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Förord

Sedan tidigt åttiotal, när Sven-Olov Wallenstein slog ner i Stockholms intel-
lektuella liv, har han vuxit till en kraftfull och mångförgrenad institution i 
sig, under sitt kärnfulla emblem: Walle. Med avstamp i filosofin och idé-
historien har han gripit in i den estetiska debatten som ingen annan under 
dessa gångna fyra decennier. Genom egna böcker och genom översättningar, 
genom tidskrifter, recensioner, katalogtexter, och inte minst genom sin 
undervisning runtom i Sverige och Norden har han på djupet påverkat dis-
kussionen inom konst, arkitektur, men även inom litteratur, dans, musik 
och film. Som uttolkare och översättare av den klassiska tyska filosofin – 
Kant, Hegel, Husserl, Heidegger och Adorno – liksom av dess moderna 
franska arvtagare – Derrida, Foucualt och Deleuze – har han på ett av-
görande sätt bidragit till att återknyta det band mellan svensk och europeisk 
idékultur som den föregående generationens ofta historielösa omfamning av 
angloamerikansk analytisk filosofi hade klippt av.  

I arbetet med att sammanställa hans bibliografi har det visat sig att det är 
svårt att i efterhand överblicka hans arbete. Inte ens Kungliga bibliotekets 
bibliotekarier har lyckats registrera en komplett redaktörslista för sina plikt-
exemplar av tidskriften Material. Ett skäl är att de konstellationer i vilka 
Wallenstein ingått varit ständigt skiftande och föränderliga. Han är inte den 
typ av forskare som sitter hemma på sin kammare och meriterar sig, utan 
någon som alltid söker samarbete med andra, i det pågående intellektuella 
samtalet som är hans signum. Till skillnad från många akademiker har han 
inte prioriterat publikationer som ger poäng i det internationella biblio-
metriska systemet. Han har inte heller skrivit för pengar, istället har hans 
projekt drivits av eget intresse och vad han just då har velat genomlysa, förstå 
och tillägna sig. I det avseendet tillhör han en typ av akademiker som idag 
tyvärr tycks bli alltmer sällsynt. 

Forskare uppmanas idag av sina lärosäten att idka ”samverkan med det 
omgivande samhället”, ibland omtalat som den ”tredje uppgiften”. Som det 
tydligt framgår har detta inte för Wallenstein varit någon ålagd plikt. Tvärtom 
har det så kallade ”omgivande samhället” för honom alltid varit hans främsta 
inspirationskälla. Om det vittnar hans många medarbetare och följeslagare, 
däribland konstnärer, kritiker, gallerister, museichefer, och arkitekter. Han är 
inte en forskare som ”för ut” filosofin till samhället, utan snarare någon som 
aldrig slutat ”föra in” samhället i akademin. 



 

 

För det svenska intellektuella arkitekturklimatet har Wallenstein haft en 
genomgripande betydelse. Under nittiotalets digitala vändning hade filosofen 
Gilles Deleuze idéer kring vecket och diagrammet en central plats inom den 
internationella arkitekturdiskussionen. I Sverige blev Wallenstein den som 
förmedlade detta tankegods. Med sin självklara pedagogiska och jordnära 
förklaringsförmåga fick han en hel generation svenska arkitekter och stu-
denter att relatera till och utveckla dessa idéer, både teoretiskt och praktiskt. 
Med tiden kom han att intressera sig för relationen mellan arkitektur, rum, 
filosofi och estetik i ett bredare fält, och med publikationerna Arkitekturteorier 
från 1999 och Den moderna arkitekturens filosofier från 2004 introduceras ett 
mångfacetterat perspektiv där alla dessa fält överlappar och ställs mot var-
andra. Tidskriften SITE blev ett forum för mötet mellan disciplinerna och kom 
att få internationell spridning och uppmärksamhet, vilket ledde till ett viktigt 
utbyte under många år mellan svenska och internationella forskare och 
skribenter, som Reinhold Martin och Joan Ockman, vilka båda medverkar 
här. Wallensteins internationella kontakter ledde också till böckerna Biopoli-
tics and the Emergence of Modern Architecture 2009, vilka gav honom en plats 
i den internationella debatten. 

För att fira Walle har vi satt ihop en bok. Det har inte blivit en pliktbok, 
ingen sedvanlig samling lärda uppsatser som följer vänbokens konventioner. 
Istället för en festskrift, fick det blir en skriftfest, en bild- och uttrycks-fest, där 
skrivande och skapandet självt firas. Walle har arbetat hårdare än de flesta, 
men till sist var det alltid festen som var målet, releasen, partyt, skrattet och 
galenskapen. Vad vore en filosof som inte skrattar? Inte en Walle, inte den som 
förmår förvandla tunga resonemang till klara linjer, komplexa relationer till 
glad geometri, och mångfaldiga ord till färgstarka, träffande och koncen-
trerade bilder. 

Ett särskilt tack till Astrid Grelz som hållit i det praktiska arbetet med boken 
från start till mål med osviklig precision, i synnerhet för det krävande arbetet 
att sammanställa bibliografin på slutet. Tack också till Sophie Tottie för det 
vackra omslaget och för den alltid pålitlige Jonathan Robson för arbete med 
inlaga och tryck. 

Stockholm, april 2020 

Marcia Sá Cavalcante Schuback 
Helena Mattsson 

Kristina Riegert 
Hans Ruin
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Ett tidsgeografiskt utsnitt (Ana Kata)

HELENA MATTSSON 

Såvitt jag vet så började området anläggas mer i detalj 1996. Markarealen var 
antagligen redan utstakad men terrängen hade knappast börjat bearbetas. 
Någon gång under våren började de första dammarna att grävas, stenar att 
läggas och på vissa ställen upprättades förbindelsegångar över sumpiga och 
otillgängliga träskområden. Det lades även ut träspänger över ett fåtal vat-
tendrag som var alltför breda för att med ett steg kliva över. Detta Wallen-
steinska landskap med alla inneboende element, materiella och icke-
materiella, började alltså ta form under slutet av nittiotalet. Landskapet är 
stort, så stort att jag inte har för avsikt att tala om det i sin helhet, utan här 
kommer jag att begränsa mig till det utsnitt jag är mest bekant med. Jag ska 
försöka ta mig in i de tidigaste anläggningarna, de som idag är övervuxna 
och inte alltid syns vid första anblicken – de kan också vara svåra att hitta i 
detta labyrintiska och snåriga område. Denna rumsliga utvidgning, inte bara 
av det fysiska rummet utan även av tankerummet, konstitueras av två yttre 
horisonter, filosofin och arkitekturen, och en horisontell yta, en (tids)geo-
grafi, som sträcker sig från Ludvika till Skeppsholmen, Brantingsgatan, 
Hammarbyhöjden, Åsögatan, Kungsstensgatan, Götet, New York, Los 
Angeles, San Fransisco, London, Paris, ja kanske de flesta europeiska huvud-
städer, men också till några mer udda platser som El Ejido och Albunol (med 
de stökiga och högljudda barerna där endast den som talade tyst blev hörd), 
även om denna text inte kommer att beröra hela området.  

