrant) ha hämtat den berömda fras även jag citerat från den medeltida humanisten Johannes 
av Salisburys verk Policraticus (1159), som ofta spelades under 1500-talet. 

44 Pedro Calderón de la Barca, El gran teatro del mundo (första textutgåvan 1655, men spelad långt tidigare) 
Ediciones Istmo. Madrid 1974. Se även Julian Vasquez Lopera, Calderón, el asma sueco de los Vasa y el tropo 
Teatro del mundo \ Diss. Stockholm 1999. 

45 Erwin Panofsky, 'What is Baroque' (1934) s 17-88 i Panofsky, Three Essays on Style, red. Irving Lavili. 
MIT-Press. Cambridge, Massachusets 1995, s 68. 
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46 Panofsky, 1934, s 51. Den spanska mystikern Santa Teresa de Jesus levde 1515-1582, helgonförklarades 
1622, och blev doctor eccksiae 1970. Hennes mest kända verk är Libro de la Vida, som genremässigt står 
mycket nära Augustinus Bekännelser Den extas som Bernini följt återfinns i slutet av kap. XXIX. Se även 
Christine Poletto, Art et pouvoirs à l'âge Baroque: Crise mystique et crise e sthétique aux XVle et XVIIe siècles 
L'Harmattan. Paris 1990, s 19-91; Christine Buci-Glucksman, La folie du wir: De l'esthétique baroque 
Éditions Galilée. Paris 1986, s 95-97. Jfr. även Walter Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels (1928) s 
203-430 i Gesammelte Schriften band I: Abhandlungen, vol. 1. Suhrkamp taschenbuch. Frankfurt am Main 
1991, s 391 f. 

47 Jfr. Arendt, 1958, s 233f. 
48 Om Berninis teatraliska skulpturer och arkitektur, se Maurizio och Marcello Fagiolo dell'Arco, Bernini: 

Una introdurne al gran teatro del b arocca Mario Bulzoni editore. Roma 1967, särsk. s 58ff. Se även Pierre 
Francastel, 'La contre-réforme et les arts en Italie à la fin du XVle siècle' (1948) s 339-389 i Francastel, 
La réalité figurative: Elements structurels de soäologie de l'art Gonthier. Paris 1965. 

49 Det finns en upplysande tradition där allegorin betraktas som ett möte mellan metaforens spatialitet och 
metonymins temporalitet; men att dröja alltför länge vid just denna bild vore av allt att döma att förfalla 
till struk turalism. Se Joel Fineman, The structure of allegorical desi re', s 26-60 i Stephen Greenblatt 
(red.) Allegory and 'Representation The John Hopkins University Press. Baltimore 1981. Jfr. även Douglas 
Bush, English Literature in the Early Se venteenth Century: 1600-1660. Clarendon Press. Oxford 1945, s 35f: 
'Some peculiar and fundamental characteristics of seventeenth-century literature arise from the simul
taneous embracing of different planes of knowledge and experience or the habit of immediate and 
almost unconscious transition from one to another. That is, in brief, the medieval allegorical instinct. 
Ultimately it springs from the religious belief in the divine unity of all things physical and spiritual, and it 
works through both intuition and the formal logic in which all men were trained. But in the seventeenth 
century that belief operates in an enlarged terrestrial and celestial w orld, against a developing back
ground of philosophic and scientific scepticism, so that the allegorical mode of thought and feeling now 
appears less instinctive and normal, more eccentric and 'quaint', than it did when its basic assumptions 
were universal and unquestioned, when the realm of knowledge had not been separated from the realm 
of faith'. 

50 Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode: Grund ü̂ge einer philosophischen Hermeneutik (1960) 2:a u ppl. 
J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen 1965, s 32. Gadamer citerar här inte Gradan, men vi kan notera att 
det finns en fras hos denne som säger ungefar Välawägd smak kräver liksom fyndigheten bildning'; men 
svårigheten att översätta denna fras är uppenbara, och det är intressant att jämföra de engelska och 
franska 1600-talsutgåvorna med det spanska originalet, som Spingarn gjort — cit i Klein, 1967, s 2, not 1: 
'GUSTO RELEVANTE. Cabe cultura en él asf corno en el ingenio' [...] 'LE GOUT FIN. Le goût se 
cultive aussi bien que l'esprit' [...] THE QUAINT AND CRITICAL JUDGMENT. The judgment is 
cultivated as well as the wit'. Se även Benedetto Croce, Estetica come sdenta dell'expressione e linguistica 
generale: Te oria e stori a. 3:e uppl. Laterza. Bari 1908, s 213-230; Gadamer (s 32f) väljer för övrigt att 
översätta det spanska ordet discreto med gebildete, bildad, vilket är av visst intresse - men låt oss då inte 
förl-ora ur sikte diskretionen själv, det vill säga egentligen omdömesförmågan, som Gadamer diskuterar i 
omedelbar anslutning. 

51 Se Klein, 1967; Ferry, 1990; samt Frans Schümmer, 'Die Entwicklung des Geschmacksbegriff in der 
Philosophie des 17. Und 18. Jahrhunderts', Archivfür Begriffsgeschichte, vol. 1 (1955):120-141. 

52 Jfr. även Eugenio Garin, 'Il termine "spiritus" in alcune discussioni fra Quattrocento e Cinquecento', s 
295-304 i Garin, Umanisti, artisti, scienziati: Studi sul rinascimento italiano Editori Riuniti. Rom 1989. 

53 Den traditionella metafysiken knyter här an till den retoriska, poetiska, och tekniska förmågan att skapa 
på nytt. Se Mercedes Blanco, Les rhétoriques de la pointe: Baltasar Gradan et le conceptisme en E urope Librairie 
Honoré Champion. Paris 1992, s 23-32; Victor Fernândez-Corugedo, El ingenio desde los presocrâticos hasta 
Graciân. Diss. Sthlm 1999; Croce 1908, s 213-230; Curtius, 1948, s 297-305; Hocke, 1959; Mazzeo, 1964, 
s 29-59. Jfr. även Giambattista Vico, 'On the ancient wisdom of the Italians taken from the origins of 
the Latin language' (1710) övers. Leon Pompa, s 47-78 i Vico, Selected Writings, red. Pompa. Cambridge 
University Press. Cambridge 1982, s 69f, där Vico säger att ingenium liksom en geometrisk vinkel kan vara 
antingen spetsig (acutum) eller trubbig (obtusurri)\ i det senare fallet handlar det om att länka samman olika 
ting långsamt, i det förra fallet snabbt. I barockens uppfattning om det nyskapande var utbildning och 
teknologi ofta mer viktiga än naturlig begåvning. Se t.ex. Jochen Schmidt, Die Geschichte des Genie-
Gedankens in der deutschen Litera tur, Philosophie und Po litik 1750-194% vol. 1. Wissenschaftliche Buchgesell-
schaft. Darmstadt 1985, särsk. s 31-38, där geni och Wit^ kontrasteras. 
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54 Här återfinner vi bland annat titlar som El Discreto (1646), Orâculo manual y arte di prudencia (1647), samt 
Agude^ay arte de ingenio (1648). Endast den andra av dessa böcker har, såvitt jag vet, översatts till svenska» 
och det helt nyligen - Gradan, Handbok i levnadskonst Natur och Kultur. Stockholm 1994 - det är dock 
intressant att denna översattes till tyska på 1860-talet av filosofen Schopenhauer, som högt skattade 
Gradan; se Arturo del Hoyos introduktion till Gradan, Obras complétas. Aguilar. Madrid 1960, s CCV. Till 
sin form utgör 'Handboken' ett ganska typiskt exempel på barockens smak för att samla visdomsord 
utan att förvandla dem till enhetliga system. Man kan frukta att om alla Gradans maximer ställdes mot 
varandra, skulle effekten bli noll och intet - men en sådan kalkylerande läsning är förstås inte avsedd. Jfr. 
även Jean de La Bruyere, Les Caractères de Teophraste traduits du grec: Avec les Caractères ou les moeurs de ce siècle 
(sista orig. uppl. 1696) Bokking International. Paris 1993, XII, 12, s 281: "Vid en predikan, i musik, eller i 
ett tavelgalleri, har någon till höger och vänster och i förhållande till preds samma fråga uppfattat precis 
motsatta känslor. Jag finner här gärna anledning att säga att man i varje slags verk vågar införa både det 
goda och det dåliga: det goda gillas av somliga, det dåliga av andra. Det är rentav riskfritt att införa det 
värsta: även det har sina partisaner'. 

55 Se även Blanco, 1992, särsk. s 583-599; jfr. ä ven (om sambandet mellan Gradan och poeten John 
Donne) A.J. Smith, Metaphysical Wit Cambridge University Press. Cambridge 1991. 

56 Baltasar Gradan, Agudê ay arte de ingenio (1648) s 229-514 i Obras complétas. Aguilar. Madrid 1960, s 240. 
Se även Guido Morpurgo Tagliabue, 'Aristotelismo e Barocco', s 119-197 i Enrico Castelli (red.) Retorica 
e barocco: Atti del III Congresso internationale di Studi Umanistici Fratelli Bocca. Roma 1955, s 143-157. Om 
den barocka synen på begrepp, jfr. även Florio, 1611, uppslagsordet concetta, 'conceived with child. Also a 
conceit or apprehension of the mind'. 

57 Gracian, 1648, s 237. 
58. Cit. ur El Héroe (1635) i Mulagk, 1973, s 199. 
59 För en sådan kritik av den italienska barocka poesin, se Francesco De Sanctis, Storia della letteratura 

italiana (1870) Grandi Tascabili Economici Newton. Rom 1991, kap. 18, särsk. s 446-449. 
60 Se Blanco, 1992, s 575; Mulagk, 1973, s 198-220. 
61 Måhända avser Michel Foucault något motsvarande, när han hävdar att sjuttonhundratalets 

historieskrivning tillhandahöll ett nytt slags ku nskap, som inte var en övergripande ideologi, utan: 'en 
diskursiv taktik, en kunskaps- och maktinrättning' — som just därför kunde användas av olika grupper, 
både vid angrepp och försvar: den historiska kunskapen blev allmänt tillgänglig, men som en taktik, inte 
som en strategi. Se Foucault, 1976, s 169. 

62 Se Marc Fumaroli, 'Les intentions de Richelieu, protecteur de l'Académie française', s 69-78 i Roland 
Mousnier (red.) Richelieu et la culture. CNRS. Paris 1987. Se även Fumaroli, 1980, s 647-660. 

63 Citatet fortsätter: 'Estetiken föds i detta poe tikens ikullkastande, men dess roll som filosofisk disciplin 
gör att den genast motas in i en återvändsgränd: att argumentera villkoren för ett smakomdöme som inte 
bör låta sig förekommas av ett begrepp' - Jean-François Lyotard, 'Anima minima', s 199-210 i Lyotard^ 
Moralités postmodernes. Galilée. Paris 1993, s 202. 'Nöje och behag' är min översättning av ett ord: 'plaisi?. 
Jfr. även Keith Michael Baker, 'Public opinion as political invention', s 167-199 i Baker, Inventing the 
French Rev olution: Essays on Frenc h Politi cal Culture in the Eight eenth Ce ntury Cambridge University Press. 
Cambridge 1990; Habermas, 1962, s 45 (min övers.): ' "Staden" är inte bara ett ekonomiskt livscentrum 
för det borgerliga samhället [bürgerlichen Gesellschaft, som "hovets" kulturpolitiska motsats betecknar den 
framför allt en tidig litterär offentlighet, och denna finner sina institutioner i coffee-houses, salons och 
bordssällskap [Tischgesellschaften'; jfr. äv en Elmar Nyman, Indragningsmakt och tryckfrihet: 1785-1819. Diss. 
Stockholm 1963, om resonemanget kring tryckfrihet vid t illkomsten av 1809 års svenska författning, $ 
166: 'Utan att en "allmän kraft" tilläts verka [genom tryckfrihet], hette det, bleve statsförfattningen med 
dess utläggning om de konstitutionella maktfaktorerna och maktfördelningen dememellan endast tomma 
fraser utan reellt värde'. 