I arkipelagen av begrepp och tankefigurer finns utstakade riktningar att 
röra sig i och fält att stanna upp på. Landskapet är generöst och pedagogiskt 
skyltat. Enkla träpålar med fastspikade pilar i manshöjd är utspridda i ter-
rängen. Under pilarna hänger vita A4-papper instuckna i plastfickor med 
informativa texter – till exempel får vi lära oss om vegetationen, landskapets 
svårighetsgrad, och eventuellt behövliga hjälpmedel. Placeringen gör att man 
som besökare inte alltid ser dessa markörer. De är inte på något sätt kamou-
flerade, utan genom en konkret vardaglighet och en i det närmaste lite sjabbig 
materialitet har de sugits upp av vegetationen och är näst intill osynliga. 
Informationen blir aldrig påträngande och framträder inte heller omedelbart, 
men när den väl bryter igenom är budskapet glasklart. Meningarna är precisa, 
pilen har en knivskarp spets som skär igenom luftrummet och liksom kastar 
en flyktlinje framåt (i tiden och rummet). Som subjekt är det svårt att stå emot 
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den kraftfulla rörelse som initierats, man åker lätt med och förs vidare in ter-
rängen.  

Vad som också måste sägas om detta Wallensteinska landskap är att det 
inte på något sätt har en ordning som är igenkännbar (från till exempel 
rekreationsområdet). Det finns inget centrum där markörerna är placerade, 
och där man som besökare kan välja vilken led som för dagen ska utforskas. 
Istället tycks dessa informativa träpålar ha växt upp ur vegetationen likt 
svampar, som ett förkroppsligande av underjordens hyfer och dess dolda 
nätverk där allt är förbundet i en och samma organism. Ytterligare en egen-
skap väl värd att nämna är att markörerna leder subjektet ut, eller in, i ter-
ränger fyllda av stickiga tallbarr eller len böljande mossa, våt eller isig mark, 
mörker eller ljus, tryckande hetta eller isande kyla, en moj vind, ett dovt svagt 
brummande eller ett skärande skrik, men aldrig fram till en slutpunkt – de 
anger alltid endast en riktning in i, eller ut ur, aldrig fram till. 

Som följeslagare har jag den originelle tänkaren och geografen Torsten 
Hägerstrand. Han är inte bekant med terrängen och sprider därför ett lite 
annorlunda ljus över elementen, men hans synsätt resonerar med landskapets 
sammansättningar och kan eventuellt också lämna några spår kvar. Häger-
strand skisserade, som bekant, under sin livstid ett kunskapsfält han kom att 
kalla för ”tidsgeografi” och utvecklade en egenartad vokabulär för nya begrepp 
och fenomen där tid och rum sammanfogades i konstellationer. Han säger att 
tidsgeografins begreppsapparat inte är ”verbal till sin natur och egentligen inte 
heller numerisk eller matematisk”, den är snarare besläktad med kemins 
formelspråk och musikens notskrift.1 Han gör inte skillnad på människor, djur 
och ting, allt blir till korpuskler för honom, små kroppar eller materia som han 
kallar existenter (i kollektiv populationer). Rummet uppenbarar sig då exis-
tenterna packas och det uppstår en kornstruktur – ”ting bortom ting” 
och ”händelse bortom händelse”.2 

Detta utkast till en kartläggning av det Wallensteinska landskapet kommer 
att utgå från en enligt Hägerstrand lovande men knappast utforskad egenskap 
hos tidsgeografin att belysa mentala processer och flöden. Hägerstrand 
beskriver att varaktigheten hos existenten beror på styrkan av de krafter som 
håller ihop strukturen och på omgivningens understöd, tolerans och fientlig-
het. Flöden av materia, energi och information är inte bara förflyttningar i 
rummet utan också i tiden, och det är dessa rumstidsliga rörelser som gör att 
 
1 Torsten Hägerstrand, ”Tidsgeografi. Tiden och tidsgeografin”, Om tidens vidd och tingens 
ordning, red. Gösta Carlestam & Berbro Sollbe (Stockholm: Statens råd för byggnads-
forskning, 1991), s. 133. 
2 Ibid., s. 135. 
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landskapet uppenbaras. En organism, i det här fallet Walle, är inte ett statiskt 
föremål utan ett knippe av processer som fortgår på ett samlat och igenkänn-
ligt sätt från födelsepunkten till dödspunkten. Hägerstrand menar att vi 
genom tidsgeografin och diagrammet kan ”behandla de högre organisations-
nivåerna – organismer, samhällen och mänsklig kommunikation – utan att 
tappa kontakten med naturens elementära nivåer”.3 

 

 
3 Ibid., s. 140. 
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1. Brantingsgatan 21, våren 1996: (Ana) Kata 
Som alltid: katten på bordet bredvid bokhögen och datorn. Balkongen och 
solen. Här fanns en plats som aldrig skulle nås, ett skåp som aldrig skulle 
öppnas. Men en dag öppnades det. 

2. Östermalmsgatan 26, hösten 1996: Återvändsgränden 
Gilles Deleuze bok om Michel Foucault publiceras på franska fyra år efter 
Foucaults död 1988, och två år senare översätts den till svenska av Erik van der 
Heeg och Sven-Olov Wallenstein. Ytterligare några år senare, närmare 
bestämt 1996, bjuds Walle in för att hålla ett antal seminarier om boken på 
Arkitekturskolan i Stockholm. Detta blir inte endast startskottet för en lång 
vänskap utan också startpunkten för anläggandet av det Wallensteinska 
landskap jag här söker kartlägga där arkitektur och filosofi skapar nya for-
mationer. När jag idag vänder tillbaka till det exemplar av boken som jag läste 
för tjugofyra år sedan framträder omedelbart, genom understrykningar och 
marginalanteckningar, den egenskap som kan sägas karaktärisera det Wallen-
steinska temperamentet som öppnat så många nya dörrar, inte bara för mig, 
utan för en hel generations tänkande inom arkitektur och konst. Tonen har ju 
sitt osvikliga ursprung hos Foucault och Deleuze men får sitt exakta situerade 
och lokala uttryck i det stora antal översättningar (i både text och tal) som 
Walle gör under åren. I en av de allra tidigaste översättningarna, Delueze bok 
Foucault, lyfter Van der Heeg och Wallenstein i sin inledning fram en passage 
i ett samtal mellan Delueze och Foucault där den senare talar om den 
”’specifike intellektuelle’ som inte längre uttalar sig i Mänsklighetens, För-
nuftets eller Klassens namn utan istället betraktar sitt arbete som lokala in-
grepp i specifika situationer”.4 Översättarna fortsätter: ”Begreppen kan inte 
längre fungera som universella abstraktioner, utan måste bli ’verktyg’ vilkas 
giltighet bara kan avgöras genom deras värde när det gäller att analysera vissa 
situationer. Tänkandet är i sig en sorts praktik och syftar inte längre till stora 
synteser.”5 Här öppnar sig en ny sfär av abstraktioner och konkretioner, av 
vardaglighet och det helt främmande – en värld som Walle inte bara förstår 
utan också skapar i samvaron med oss andra. 