64 Jfr. Marc Fumaroli, ha diplomatie de l'esprit Hermann. Paris 1994, särsk. s 247-340. Fumaroli visar bl.a. att 
man på 1600-talet satte i fråga den romerska retorikens (Cicero) underordning av den privata eller 
vilsamma konversationen (sermo) till förmån för den offentliga och aktiva vältaligheten ( eloquentia). Vi kan 
förmoda att det skedde med hänvisning till kejsartidens romerska författare, t.ex. den 'Longinos' sorti 
Boileau översatte från grekiskan 1674, hos vilken det heter: 'eftersom segerpriserna är tillgängliga för alla 
i en republik slipas talarnas själsliga öve rlägsenhet och blir liksom blankpolerade genom att hela tiden 
utövas och lyser och glimmar som naturligt är i sin frihet precis som de förhållanden man talar om' -
'Longinos', Om litterär st orhet; övers. J an Stolpe. Anamma. Göteborg 1997, s 66. Om konversationens 
politiska betydelse, se även en av Kants källor, Anthony (lord) Shaftesbury, Sensus Communis: An Essay on 
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the Freedom of Wit and Humour (1709) s 57-150 i Characteristicks, vol. I, 5:e uppl. John Baskerville. 
Birmingham 1773. Se även John Pocock, Virtue, Commerce and History , Ca mbridge University Press. 
Cambridge 1985, t.ex. s 48: 'As the individual moved from the farmer-warrior world of ancient 
citizenship or Gothic iibertas, he entered an increasingly t ransactional universe of "commerce and the 
arts" - the latter term signifying both the productive and audio-visual skills - in which his relationships 
and interactions with other social beings, and with their products, became increasingly complex and 
various, modifying and developing more and more aspects of his personality'. För en allmän översikt 
över förhållanden i franska salonger, se Dena Goodman, The Republic of Letters: A Cultural history of the 
French En lightenment Cornell University Press. Ithaca 1994. Salongernas upplysning uppfattas särskilt i 
Frankrike vara avgjort kvinnlig. Montesquieu, som även författade artikeln 'Smak' till Diderots Encyc
lopédie, 1757, hävdade i sina 'Pensées' (nr. 1254, 1271, 1272) att kvinnornas makt hade gjort allting alldeles 
för ytligt och flyktigt, och han (?) säger rentav: T)et finns bara ett kön, och vi är alla k vinnor till sinnet 
\par l'esprit och om vi en natt bytte ansikten skulle förresten ingen märka att något förändrats'. Se 
Montesquieu, Essai sur le goût Droz. Génève 1967, s 156. 

65 Kant, 1798, s 537-542, §51-52; jfr. äve n s 51 If, §41. Se även Peter Oesterrich, 'Der Verhältnis von 
ästhetischer Theorie und Rhetorik in Kants Kritik der Urteilskraft', Kant-Studien, vol. 83 (1992):324-335. 
Om synen på 'lVit̂  i 1700-talets Tyskland, se även Eric Blackall, The Emergence of German as a Literary 
Language, 1700-1775. 2:a uppl. Cornell University Press. Ithaca 1978, särsk. kap.XII, s 387-425. 

66 Jean-François Lyotard, La condition postmoderne: Rapport sur k savoir Les éditions de minuit. Paris 1979, s 
23; s 85. 

67 Lyotard, 1979, s 33. 
68 Lyotard, 1979, s 98. 
69 Jean-François Lyotard, 'Réponse à la question: Qu'est-ce que le postmoderne?' (1982) s 11-34 i Lyotard, 

Le postmoderne expliqué aux enfants: Correspondences 1982-1985 Éditions Galilée. Paris 1986, s 33. Jfr. även 
Jean-François Lyotard, 'Defining the postmodern', s 7-10 i Lisa Appignanesi (red.) Postmodernism: ICA 
Documents. Free Association Books. London 1989. 

70 Aristoteles, 1991, s 291 (s 101a) (Kennedys parenteser och kurs.). 
71 Emanuele Tesauro, Il cannocchiale aristotelico (5:e upp l. 1670) red. August Buck. Gehlen. Bad Homburg 

1968, s 491; jfr. även Hocke, 1959, s 59. Tesauro återger Aristoteles resonemang i Poetiken: Aristoteles 
Poetics, övers. Hamilton Fyfe, London, The Loeb Classical Library. William Heinemann, 2:a uppl. 1932, s 
1460a25f. Aristotelse hävdar där även att det sannolika möjliga är att föredra framför det osannolika 
möjliga. Se även Manfred Beetz, Rhetorische logik: Prämissen der deutschen Lyrik im Übergang von 17. Zum 18. 
Jahrhundert. Niemeyer. Tübingen 1980, särsk. s 248ff. 

72 Kimberly Hutchings, Kant, Critique and Politics Routledge. London 1996, s 199, not 3. Hutchings referens 
är Kritik av rena förnuftet, där paralogismer ju är ett omfattande spörsmål. 

73 Om betydelsen av Lyotards verk före och efter La condition postmoderne, se t.ex. Geoffrey Bennington, 
Lyotard: Writing the Event Manchester Unversity Press. Manchester 1988. En återkommande tanke i 
kritiken av Lyotard 'från vänster' är frånvaron av en strategi som skulle förmå utmana 'kapitalismen', se 
t.ex. Nikolaos Tsiros, Die politische Theorie der Postmoderne Peter Lang. Frankfurt am Main 1993, särsk. s 
74-136. 

74 Lyotard, Jean-Francois, Le différend Les éditions de minuit. Paris 1983b, s 29f, §22 (min övers.). 
75 Se t.ex. Kari Palonen, Das Webersche Moment': Zur Kontingent des Politischen Westdeutscher Verlag. 

Wiesbaden 1998. 
76 Gadamer, 1960, s 27f. Tyvärr har just denna viktiga mening felöversatts i den svenska översättningen (i 

urval), där det bland annat, bakvänt och i sammanhanget obegripligt, heter 'att sluta sig till d et enskilda 
ur det allmänna'. Jfr. Gadamer, Sanning och metod: i urval Daidalos, Göteborg 1997, s 47. 