 
 

 
4 Gilles Deleuze, Foucault, övers. Erik van der Heeg & Sven-Olov Wallenstein (Stock-
holm/Stehag: Symposion Bokförlag & Tryckeri, 1990), s. 11. 
5 Ibid. 
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I översättningen finns en not, som jag också kommenterar i marginalen: obs, 
se not! Men när jag idag återvänder tycks noten ha försvunnit, jag har letat 
igenom boken ett antal gånger och finner ingen not. Hänvisningen leder mig 
in i boken och startar en mekanisk rörelse, ett bläddrande, och får min blick 
att fladdra över sidorna, sökande efter noten och informationen. Bokbladen 
blir en Wallensteinsk terräng av stock och sten, öppningar och ned-
sänkningar, ljus och mörker – ett landskap att färdas genom. Men så plötsligt 
får en mening allt att stanna upp, som till exempel ”Det finns en samman-
sättningarnas historia, liksom det finns tillblivelse och mutationer i diagram-
men” på sidan 77. Ett stopp som får rörelsen att vridas tillbaka. När jag åter-
vänder till textsidan jag startade på, nummer elva, så landar jag lite längre 
ner och får en förklaring till, eller snarare en inramning av, min textuella 
irrgång: ”dessa återvändsgränder beror inte på felaktigt tänkande utan de är 
objektiva, de utgör trösklar som tänkandet måste passera för att höja sig till 
nästa nivå”. Så skriver alltså Erik och Walle och de menar att upptäckten av 
dessa ”trösklar” utgör bokens huvudpoäng ”eftersom de skapar själva rör-
elsen i Foucaults verk”. 

Detta tänkandets praktik, med sina egna verktyg, har konstruerat ett land-
skap där återvändsgränden återkommer som en figur för framåtskridandet. 
Markörernas pilar kastar ut sina flyktlinjer som studsar tillbaka efter att ha 
träffat ett objekt men tillbakavändandet når trots allt aldrig samma punkt 
(även om det endast är sju rader längre ner än utgångspunkten). 

* 
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Det Wallensteinska landskapet har många parallella nivåer, det har en 
tredimensionell organisationslogik som är horisontellt skiktad. Först finns 
grytet med de underjordiska gångarna som leder upp till gläntor, fält och 
skogspartier. Från underjorden pyser det upp ångor av enskilda begrepp, 
ordlika fragment och ibland även längre sammanhållande haranger eller 
meningar. Sedan har vi flatmarken, där underjordens element skapar kon-
stellationer och meningsbyggnader, vegetationer och bergskedjor. Den här 
nivån är att rekommendera för förstagångsbesökare. Därefter finns etern, en 
esoterisk och immateriell nivå som är mer eller mindre upplöst och svår att 
fånga som en hel form. Här sammansmälter allt som var materiellt i tidigare 
dimensioner, vilket tillåter nya sammansättningar och framställningar. De 
resterande nivåerna är lika svåra att beskriva som att uppleva, de närmar sig 
snarast de algebraiska och geometriska dimensionerna, här finns till exempel 
krulldimensionen, lådräkningsdimensionen, fjärde och femte dimensionen. 
En mycket van besökare kan skönja dessa nivåer, då saker vänder om och 
världen liksom ändrar position (även om allt tycks vara detsamma). Det är 
mer att likna vid en inre virvel, eller ett mångfaldens veck, än en plats.  

3. Art Node, N. Brobänken 28, Skeppsholmen, 31/1–1/2, 1998: Källaren och 
mångfaldens veck 
Grytet. Ett gryt med en tidsrumslig infrastruktur av underjordiska artärer, 
det var källaren på Skeppsholmen, Art Node.6 Här utspelades många märk-
liga möten i sluten av nittiotalet, som när Slavoj Zizek krävde att få tillgång 
till två fysiskt åtskilda datorer för att separera maildiskussioner mellan två 
olika kvinnor eller då Anne Querrian uttryckte sin känslosamma relation till 
Felix Guattari eller Suely Rolnik ville förstå sexualitetens natur i ett jämställt 
land (som hon ansåg Sverige vara). Och mitt i dessa intensiva och turbulenta 
möten stod Walle, rakryggad och något tillbakalutad, som ett nav för dessa 
intellektuella virvlar att fästa i. I månadsskiftet januari/februari 1998 för-
djupades mötet mellan arkitekturen, filosofin och konsten – nya gångar 
 
6 Art Node startades av Mats Brodén, Daniel Birnbaum, Erik van der Heeg och Sven-Olov 
Wallenstein 1994. Inom ramen för Art Node organiserades en mängd utställningar och 
konferenser som livesändes redan 1997. Mats Brodén var ledare för Art Node 1994–2001. 
Se mer om historiken i Mats Brodéns ”Postskriptum” i Helena Mattsson & Sven-Olov 
Wallenstein (red.), Deleuze och mångfaldens veck (Stockholm: Axlbooks, 2008), s. 249–254. 
Entrén till Art Node vätte mot kajen och en lastbrygga markerade dörröppningen. Direkt 
till höger fanns en bar och en liten trappa ledde ner till rummet som utgjorde konferens- 
eller utställningsrum beroende på tillfälle. I samma hus lite högre upp hade Walle under ett 
antal år sin arbetslokal, och här gjordes Material och senare Site. 
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grävdes och alltfler rottrådar syresattes.7 Ting bortom ting och händelse 
bortom händelse (Hägerstrands observation): John Rajchmans ”förnim-
melse av staden” packades samman med Ann Querriens ”rumsliga infång-
ning (krigsmaskinen)”, Manuel De Landas ”formens genes”, David 
Lapoujades ”förnimmelsens kropp”, Suely Rolniks ”instauration av världar”, 
Jacques Rancières ”estetiska bestämning” och Astrid Söderbergh Widdings 
”filmiska begrepp”.8 I Walles kommentar till Manuel De Landas inlägg gen-
ljuder dubbelheten hos Hägerstrands tidsgeografi, där teologen och hydro-
logen möts, även om vi hos Walle kan ana ett visst tvivel: ”Där sägs uttryck-
ligen att maktrelationer är immateriella och rör den samhälleliga historien, 
som de dubblerar med ett slags instabilt ’blivande’, så åtminstone på den 
nivån förefaller det finnas en skillnad mellan klippors fysiska heterogenitet 
och maktdiagrammens intersubjektiva immaterialitet”.9  

Detta tvivel, eller snarare modifierande av påståenden, kan också utmynna i 
abrupta omvändningar, som lite senare i samma samtal: ”Men man måste 
bygga system; vissa av de gotiska katedraler som konstruerades med an-
exakta metoder föll faktiskt ihop!”10 

 
7 ”Efter Deleuze död 1995 följde tre stora symposier, i Paris, i New York och i vår källare på 
Skeppsholmen. Många som hittade dit hade troligen bara vaga uppfattningar om vad som 
skedde, men reaktionerna var slående lika: något nytt blev möjligt, andra förbindelser med 
filosofin, bildkonsten, arkitekturen, filmen, litteraturen och politiken kunde etableras.” 
Deleuze och mångfaldens veck, s. 9–10. 
8 Dessa referat utgår från deltagarnas respektive presentationer. ”1998, då vi organiserade 
’Deleuze and the Folds of Multiplicity’ på Art Node i Stockholm, var den svenska recep-
tionen av Deleuze ännu i sin början. Idag förhåller det sig annorlunda […] vilket har 
bidragit till att om inte göra Deleuze och Guattari till ’normalvetenskap’ så i alla fall beröva 
dem något av den ytterligt främmande karaktär som fortfarande utstrålade från deras verk 
denna märkliga helg för tio år sen.”, s. 9. 
9 Wallenstein i Deleuze och mångfaldens veck, s. 57. 
10 Ibid., s. 60. 
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Här blev vi alla till i stunden, vi kastades ut i ett språk och i tankar så typiska 
för den Wallensteinska terrängen där filosofins immaterialitet blev till ett 
estetiskt fält där både konst och arkitektur framträdde som figurer i land-
skapet… ”[O]m jag vore konstnär och läste Deleuze, skulle jag vara mer 
intresserad av hans tankar om rizhom, mångfalder, blivanden etc., än vad han 
säger om konst […].”11 

4. Finn Malmgrens plan 6–8, 1998: Haket och den porösa ytan 
Flatmarken. Finn Malmgrens plan nummer 6 till 8 kan nog bäst beskrivas 
som ett ”hak”. Tänk er en flat mark där Hägerstrands ”existenter” har skapat 
ett rum genom att packa (ihop) sig och haka fast i varandra. Ann, Tom, vi, 
bardisk, stor stark, Erik, kök, kött, pommes frites, olja, fuktiga flottiga ytor. 
Konstellationer som formade en interiör; väggar, tak och golv byggdes och 
en postmodern miljö framträdde där ”världen hade förlorat sitt djup och 
blivit en glänsande hinna”.12 Begreppet hinna fångar in både tid och rum, 
det är poröst och öppnar mot de geometriska och algebraiska dimension-
erna. Interiörens outgrundliga uppsugningsförmåga återspeglar hur det 
postmoderna rummet ”har lyckats transcendera själva mänskliga kroppens 
kapacitet att lokalisera sig själv, att perceptivt organisera sin omgivning och 
kognitivt kartlägga sin position i en överblickbar, yttre värld”.13 Denna krop-
pens förlust av orienteringsförmåga där omvärlden blev alltmer oöverblick-
bar och fragmenterad var också vad som hakade oss fast, inte för att vi var 
instängda utan för att det inte fanns någon tydlig rörelse ut, det var ett helt 
öppet rum utan varken ankomst eller avgång.  

Detta får mig att tänka på Gilles Deleuzes beskrivning av rummet som 
skapas i spelet Go, det öppna rummet (till skillnad från schackets stängda rum) 
där möjligheten finns att ”dyka upp på vilken som helst punkt: rörelsen löper 
inte längre från en punkt till en annan, utan blir evig, utan syfte eller mål, utan 
utgångspunkt eller ankomst”.14 I Torsten Hägerstrands tidsgeografi uppen-
barar sig rummet då existenterna packas och en kornstruktur uppstår, och 
dessa existenter är inte kodade, varken som människa, djur eller ting – de är 
alla små kroppar eller materia. Spelpjäserna och rumsskapandet i Go beskriver 

 
11 Ibid., s. 179. 
12 Tom Sandqvist, ”Förord”, Nomadologin, red. Sven-Olov Wallenstein (Stockholm: Skrift-
serien Kairos, Raster förlag, 1998), s. 11. 
13 Ibid., s. 11–12. 
14 Gilles Deleuze & Felix Guattari, ”1227 – Traktat om nomadologin: Krigsmaskinen”, 
Nomadologin, s. 63. 
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Deleuze i det närmaste som flytande existenter i en rumtid skild från insti-
tutionaliserad rationalitet och rätlinjighet. I Walles översättning från 1998 kan 
vi läsa att ”deras funktion är endast anonym, kollektiv, i tredje person: ’Det’ 
rycker fram, det kan vara en man, en kvinna, en loppa, en elefant” och ”deras 
kvaliteter är inte inre utan kommer ur situationen”.15  

Men måste vi inte gå ut ur det öppna rummet, lämna Finn Malmgrens 
plan? Nej, som vana besökare inser vi rätt snabbt att det inte finns något rum 
att lämna. Det finns bara ett ana (upp) och ett kata (ner) där världen för alltid 
har ändrat position – men det finns ingen plats. Här kan vi erinra oss hur 
Walle uppfattar det moderna som ett oavslutat projekt att rekonstruera en 
naturlig bas, där ”platsen själv inte är på sin plats”, och därför måste pro-
duceras på nytt.16 Föreställningen om att lämna det postmoderna rummets 
plats, för att återvända till det moderna, framstår i all sin tydlighet som en 
chimär. 

5. Las Vegas, 1999: Ett uppbrott från vad? 
Etern och fjärde/femte dimensionen. ”Att lära av det existerande landskapet 
är ett sätt för en arkitekt att vara revolutionär. Inte det uppenbara sättet, som 
är att riva Paris och börja om på nytt, som Le Corbusier föreslog på 20-talet, 
utan ett annat och mer tolerant sätt: det vill säga att ifrågasätta hur vi ser 
saker.”17 Detta säger Robert Venturi och Denise Scott Brown i sin inflytelse-
rika text ”A Significance for A & P Parkinglots or Learning from Las Vegas” 
skriven 1968 och översatt av Sven-Olov Wallenstein 1999. Men att endast se 
landskapet, även om det görs utifrån ett kritiskt perspektiv räcker inte långt. 
Det blev jag med tydlighet varse då jag rörde mig över flatmarken. Jag hade 
just passerat en damm med ett antal ankor i och stannat upp vid ett dekorerat 
skjul vars ena dörr stod på glänt. Där inne såg jag denna hund, berövad talet, 
sittandes i ett hörn. Hundens ögon rörde sig, och hen tycktes observera 
något, blicken kastades fram och tillbaka i små korta rörelser. 