77 Se bl.a. Im manuel Kant, Erste einkitung in die Kritik der Urteilskraft (1789) Felix Meiner Verlag. Hamburg 
1990, s 17, § V; Critik der Urteilskraft (1790) Frankfurt och Leipzig 1792, s xxiii, §IV; Kant 1798, s 508f, 
§39. Det finns något tautologiskt över titeln på Kants tredje kritik, eftersom själva o rdet kritik i sitt 
grekiska ursprung just anger det reglerande omdömet. 

78 Kant, 1790, s Ivi; jfr. även Kant, 1789, s 55. Se även Helga Mertens, Kommentar %ur ersten Einleitung in 
Kants Kritik der Urteilskraft: Zur systematischen Funktion der Kritik der Urteilskraft fur das System der Vernunf
tkritik. Johannes Berchmans. München 1975 (diss. 1973). Kants tredelning tar tillvara en äldre tradition, 
och låter sig t.ex. jämföras med Francis Bacons idéer, eftersom denne låter tre typer av kunskap skilja sig 
åt med hänvisning till sitt beroende av tre intellektuella förmågor. Se Bacon, The Advancement of Learning 

184 



(1605) Dent. London 1973, bok 114,1, s 69: The parts of human learning have reference to the three 
parts of man's understanding, which is the seat of learning: history to his memory, poesy to his imagination, 
and philosophy to his reasort. J fir. även Aristoteles tredelning av retoriken, uppfattad som dömande» 
uppvisande, rådgivande. 
Se Hannah Arendt, Lectures on Kant's Political Philosophy (1970) red. Ronald Beiner. Harvester Press. 
Brighton 1982, s 49; se även Lyotard, 1983b, s 174-186 (notice Kant 2). Enligt O'Neill bör vi förstå Kants 
maximer som ett slags topoi. Se Onora O'Neill, Constructions of Reason: Explorations of Kant's Practical 
Philosophy. Cambridge University Press. Cambridge 1989, s 150. 
Hannah Arendt, Understanding and polities', Partisan Review, vol. 20, nr. 4 (1953):377-393, s 391; Arendt 
fortsätter på samma ställe: The central concept of beginning and origin must have in all political thought 
has been lost since the historical sciences have been permitted to supply their methods and categories to 
the field of politics' - men här handlar det knappast om att dra en godtycklig gräns mellan vetenskapliga 
discipliner, utan Arendt kritiserar snarare var och som ger sig ut för att låta en förklaring vara sista ordet, 
vare sig detta sker i statsvetenskap, i historia, i soci ologi, etc. 
Arendt, 1958, tex. s 237f. 
Arendt, 1953, s 391. 
Vi kan jämföra med den finländske rättsvetaren Jan Magnus Janssons konstaterande i ett annat 
sammanhang - cit. (1948) i Petersson, 1987, s 55, min kurs: 'Frid är omöjlig att åstadkomma; den skulle 
åstadkomma stagnation och statens abdikation från sin skapande uppgift [...] Vad vi kan göra är att 
organisera striden. Vi kan försöka ge den former, som garanterar goda resultat och tillfredsställer 
rättsmedvetandet Och vi gör det med hjälp av - rätten själv'. Även Olof Petterssons kommentar till 
Jansson förtjänar att citeras i detta sammanhang (ibid.): 'Det är dessa försök att skapa politikens former 
som är statsvetenskapens centrala studieobjekt'. 
Se t.ex. Ronald Beiner, 'Hannah Arendt on judging', s 89-156 i Arendt, 1970; Jussi Kotkavirta, 
'Observations on Arendt, Kant, and the autonomy of political judgement', s 112-130 i Finnish Yearbook of 
Political Thought, v ol. 2 (1998); Hutchings, 1996, s 92f. Jfr. även Howard Williams, 'Morality or 
prudence?', Kant-Studien, vol. 83 (1993):222-225. Beier överdriver något betydelsen av Kant för Arendt^ 
se t.ex. s 140: 'if Arendt herself is willing to admit that Aristotle offers an alternative approach to a 
theory of judging, our question becomes even more pressing. We must inquiry why she turned 
exclusively to Kant for inspiration when she sought to explore the theme of judgment'; jfr. t.ex. debatten 
i Political Theory om Arendts förhållandet till N ietzsche - Dana Villa, 'Bey ond good and evil: Arendtj, 
Nietzsche, and the aestheticization of polities', vol. 20 (1992):274-308; Bonnie Honig, The politics of 
agonism', vol. 21, nr.3 (1993):528-533; Jeffrey Isaac, 'Situating Hannah Arendt on action and polities'! 
ibid., s 534-540. 
David Ingram, The postmodern Kantianism of Arendt and Lyotard', The Review of Metaphysics, vol. XLII, 
nr.l, (1988):51-77, s 52. 
Detta är förvisso en drastisk förenkling av sambandet mellan Aristoteles och Kant Jfr. tex. Cassin, 
1997, s 59-88. 
Jfr. t.ex., för ett tillvaratagande som skiljer sig från min framställning b land annat i det att retorikens 
betydelse inte tillräckligt framhävs, Peter Steinberger, The Concept of Political Judgment University of 
Chicago Press. Chicago 1993; se i gengäld Eugene Garver, Machiavelli and the History of Prud ence The 
University of Wisconsin Press. Madison 1987. 
Lyotard, 1983b, s 181-183 (notice Kant 2, §4); s 189-193 (notice Kant 3, §1-2); Jean-François Lyotard, 
Uenthousiasme: ha critique kantienne de thistoire Galilée. Paris 1986, s 31-44. 
Jean-François Lyotard, Leçons sur l'analytique du sublime Éditions Galilée. Paris 1991, s 196-200. Se även 
Christian Strub, T)as Hässliche und die "Kritik der ästhetischen Urteilskraft'", Kant-Studien, vol. 80 
(1989):416-446. Strub visar att Kant menar att det fula {das Hässliché) gö r det bedömande subjektet 
intresserat av att slippa obehaget. Därför handlar det rena (ointresserade) estetiska omdömet bara om det 
vackra. 
Kant, 1790, s 177, §45. 
Arendt, 1970, s 66. 
Arendt, 1970, s 64. Jfr. Klein, 1967. 
Se tex. Kant, 1798, s 563, §64. 