 
15 Ibid. 
16 Sven-Olov Wallenstein, Den moderna arkitekturens filosofier (Stockholm: Alfabeta bok-
förlag, 2004), s. 10. Platsen kommer att diskuteras mer utförligt i de två sista tidrummen i 
diagrammet då vi också närmar oss en mer artikulerad Wallensteinsk geografi. Om det 
tidigare präglades av utkast och omstarter, så framträder här en sammanhängande rörelse 
som bildar figurer och riktningar. 
17 Robert Venturi & Denise Scott Brown, ”Innebörden i A&P:s parkeringsplatser eller att 
lära från Las Vegas”, Arkitekturteorier, övers. & red. Sven-Olov Wallenstein (Stockholm: 
Skriftserien Kairos, Raster förlag, 1999), s. 25. 
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Hunden tycktes vara trollbunden, oförmögen till rörelse och än mindre till 
den revolution Venturi och Scott Brown talade om. Jag blev osäker på om 
hunden var levande, eller om ”det” endast var en anonym existent som likt 
en gammal schackpjäs spelat ut sin roll och stelnat som symbol. På pappret 
som låg vid hundens vänstra ben gick det att läsa:  

De senast trettio årens arkitekturteoretiska debatter kännetecknas av en 
känsla av uppbrott, en intellektuell rörlighet – eller möjligen flyktighet – som 
yttrat sig i ett mångfaldigande, för att inte säga en konsumtion, av teoretiska 
modeller. Frågan: ”Ett uppbrott ifrån vad?” är emellertid svårare att besvara. 
Från modernismen skulle vissa hävda, och därmed åsyfta en modernism som 
stelnat till massproduktio… [svårt att urskilja bokstäverna, författarens 
anm.] …kså urskilja samtida tendenser till en återgång till andra av dess 
dimensioner, återknytanden till dess experimentella avant-gardism som till 
ett ännu icke infriat löfte.18  

Är det kanske inte hunden som ska bryta sig loss, utan är hunden i själva 
verket det vi tror oss har brutit oss loss ifrån, själva moderniteten, lämnad i 
ett dekorerat skjul längst inne i ett mörkt hörn? Men vad eller vem har 
bundit upp detta djur, ting, eller begrepp, vad är det fjättrat till? På ett märk-
värdigt vis har Walle nu fört oss in i den fjärde eller femte dimensionen där 
allt är bekant och samtidigt lika obegripligt. Framför hunden, utanför denna 
boks bildruta, står en TV-apparat som visar Ostermans weekend, Sam 

 
18 Sven-Olov Wallenstein, ”Förord”, Arkitekturteorier, s. 9. 
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Peckinpahs sista film som av många anses vara hans kanske allra sämsta 
verk. Men filmen behöver inte ses som ett misslyckande utan istället som ett 
subversivt modernistiskt verk, eller en produktiv återvändsgränd, som ut-
manar tittarens reception.19 Följer vi denna tankegång hamnar vi snarast i 
vad Walle kallar ”dess experimentella avantgardism”, och Peckinpah kan 
förstås vilja förfrämliga och medvetandegöra betraktaren: ”sanningen är en 
lögn som ännu inte har upptäckts”20 eller ”ett ännu inte infriat löfte”.21  

Så skedde en plötslig omvändning. Hunden uppträdde nu i Ostermans 
weekend, blev en gestalt i filmen, och bildrutan (i TVn och inte i denna bok) 
blev en exakt spegling av det Wallensteinska landskapet: hunden, sittande i 
samma hörn berövad talet och blickande mot sig själv – dubblerad. Det mo-
derna projektet speglade sig själv och i ett svep var allt ommöblerat. Hunden 
fanns ej mer, filmen slutade gå och den fjärde och femte dimensionen slöt sig 
återigen. En katt smög sig sakta ut från det dekorerade skjulet och rörde sig 
bort över flatmarken. 

Walle öppnar boken Den moderna arkitekturens filosofier – det verk som 
kan sägas bäst återspegla det tidsrum vi hittills befunnit oss i och som kommer 
att avsluta denna kartläggning – med att citera arkitekten Schinkel just hem-
kommen från en resa 1826. Schinkel säger: ”Ve den tid i vilken allt blir rörligt 
[…] där man kan betrakta formerna, materialen och varje verktyg som en 
leksak som man kan behandla efter behag, där man är benägen att försöka sig 
 
19 För en läsning av Ostermans Weekend som subversiv se Tony Williams, ”Peckinpah’s Last 
Testament: The Ostermans Weekend” i Michael Bliss (red.) Peckinpah Today: New essays on 
the films of Sam Peckinpah (Carbondale, Ill: Southern Illinois University Press, 2012). ”Per-
ceptions of time and space destabilize within The Osterman Weekend. One particular scene 
reveals Peckinpah’s manipulation of time and space, ’laying bare the device’ of the editing 
table. It opens with a mysterious image of two men running toward a trailer; the scene 
quickly lap – dissolves a shot of Fassett. This shot then dissolves to a long shot of Tanner at 
his control monitor. Fassett observes him on his video screen. Both men spy on the guests 
like voyeurs. The first image appears unusual in this sequence of individual shots. It is not 
until later that audiences learn that the men going to the trailer are Tanner and his associate 
Kelly. The scene is actually from the future time of the film. Peckinpah places this image out 
of context. He contradicts normal Hollywood editing practices, situating audiences in a 
destabilized schizophrenic position undermining, rather than confirming, their usual 
subject positions. He manipulates audiences in the same way that Fassett manipulates 
Tanner. But by placing one image out of context, Peckinpah deliberately alerts his viewers 
to one type of manipulation inherent within the visual medium. Audiences need to consider 
the implications of this scene, not passively accept it.” S. 158–159. 
20 Williams, ”Peckinpah’s Last Testament: The Ostermans Weekend”, s. 156. ”The truth is a 
lie that hasn’t been found out.” 
21 Wallenstein, Arkitekturteorier, s. 9. 
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på allt, eftersom ingenting är på sin plats.” Men att ställa tillbaka sakerna på 
sin plats, innebär som Walle påpekar, ”att först frilägga denna plats, återfinna 
eller rentav skapa den”.22 Vidare beskriver han det landskap han grundlagt och 
som vi här har besökt som ett ”antal parallella fält och begreppsliga sfärer” och 
om vi kan tala om en enhet gällande denna terräng så skulle den bestå i en 
rörelse att ständigt vända tillbaka till något givet, som kan vara övertäckt, bort-
glömt, sedimenterat (som till exempel hunden, gryten eller haket), och alltid 
måste skapas på nytt.23 

* 

Efter att ha låtit mig kastas ut i detta landskap, en rörelse initierad av pil-
markörens vässade egg, så har jag nu slutligen slungats tillbaka – jag har åter-
vänt – till samma plats där allt ser likadant ut men är upp och ner. Koordi-
naterna känner jag inte längre igen, men mina två följeslagare, Walle och 
Torsten, finns bara några textrader bort. Den ena, landskapets arkitekt, 
strövar längs en av flatmarkens stigar i Huddinge och den andra tittar upp 
ur grytet. Märkligt nog har de mig veterligen aldrig träffats.  

* 

 
22 Wallenstein, Den moderna arkitekturens filosofier, s. 7. 
23 Ibid., s. 10. 
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6. Britas väg 6: Ana(Kata)
Skåpet är återigen stängt. Hunden har blivit till katt och sitter på sin husses
axel och viskar i hans öra vad som komma skall: Woff!
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Att följa eller förföljas av hunden – 
några ord om den sista människan hos Mary Shelley

INGEMAR HAAG 

”My only companion was a dog.”1 Högst troligen har dessa ord formulerats 
i denna eller snarlika ordalydelser många gånger – kanske som ett uttryck 
för en lindring av social ensamhet, eller som en bejakelse av det nära bandet 
mellan hund och människa, frukten av tusentals år av domesticering. I det 
specifika sammanhang jag tänker på måste vi förstå ett ord som ”only” 
mycket bokstavligt. Den hund som utpekas är verkligen jagets enda sällskap. 
Vi finner just denna formulering i Mary Shelleys roman The Last Man från 
1826, alldeles i slutet av boken. Läsaren har i denna roman slagit följe med 
den karaktär som med största sannolikhet är den enda överlevande män-
niskan på jorden när vi kommer till de sista sidorna – alla andra har ut-
plånats av en pestsmitta som sköljt över jorden, endast Lionel Verney finns 
kvar, den sista människan. Han har med sina vänner genomkorsat ett allt-
mer öde Europa och befinner sig mot slutet av boken ensam i Rom, där han 
hänförs av den eviga stadens skönhet, av skulpturkonsten, måleriet, arkitek-
turen – av människans storslagna konstfärdighet. Han föreställer sig ödes-
mättat att hans blickar är de sista som fångar stadens överflödande rike-
domar, som hädanefter blir ett rov för – ja, för vilka då? Kanske för djuren, 
som är immuna mot pestens härjningar. Djurens fortsatta överlevnad eller 
deras eventuella vittnesbörd om människans storhet är emellertid ingenting 
som upptar Shelley, eller huvudpersonen Verney, möjligen med undantag 
för hunden på de allra sista sidorna. Varför helt plötsligt denna hund? När 
allt är förbi… 

När allt är förbi finns hunden där – nästan som något epifaniskt. Det är 
förstås lätt att föreställa sig den som en nödvändig ingrediens för att utmejsla 
människans särart; hundens framspringande kan bli ett sista förtvivlat uttryck 
för den ”antropologiska maskinens” arbete, som består i att gång efter annan 
formulera förhållandet och distinktionerna mellan djur och människa med 
avsikten att staka ut det mänskligas gränser. Det är kring denna antro-
pologiska maskin som Giorgio Agambens bok L’aperto. L’uomo et l’animale 
kretsar.2 I grunden handlar det om en osäkerhet kring hur begreppet ”liv” ska 

1 Mary Shelley, ”The Last Man”, The Novels and Selected Works of Mary Shelley, vol 4, red. 
Jane Blumberg & Nora Crook (London: Pickering & Chatto, 1996), s. 362. 
2 Giorgio Agamben, L’aperto. L’uomo et l’animale (Turin: Bollati Boringhieri, 2002). 
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definieras, vilket innebär att livet av just detta skäl ”oavbrutet måste artikuleras 
och indelas”, enligt Agamben.3 I boken L’animal que donc je suis definierar 
Jacques Derrida människans möte med djur som en avgränsning där ”denna 
så kallade ’djuriska’ blick erbjuder mig det mänskligas avgrundsdjupa gräns: 
det omänskliga, eller icke-mänskliga, människans slut, det vill säga den 
gränsövergång från vilken människan vågar framhäva sig själv inför sig själv”.4 
I grunden är också Derridas formulering ett vittnesbörd om den antropo-
logiska maskinens verkningskraft. 

Agamben inleder sin bok L’aperto med en hänvisning till ett apokalyptiskt 
ögonblick, ett ögonblick som skvallrar om den antropologiska maskinens 
haveri, något som kan kasta ljus på frasen från Shelleys roman. Han tar av-
stamp i en serie miniatyrer i en gammal hebreisk bibel. Miniatyrerna är kopp-
lade till Hezekiels uppenbarelse och avbildar bland annat de rättfärdiga som 
vid den yttersta dagen upptas i himlen. Det märkvärdiga med dessa miniatyrer 
är att de rättfärdiga är avbildade med djurhuvuden. Efter att ha diskuterat olika 
forskares uttolkningar av detta drar Agamben slutsatsen att manuskriptets 
konstnär antyder att på ”den sista dagen kommer förhållandet mellan djur och 
människor anta en ny form och människan själv försonas med sin djuriska 
natur”.5 Förhållandet mellan människa och djur tycks ställas på sin spets när 
historiens slut närmar sig. Det intressanta är att Derrida i anslutning till den 
ovan citerade passagen om människans möte med djuret också leder resone-
manget i riktning mot det apokalyptiska ögonblicket – i dess etymologiska rot, 
som ett avslöjande. Upprinnelsen är det bokstavligt talat nakna mötet mellan 
Derrida och en katt, där filosofen i sin nakenhet plötsligt skälver till av skam 
inför denna katt framför honom. I detta avslöjande förefaller en annan 
dimension av det mänskliga uppenbaras: ”i dessa ögonblick av nakenhet […] 
kan allting hända mig, jag är som ett barn redo för apokalypsen, jag är (jag 
följer) själva apokalypsen, det vill säga, slutets sista och första händelse, av-
slöjandet och domen”.6 Allting kan hända människan här – hon är idel möjlig-
heter, inte kringränd av indelningar och begränsningar. 
 
3 Ibid., s. 21 [”…deve essere incessantemente articulato e diviso”]. 
4 Jacques Derrida, L’animal que donc je suis (Paris: Galilée, 2006), s. 30 [”ce regard dit ’ani-
mal’ me donne à voir la limite abyssale de l’humain: l’humain ou l’anhumain, les fins de 
l’homme, à savoir le passage des frontiers depuis lequel l’homme ose s’annoncer à lui-
même”]. 
5 Agamben, L’aperto, s. 11 [”…nell’ultimo giorno, i rapporti fra gli animali e gli uomini si com-
porrano in una nuova forma e l’uomo stesso si riconcilierà con la sua natura animale. ”]. 
6 Derrida, L’animal que donc je suis, s. 30 [”dans ces moments de nudité […] tout peut 
m’arriver, je suis comme un enfant prêt pour l’apocalypse, je suis l’apocalypse même, à savoir 
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Vi måste förstås se hänvisningen till apokalypsen hos Derrida i en meta-
forisk mening, och när detta apokalyptiska ögonblick passerat tycks allt 
återställas till den objektifierande process som annars reglerar människans 
möte med djuret: ”När den extrema passionens ögonblick övergår och jag 
finner ro igen, kan jag lugnt tala om apokalypsens djur, besöka dem i musé-
erna, betrakta dem i en målning.”7 Det nakna mötet med katten blir ett tem-
porärt avbrott som osäkrar distansen till och den underkuvande hållningen 
gentemot djuret och det avslöjar en annan sida hos människan. Även om 
Derrida inte är explicit med det så är det apokalyptiska ögonblicket ett 
exponerande av kroppsligheten, en insikt om att människan är något mer än 
detta avstånd till djuret, något som också Agamben resonerar kring i sin bok. 
I den sena tiden närmar sig den antropologiska maskinen ett driftstopp som 
tycks rasera skillnaderna mellan djur och människa och som framhäver det 
gemensamma – en kroppslighet, som också kan sätta människan i konkret 
förbindelse med djuret. 