18Ì> 



94 Arendt, 1970, s 66f; s 79-85. Se även Maurizio Ferraris, L'immaginatone. Il Mulino. Bologna 1996, s 115-
123; Sarah Gibbons, Kant's Theory of imagination: Bridging Gaps in Judgement and Experience Clarendon Press. 
Oxford 1994. 

95 Se Jacques Derrida, 'Parergon', s 19-168 i Derrida, La vérité en peinture. Flammarion. Paris 1978. I 
förbigående kan tilläggas att Parergon betyder hors d'oeuvre, och accessoir, vilket bl.a har prekär betydelse 
för varje försök att avgränsa konstverkets väsen. 

96 Cit. (ur Kritik der reinen Vernunft) i Lyotard, 1991, s 87. 
97 Jfr. Gibbons, 1994, s 117. Jfr. även Cassin, 1997, s 123-132 om sens commun (aisthèsis koinè) hos 

Aristoteles. 
98 Arendt, 1970, s 70f; jfr. ä ven Jean François Lyotard, 'Sensus communis' (1988a) s 1-25 i Andrew 

Benjamin (red.) Judging Lyotard Routledge. London 1992. 
99 Arendt, 1970, s 75. 
100 I denna retoriska tolkning följer Revolutionens värde alltså inte av dess överensstämmelse med en 

referentiell verklighet. Revolutionen blir en verklig framställning, ett historiskt tecken, först när den 
lyckas engag era sin publik, och övertyga dem om deras politiska förmåga. Se även Michel Foucault, 
'Qu'est-ce que les Lumières? Un cours inédit', Le Magagne littéraire, nr.207 (1984): 35-39, s 38; Roger 
Chartier, "'La chimère de l'origine": Foucault, les Lumières et la Révolution française' (1994) s 132-160 i 
Chartier, Au bord de la falais e: l'histoire entr e certitudes et inquié tude Albin Michel. Paris 1998. Jfr. även 
Bartelson, 1993, s 214. Det relevanta avsnittet hos Kant är 11,6, där det om det historiska tecknet bland 
annat sägs (Kant, 1798, s 153/85, min övers.): 'Denna begivenhet [...] är helt enkelt åskådarens sätt att 
tänka invid detta spel av stora omvälvningar, [ett sätt att tänka] som offentligt förråder sig i ett både 
oegennyttigt och allmänt deltagande för de spelande på den ena sidan mot de andra, trots att de riskerar 
ett ofördelaktigt utfall, om deltagandet skulle märkas'. Kant tycks även ha tagit hänsyn till betydelsen av 
läsarens känslor som något retoriskt konstruerat när han försvarade Ludvig XVLs avrättning, vilken, 
menade Kant, inte borde betraktas som ett tecken på folkets naturliga lössläppthet och ondska, men 
snarare som en rädsla, en panik, som åstadkoms när publiken i en viss si tuation börjat frukta för sina 
egna liv. Se Alain Renaut, 'Kant et le régicide', s 213-223 i François Furet och Mona Ozouf (red.) The 
French Involution and the Creation of Modern Political Culture vol.3: The Transformation of Political Culture 1789-
1848. Pergamon Press. Oxford, 1989. 

101 Arendt, 1970, s 67. 
102 Kants uppfattning tycks sålunda skilja sig från en del andra tolkningar av värdet av att vara åskådare. För 

en översikt av sådana, se t.ex Hans Blumenberg, Shipwreck with spe ctator {Schiffbruch mit Zus chauer, 1979). 
MIT-Press. Cambridge, Mass. 1997; jfr. särsk. kommentaren till G aliani, s 39ff. 

103 Arendt finner att Kant överträffar Aristoteles, som trots sin pragmatiska attityd tilldelar det 
kontemplativa livet ett högre värde än vita activa, det politiska handlandet. I förhållande till politiskt 
handlande visar Kant, enligt Arendt, inte på filosofins höga företräde. Det handlar inte om sanningar 
som gör det möjligt för en elit att behärska ett folk. Se Arendt, 1970, s 29 och s 35. Jfr. även Mertens, 
1975, s 229f (min övers.): 'Kants systembegrepp [...] är en anvisning till handling och inte ett predikat 
för ett slutgiltigt fixerat tillstånd'. 

104 Se t.ex. Immanuel Kant, 'Idea for a universal history with a cosmopolitan purpose' (ty. orig. 'Idee zu 
einer allgemeinen Geschichte in weltbiirglicher Absicht', 1784b) s 41-53 i Kant, Kant's Political Writings, 
red. Hans S. Reiss. Cambridge University Press. Cambridge 1970. 

105 Arendt, 1970, s 76f. 
106 Arendt, 1970, s 77. Se även Gibbons, 1994, s 108-111; och Onora O'Neill, Constructions of Reason: 

Explorations of Kant's Political Philosophy, Cambridge University Press. Cambridge 1989, s 165-186. 
107 Hannah Arendt, The crisis in culture: Its social and its political significance', s 197-226 i Arendt, Between 

Past and Future: Six Exercises in Political Thought Viking Press. New York 1961. 
108 Arendt, 1961, s 218f. 
109 Lyotard, 1986; Lyotard, 1991, s 201f; jfr. även s 32; se även Jean-François Lyotard, 'L'intérêt du sublime', 

s 149-178 i Michel Deguy et al. Du Sublime. Belin. Paris 1988b, s 154. Se även Gibbons, 1994, s 176-182. 
Jfr. även Hilliard Aronovitch, The political importance of analogical argument', Political Studi es, nr.l 
vol.45 (1997):78-92; Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1958, §82-86, s 371-398. 