Vi kan förstås inte ograverat överföra varken Agambens eller Derridas 
resonemang till det möte mellan människa och hund som äger rum i Shelleys 
roman. Men ett plötsligt skifte av fokus äger plötsligt rum genom mötet mellan 
Verney och hunden, en uppmärksamhet på kroppsligheten och ett utbyte av 
kroppsliga beröringar. Shelley beskriver deras första möte i följande orda-
lag: ”His delight was excessive when he saw me. He sprung up to my knees; he 
capered round and round, wagging his tail, with the short, quick bark of 
pleasure: he left his fold to follow me, and from that day has never neglected 
to watch by and attend on me, shewing boisterous gratitude whenever I 
caressed or talked to him.”8 Passagen är oväntad sedd till boken som helhet, 
där man huvudsakligen rört sig på ett sublimt plan, där grandiosa skapelser 
och en förfinad samlevnadskonst framställts som frukten av en storslagen 
mänsklig ande. 

l’ultime et premier événement de la fin, le dévoilement et le verdict”]. Derrida anspelar här 
på dubbeltydigheten i frasen ”je suis”, dvs. ”jag är” och ”jag följer”. Resonemanget här före-
gås av en diskussion som utlägger ”följandets” logik, som löper samman i tanken på ”med-
varo”, ”l’être-avec. Avec l’animal” (Derrida, L’animal que donc je suis, s. 27). Tankarna går 
förstås till Martin Heidegger, men vi kan också leda argumentet i riktning mot Donna 
Haraways föreställning om ”companion species” (för en definition av detta, se nedan). 
7 Derrida, L’animal que donc je suis, s. 30 [”Quand passe l’instant d’extrême passion, et que 
je retrouve la paix, alors je peux parler tranquillement des bêtes de l’Apocalypse, leur render 
viste au musée, les voir en peinture”]. 
8 Shelley, The Last Man, s. 363. 
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Mötet med hunden kan emellertid öppna för en annan framtid, men inte 
den framtid huvudpersonen explicit tecknar på de allra sista sidorna, där fram-
tiden bara upprepar vördnaden för människans genialitet: ”Yet, will not this 
world be re-peopled, and the children of a saved pair of lovers, in some to me 
unknown and unattainable seclusion, wandering to these prodigious relics of 
the ante-pestilential race, seek to learn how beings so wondrous in their 
achievements, with imaginations infinite, and powers godlike, had departed 
from their home to an unknown country?”9 Vi kan inte missta oss på den ironi 
som Shelley blandar in i huvudpersonens förtröstansfulla röst. Kan framtiden 
bara artikuleras genom en beundran inför förfädernas grandiosa skapelser, 
eller finns det trots allt något annat bortom förlusten av det storslagna? När vi 
ställer dessa frågor blir hundens oväntade framträdande aktualiserat som en 
del av en möjlig framtid. Vi tar en omväg till den tanken via Donna Haraway. 

Haraway ger både ris och ros till Derridas bok L’animal que donc je suis – 
ros därför att den kritiserar ”two kinds of representations, one set from those 
who observe real animals and write about them but never meet their gaze, and 
the other set from those who engage animals only as literary and mythological 
figures”.10 Derridas katt är utan tvivel köttslig, varken en litterär eller myto-
logisk figur, eller en metafor som exemplifierar ett filosofiskt dilemma, och 
mötet med kattens blick är scenens clou – men Haraway menar också att 
Derrida hejdar sig vid ”the edge of respect, of the move to respecere”, alltså 
hitom gränsen för det ömsesidiga seendet: ”he did not seriously consider an 
alternative form of engagement […], one that risked knowing something more 
about cats and how to look back, perhaps even scientifically, biologically, and 
therefore also philosophically and intimately”.11 Vad är det vi riskerar? Vad är 
det Derrida inte riskerar? Haraway tar en rad radikala etologer som exempel, 
vilka i sin forskning har mött djurens blick och ”in response undone and 
redone themselves and their sciences”.12 Vi riskerar subjektet alltså. Men är det 
inte också det Derrida faktiskt gör i det möte han refererar till som apoka-
lyptiskt, där allt kan hända människan, som här verkar vara allt annat än en 
orörlig utsiktspunkt. Sant är att mötet är omskakande, men inte för att han 
besvarat kattens blick; uppmärksamheten blir efter kattens blick helt riktad 
mot människan och katten vandrar in i den skuggvärld där den ofta befinner 
sig utifrån det mänskliga perspektivet. 
 
9 Shelley, The Last Man, s. 362. 
10 Donna Haraway, When Species Meet (Minneapolis & London: Univ. of Minnesota Press, 
2008), s. 21. 
11 Ibid., s. 20. 
12 Ibid., s. 21. 
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Shelley är förstås ingen etolog men Lionel Verney gör trots allt anspråk på 
att förstå denna främmande varelse genom att respondera, genom att identi-
fiera ett känslomässigt skikt hos hunden. Verney betraktar först hunden, som 
sedan besvarar denna blick med en överväldigande glädje (”delight”) och stor 
tillfredsställelse genom ett kort skall (”the short, quick bark of pleasure”). Mary 
Shelley fascinerades av den moderna teknologin, men såg också hur man 
kunde spela bort kärleken och vänskapen i vetenskapens spel. Detta gäller nog 
framförallt romanen om Frankenstein, men också The Last Man, där dessa 
socialiserande former får stor uppmärksamhet så länge Verney har medmän-
niskor att interagera med. När dessa försvunnit överförs socialiseringen till det 
enda sociala band som är möjligt att upprätta, det mellan människa och djur. 
När detta förhållande mellan människa och djur präglas av ömsesidighet, när 
jag besvarar den blick som riktas mot mig, såsom Verney gör när han försöker 
tränga in i hunden och avläsa dess känslorörelser, kan vi med Haraway tala 
om ”companion species”, en relationalitet över artgränserna, där just sub-
jektiviteten och identiteten står på spel och befinner sig i oavbruten rörelse.13 

* 

I The Last Man är insatsen också en annan. Verney verkar föreställa sig att 
människans öde redan fullbordats – en högt driven retorik vittnar om de 
mänskliga skapelsernas fullbordan, dit framtidens blickar söker sig. Bruno 
Latour har i Face à Gaïa en tydlig idé om varför de moderna visar en sådan 
liknöjdhet inför samtidens ekologiska faror. Nu är det inte primärt ekologins 
sammanbrott som synliggörs i Shelleys roman men väl effekterna av en 
likgiltighet och handfallenhet som också gör oss blinda för vilka vi är och gör 
oss oförmögna att hantera yttre hot. Svaret är att vi moderna helt enkelt inte 
är sanna materialister. I den sjätte föreläsningen ur Face à Gaïa menar 
Latour att ”Det är alltså fullständigt meningslöst att tala till dem [de 
moderna] i apokalyptiska ordalag genom att framställa världens slut för 
dem! De kommer nedlåtande att svara att de redan har förflyttat sig till den 