110 Jfr. Aristoteles, 1932, s 1451a. 

186 



112 

113 

114 

111 Lyotard, 1991, s 95f-99. För en kritisk kommentarer till L yotards övergång från det vackra till d et 
sublima, jfr. t.ex. Saskia Wendel, Jean-François Lyotard: Aisthetisches Ethos. Diss. Freiburg 1996, s 115f. 
'Longinos', 1997, s 14. Jfr. även Barthes, 1970, s 101: 'la sublimitas [...] c'est le style même [...] c'est 
littératuritê. 
Max Weber talade istället om politikerns 'karismatiska' förmåga. Sambandet är kanske mest tydligt när 
Weber i sina religionssociologiska texter diskuterar det karismatiska i termer av 'virtuositet', ett uttryck 
som hos Weber erinrar om Petrarcas och Machiavellis kraftfulla dygd, ' virtit, trots att Weber även tar 
tillvara uttryckets musikaliska resonans. Se t.ex. Max Weber, 'Världsreligionernas ekonomiska anda' 
('Einleitung' i Die Wirtsc haftsethik der W eltreHgoner) s 95-142 i Weber Kapitalismens uppko mst, red. Hans 
Zetterberg. Ratio. Stockholm 1986, särsk. s 125. (Webers utförliga analys av det karismatiska återfinns 
förstås i Ekonomi och samhäl le). 
'Longinos', 1997, s 56. 

115 Se t.ex. Edmund Burke, A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and BeautifuKyiS{)) 
red. James Boulton. Basil Blackwell. Oxford 1987, s 39 (vii): 'Whatever is fitted in any sort to excite the 
ideas of pain, and anger, that is to say, whatever is in any sort terrible, or is conversant about terribly 
objects, or operates in a manner analogous to terror, is a source of the subtimer, that is, it is productive of 
the strongest emotion which the mind is capable of feeling'. Se även Anders Olssons essä, 'Det sublimas 
förvandlingar' s 91-122 i 'Longinos', 1997. Vi kan notera att vurmen för det sublima under romantiken, i 
det tidiga 1800-talet, blivit en schablon, och för den ene av bröderna Schlegel (August Wilhelm) tedde 
sig som: 'bloss eine Art vornehmer Purganz'; cit. i Niklas Luhmann, Die Kunst der Gesellschaß Suhrkamp. 
Frankfurt am Main 1995, s 147, not 82. 

116 Lyotard, 1991, s 171. Jag skriver den 'kritiske' Kant, eftersom hans tidiga försök i frågan är avgjort 
banala. Jfr. t.ex. Om känslan af det Sköna och Höga (ty. orig. 1764) Kumblin. Stockholm 1792, s 3f: 
'Rörelsen av dem båda [känslan av det Höga och av det Sköna] är angenäm, men på ganska olika sätt. 
Åsynen af et Berg, hwar snöiga spets höjer sig öfwer skogarne, beskrifningen öfwer en wild Ocean, elldr 
Miltons målning af helwetet, wäcka nöje, men med fasa; utsigten deremot af blomsterklädda ängar, af 
dalen med slingriga bäckar och betande hjordar, beskrifningen af Elyseen, eller Homeri målning af 
Veneris gördel, wäcka äfwen en angenäm men tillika glad och leende känsla'; det påstås även (s 74f) att 
det Sköna uppskattas mer av italienare och fransmän, medan tyskar, engelsmän och spanjorer föredrar 
det Höga, som även sägs vara det mer manliga (s 44f). 

117 Kant tänker sig a tt vi i det vackra reflekterar över ett obestämt förståndsbegrepp (natur), medan det 
sublima reflekterar över ett obestämt förnuftsbegrepp (frihet). Se Kant, 1790, s 71, §23. Se även Cassin 
(1997, s 59-88) som visar att skillnaden i hur frihet respektive natur betonas även anger skillnaden mellaji 
den 'moderne' Kant och den 'antike' Aristoteles. 

118 Se även Gibbons, 1994, s 124-128; Gibbons talar här om 'Kant's "official" explanation of sublim ity'. 
119 Lyotard, 1988b, s 168; se även Lyotard, 1991, s 172. 
120 Lyotard, 1986, särsk. s 45-77; jfr. även Gadamer, 1960, s 116-120, om betydelsen av 'entusiasm' bl.a. hos 

Platon. 
121 Lyotard, 1986, s 72. 
122 Lyotard, 1991, s 172. 
123 Lyotard, 1991, s 171 f. Se även Slavoj Zizek, 'Kant with (or against) Sade', s 283-301 i Elizabeth Wright 

och Edmond Wright, The Éi^ek Reader. Blackwell Publishers. Oxford 1999, särsk. s 294. 
124 Lyotard, 1991, s 269-286. 
125 Lyotard, 1983b, s 239 {notice Kant 4, §4); Lyotard, 1986, s 48; s 72-77. j 

126 Se t.ex. Johann Gottfried Herder, Auch eine Philosophie der Geschichte %ur Bildung der Menschheit (1774) 
Reclam. Stuttgart 1990; och även Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Förnuftet i historien (ty. orig. 'Vorlesung 
über die Philosophie der Geschichte: Einleitung', 1822?) ö vers. O.Möller (1919) Daidalos. Göteborg, 
1987. Hegel skyler inte genast över avgrunden, mötet med det främmande, men det syntetiska 
begripandet (Aufhebung häver alltför envetet upp sig ur dialektiken mellan allmän regel och enskilt fall, 
mellan tes och antites. Lyotard påminner om risken att det sublima blott tillåts legitimera: 'I know there 
is something dangerous and threatening in this description: it has the capacity to transform the worst 
into the best. In fact, I think that the Hegelian Aufhebung, sublation, could be considered to have its roots 
in the Kantian Erhaben, the sublime'. Jean-François Lyotard, Peregrinations; Law, Form, Event Columbia 
University Press. New York 1988c, s 41 f. ' 

197 



SUMMARY 
What is cultural policy/politics? A question of rhetoric 

In the preceding chapters, the rhetorical and political conditions for answer
ing the question 'what is kulturpolitik are studied. It is, among other things, 
suggested that politics should not be reduced to a matter of law or liberty. 
Politics is instead understood as struggles and conflicts in community, 
struggles that take place between rules and practical cases, between law and 
freedom. I try to show that language is the key to an awareness of the condi
tions of politics. I also argue that an awareness of these conditions should 
concern itself with matters of aesthetics and violence. 

In chapter one, I point out that cultural policies, or cultural politics, or in 
general the relationship between politics and the arts (the Swedish word kul
turpolitik might be translated either as cultural policy or as cultural politici) can 
mean different things in different contexts. An artist might, for example, 
define cultural policy in a manner quite different from how a dictator 
chooses to institute a relationship between his government and the aesthetic. 
The possibility of diverse definitions is a real, as well as an analytical, prob
lem. It should not be prematurely denied in a rational or in a contextual defi
nition of kulturpolitik. There are two reasons why such a definition could, and 
would, obscure my focus on the rhetorical conditions of politics. Firsdy, the 
ability of political agents to define the world should not be reduced to a mere 
matter of rationality — of some agents being wrong and others right — be
cause politics also involves decisions about what is right or wrong. Secondly, 
agents should not be assumed to be entirely free, as if they could define kul
turpolitik at their will (as a focus on a particular situation might have lead us 
to believe). It remains a problem to define the conditions for saying what 
kulturpolitik is. The general effort of the dissertation has not been to resolve 
this problem, but rather to describe its rhetorical and political conditions. 

In chapter two, I say that when we study language and politics, we should 
focus not on what is said, but rather on how it is said. How something is said 
should be understood with reference to general conditions as well as par
ticular cases. Traditionally, the knowledge of language for political use was 
taught as rhetoric. Rhetoric can be understood as general knowledge about 
how audiences can be persuaded. Such knowledge is decisive in politics, even 
if it can be used more or less consciously. Quoting Aristode and Paul 
Ricoeur, I define language pragmatically and semantically: language is some
thing that happens 'when somebody says something to somebody about 
something for a certain purpose and in a certain manner'. This definition 
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gives me the opportunity to identify a general typology. If there is language, 
there is always some kind of manner connecting purpose, author; utterance, audi
ence and reference. 

In chapters one through seven, I emphasize that language would not ap
pear unless these six aspects come together. The typology of aspects is moije 
than just a preliminary classification. The typology is a result, an explanation 
of the conditions for saying what kulturpolitik is. This explanation is not only 
of a general kind, as I demonstrate in applying the typology to four particular 
cases. These cases are chosen partly because they allow me to give a general 
overview of connections between politics and the arts, or policy and culture, 
in modern Europe; and partly to explicate the importance of rhetoric. Th|e 
connections between the general and the particular are present throughout 
the text, and especially prominent in the chapters three to six. In each 0f 
these chapters, a particular case of kulturpolitik is examined, and in each 
chapter a particular rhetorical aspect gives me the key. The main point of tije 
argument is, however, that all rhetorical aspects should be taken into account 
in every case. The scope is wider in chapter seven, where I am concernevi 
with understanding judgement, which perhaps can be described as a suitable 
manner for the rhetoric of kulturpolitik. Before returning to chapter seven, I 
shall here give a brief overview of the more particular cases. | 

In chapter three, I compare two major Government Bills to the Swedish 
Parliament. The first Bill is from 1974, the second from 1996. Both Bills 
concern the general formulation of state cultural policy. Obviously, the Bilp 
are utterances (language media) as well as statements (language in action). I 
emphasize differences between the Bills as utterances, and these differences 
are explained with reference to the historical contexts of the statements. Ijn 
1974, when the Bill was presented to the Parliament, the idea of a coherent 
state cultural policy was still something quite new. In 1996, state cultural 
policy seemed to be something already established. In 1974, the Government 
took great care to explain that the purpose of policy would not be tfo 
administer culture (understood as a whole way of life). Instead, cultural 
policy would administer the so called 'sector of cultural policy'. Cultural pol
icy was to be directed towards institutions that already receieved financial 
support from the state. The distinction between culture and the sector of 
cultural policy made it easier to define the limits of policy, and thus to con
trol policy. Furthermore, in 1974, when culture was still presented as some
thing wider than policy, culture could also be intepreted as the raison d'être of 
policy. This legitimation would not have worked if policy had appeared to be 
in control of culture. 

In 1996, the Government was less anxious to make careful definitions <f>f 
either cultural policy or culture. Cultural policy was not restricted to the sec
tor of cultural policy; at least not in the Bill, w here culture as such nojw 
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seemed to be the object of policy. In 1996, the Government apparently 
believed that cultural policy already was legitimate. The word culture was for 
example often written in the definite form singular (e.g. when the Bill pro
poses that 'the culture' should be spread to the whole country). Furthermore, 
culture was sometimes described as an instrument of policy. 

I do not interpret this as a new dogmatism. It seems more reasonable to 
say that the Government's ambition to use the Bill as an instrument of policy 
had decreased between 1974 and 1996. In 1974, Government and the Par
liament believed strongly in planning. The Government used words carefully, 
and all major propositions were debated before the Bill was written and pre
sented to the Parliament. In 1996, the Government apparendy assumed that 
state cultural policy would, on the whole, remain as before. Therefore, the 
Government's definitions of culture did not seem crucial any more. In 
chapter three, I also discuss the so called goals of cultural policy, and their 
uses in the Bills. Goals and aims are more thoroughly examined in chapter 
four, however. 

In chapter four, I analyse the meaning of goals in policy-research. I note 
that the experience of war could help us understand why policies are impor
tant. In war, it is for example quite clear that the formulation of orders and 
goals can make the difference between, life and death. Nevertheless, in the 
history of policy-analysis, it has long been known that not all goals can steer 
and control in any detailed or tactical sense. Goals often have strategic or 
ideological functions: even if such goals rarely control the events, they serve 
as symbols and values, they proclaim wishes, and they concentrate attention. 

This rhetorical knowledge helps me to explain how goals for state cul
tural policies have been interpreted by policy-analysts. I focus on the Council 
of Europe's evaluations of cultural policies in France, Sweden, Austria, the 
Netherlands, and Finland. Here, the analysts have rarely found that goals give 
any clear guidelines. Nevertheless, in all the evaluating reports, it is presumed 
that the so called goals were, or should have been, instruments of steering. It 
has even been suggested that the 'goals' should be rewritten, to make it easier 
for the Government to steer cultural policy. Since I have a wider under
standing of how goals could work rhetorically, I disagree with the analysts. 
Among other things, I raise the question if not values (symbolic goals) are 
more valuable than budgets (instrumental goals)? I also argue that Govern
ment today has litde interest in steering cultural policy. Surely Governments 
are continuously interested in demonstrating their care for culture. However, 
to ensure that such care appears as something else than an attempt to control 
and to dominate, so called goals should remain relatively abstract symbols. 

In chapter five, I give an overview of how the concepts of culture and 
civilisation have been used in Germany in the period 1800 to 1932. The 
German example serves to underpin my critique of a more conventional 
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understanding of culture. In such a conventional understanding, the so called 
broad concept of culture (i.e. civilization or culture as a whole way of life in 
society) is supposed to be politically neutral - whereas to speak of culture as 
something artistic is supposedly merely a subjective approach. In a critique of 
the conventional assumptions, I argue that the broad concept of culture, pre
cisely because of its abstractness, often is politically quite useful. I also argute 
that the arts might contribute to an awareness of politics, precisely because 
they can heighten people's awareness of how more abstract notions in poli
tics always come together with concrete signifiers. 

The more abstract notion of Kultur (civilization) was useful when Bis
marck constructed a new German state. Kultur was supposed to be a ground 
for nationality beyond party politics. The alternative notion of Bildung (the 
cultivation of aesthetic consciousness) was simultaneously reduced to a pia
vate matter, and proclaimed to be unpolitical. This distinction obscured 
much, and above all, it later made resistance to the fascist aesthetization of 
politics more difficult. Closely following Walter Benjamin and Bertold 
Brecht, I suggest that if knowledge about the relationship between aesthetics 
and politics had been nurtured by the Weimar-regime, it would have been 
easier to resist Hitler. In other words, it should have been made clear ho 
politics depends upon rhetoric, and thus upon aesthetic matters. 

In chapter six, I study the French state's effort to engage the arts in the 
service of the republic, in the years 1789 to 1983. I focus on the author, the 
acting subject of politics. Authors often gain importance before their audi
ences because authors are presumed to be the embodiment of higher prin
ciples. A famous example of this would be Louis' XIV dictum l'Etat, c'est moi. 
Traditionally, the figuration of principles as bodies has also established the 
notion that politics is a way of handling attacks upon the body. However, in 
post-revolutionary France, the republic has instead maintained its presence 
by recalling its ability to live longer than the king. The citizen's ability is 
demonstrated by the representation of the struggle for a meaning which is 
not guaranteed by royal genealogy or godly command. The arts have there
fore been engaged to give life to the memory of the revolution. I give several 
examples of how this kind of reasoning (highly rhe torical) is important for 
cultural policy. One example concerns the role of the intellectuals in the 
Dreyfus affair, another example is found in the writings and speeches of the 
French minister of culture in the 1960's, the novelist André Malraux. 

The final chapter in a dissertation is often a place where different cases 
are brought together in terms of a more or less ideological or rational 
explanation. Here, this would have made it more difficult to understand the 
manner of rhetoric — the interplay between purpose, author, reference, audi
ence and utterance. In chapter seven, I therefore argue that a rhetorical 
manner should not be understood as something given. Instead, I suggest that 
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a manner could rely upon an aesthetic and political faculty, namely judge
ment. Interestingly, judgement is an important aspect of practical political 
theory already in the roman and medieval tradition of prudentia or phronesis. 
With reference to Aristode and Kant, read through Hannah Arendt and Jean-
François Lyotard, I explain how judgement could help us to handle possibili
ties and contingencies. I study the baroque epoch as a practical example, and 
I compare two moments of power: decorum — lawful power, although often 
presented as rituals and ceremonies - and coup d'Etat — the violent effect of 
power. In these two moments of power, we can observe the characteristically 
baroque relationship between rules and cases, a relationship often dependent 
upon being represented in artistic works. 

However, to understand and not merely to be moved by this kind of 
relationship, we need reflective judgement, which according to Kant depends 
upon taste. Taste can of course not be disputed, but it could be cultivated in 
polite conversation. Following Lyotard and Arendt, I argue that such an 
aesthetical consciousness could be seen to have a moral edge. This edge is a 
kind of sensus communis, a faith in community, which is activated in the 
experience of the sublime. The sublime is not beautiful, and rational rules for 
understanding can not be established here: the sublime is an abyss of 
consciousness. Yet, if the audience is enlightened, it can avoid falling into the 
abyss. As long as the audience can imagine and judge, i t can come to its 
senses again. At the limits of understanding we might thus experience the 
possibilities of the human condition. 
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ROLF HUGOSON 

VAD Ä R KULTURPOLITIK ? 
En fråg a om retorik 

Vilka är de retoriska villkoren för att övertygande säga vad kulturpolitik 
är? Varje gång vi yttrar oss språklig t kan vi sägas respektera ett slags 
allmänna villkor (förutsättningar eller regler) för vad som kan sägas. En 
del av dessa villkor berör grammatik och liknande. Andra villkor är 
logiska regler som låter oss undvika motstridiga resonemang. Det finns 
dessutom retoriska villkor. De avgränsar möjligheten att övertyga en 
publik. Retoriska villkor är särskilt viktiga i politiska sammanhang. Här 
är det nämligen sällan tillräckligt övertygande att enbart tala grammatiskt 
och logiskt korrekt. 

I denna avhandling undersöks de retoriska villkoren för att besvara 
frågan "vad är kulturpolitik?". Undersökningen försiggår både som 
teoretiskt resonemang och som en granskning av enskilda fall. Följande 
ämnen behandlas: aristotelisk retorik, statliga svenska propositioner om 
kulturpolitik, policymål i olika europeiska staters kulturpolitik, 
kulturbegreppets historia i Tyskland, samt statlig fransk kulturpolitik 
från revolutionen till minister Jack Lang. Dessutom fokuseras den 
postmoderna betydelsen av aristotelisk klokhet och kantiansk 
omdömesförmåga. Avhandlingen b idrar på detta vis till f örståelsen av 
vad kulturpolitik kan vara, även om något definitivt svar inte lämnas på 
frågan "vad är kulturpolitik?". 