13 Tydligt inspirerad av Deleuze och Guattari menar Haraway att ”To knot companion 
and species together in encounter, in regard and respect, is to enter the world of becoming 
with, where who and what are is precisely what is at stake”. (Ibid., s. 19.) Samtidigt som 
Haraway bedyrar sin beundran för Deleuzes och Guattaris verk tar hon kraftfullt avstånd 
från deras föreställning om djurblivandet, en ståndpunkt som hon menar är ”a 
philosophy of the sublime, not the earthly, not the mud; becoming-animal is not autre-
mondialisation”. (Ibid., s. 28.) 
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andra sidan, att de inte längre tillhör denna värld, att ingenting mer kan 
hända dem, att de är tydligt, definitivt, helt och fullt och för alltid mod-
erna!”14 Vi kan alltså sitta still i båten, vi är redan frälsta, och apokalypsen 
har redan ägt rum – framtiden är här! Det är följden av att vi har fört in 
transcendensen i den immanenta världen, en process som Latour menar kan 
spåras tillbaka till den medeltida teologin, framför allt till Joakim av Floris 
och hans uttolkare. Det är hos Joakim av Floris och hans efterföljare som 
apokalypsen omtolkas till visshet: ”den ständiga väntan på Sonens återkomst 
– ’Ni vet inte när dagen och timmen är inne’ (Matteus 25:13) – blir till en 
visshet om att det himmelska riket förverkligas här nere”, en förändring som 
Latour också menar förskjuter perspektivet från det andliga till det poli-
tiska.15 När den himmelska staden tar plats här i den materiella verkligheten 
förlorar vi också kontakten med denna materialitet: där vi tidigare mötte 
materiens nyckfulla spel finner vi vissheten. 

Att denna visshet är betydelsefull för Shelley får vi upprepade belägg för – 
men den finns där för att ironiseras över och för att demaskeras. Föreställ-
ningen om människans storslagna och gudalika skapande har nästan helt tagit 
huvudpersonens medvetande i besittning, men mot en smitta som angriper 
kroppen har idealismen inget motgift. Även mer progressiva idéer röner 
samma öde. Det engelska samhället har i denna framtidsskildring övergett 
monarkin till förmån för republiken, men dessa idéer visar sig vara flyktiga 
och kraftlösa när pestsmittan drar fram. Idén om samhällets organisering, 
oavsett vilken typ av system vi talar om, förblir en idé, en tankekonstruktion, 
som obevekligt viker sig när pesten drar fram. 

Latours kritik av såväl vissheten som av likgiltigheten inför den materiella 
världens immanens blev filosofiskt allmängods redan under tidigt 1900-tal, 
främst genom fenomenologins ansatser. Edmund Husserls sena föreläsningar 
i Wien identifierar utvecklingen av filosofin från 1600-talet som ett avsteg från 
filosofins ursprungliga bestämmelse – som var en nyfikenhet inför världen. 
Thaumazein, förundran, nyfikenhet, var det begrepp Husserl använde för att 

 
14 Bruno Latour, Face à Gaïa: huit conférences sur le nouveau régime climatique (Paris: 
Éditions La Découverte, 2015), s. 254 [”Il est donc tout à fait inutile de leur tenir des discours 
apocalyptiques en leur anonçant la fin de leur monde! Ils vous répliqueront avec con-
descendance qu’ils ont déjà passé de la’autre côté, qu’ils ne sont déjà plus de ce monde, que 
rien ne peut plus leur arriver, qu’ils sont résolument, définitivement, complètement, et por 
toujours modernisés!”]. 
15 Ibid., s. 257 [”l’attente continue du retour du Fils – ’dont vous ne savez ni le jour ni l’heure’ 
(Mat 25–13) – devient la certitude de la réalisation ici-bas du royaume de l’Esprit”]. 
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beteckna den impuls som han menade förlöste den grekiska filosofin och dess 
tänkande.16 Husserl’s thaumazein och Latours tanke på ovissheten är vägar till 
den materiella världen och incitament för att tänka bortom det rådande 
tillståndet. Innan Joakim av Floris gjorde Messias ankomst till något förut-
sägbart var apokalypsen något oförutsägbart. Det är svårt att omfamna oviss-
heten, och apokalyptiska berättelser vittnar ofta om detta. Vi gör förutsägelser 
om framtiden, vi skapar oss en föreställning, men de antar med ett slags 
nödvändighet formen av ett utvidgat nu. Framtiden blir ofta påfallande lik den 
egna samtiden. Antingen är inbillningskraften svag, eller så har apokalypsen 
redan ägt rum, som de moderna skulle ha sagt. 

Även om Shelley inte utslungar några högröstade profetior om nya exis-
tensformer anar hon ett annat slags mänskligt liv. Hon antyder att någon form 
av transformation kanske redan skett, att människan antagit en ny existens-
form, där människans utplåning i sin nuvarande existensform blott är passag-
en till ett annat slags liv: ”Surely death is not death, and humanity is not extinct; 
but merely passed into other shapes, unsubjected to our perceptions. Death is 
a vast portal, a high road to life: let us hasten to pass; let us exist no more in 
this living death, but die that we may live!”17 Någon visshet kring denna 
existens erbjuder Shelley inte, och inte heller någon visshet kring Verneys och 
hundens vidare öden – en oroande osäkerhet kring sakernas tillstånd präglar 
romanen. Någon varaktig mänsklig form verkar inte Shelley redo att bejaka – 
och därmed undermineras den mänskliga suveräniteten, inte minst för att den 
form mänskligheten möjligen antagit inte kan underkastas våra varsebliv-
ningar. Den mänskliga perceptionen är helt enkelt bristfällig. 

Om nu människan förändrats, är alltså huvudpersonen Lionel Verney bara 
en restprodukt när vi möter honom i slutet av boken, möjligen en anomali 
som inte anpassat sig till de nya omständigheterna och till den nya existens-
form som människan övergått till. När Verney storslaget, tillsammans med sin 
hund, skrider fram i den öde Peterskyrkans magnifika mittgång och sedan 
vandrar uppför trappstegen till kyrkans topp för att på den högsta stenen rista 
in året 2100, ”last year of the world!”, finns kanske alltså redan något omänsk-
ligt hos honom, eller något djuriskt.18 Hunden framträder först när den 

16 Det är i en föreläsning i Wien 1935 som Husserl talar om thaumazein som en form av 
nyfikenhet, som ett ”begynnande teoretiskt intresse” [”[d]as einsetzende theoretische 
Interesse”]. Edmund Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die trans-
zendentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische philosophie, vol. 4, 
Gesammelte Werke, red. Walter Biemel (Haag: Martinus Nijhoff, 1976), s. 332. 
17 Shelley, The Last Man, s. 320. 
18 Ibid., s. 363. 
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mänskliga historien slutat skrivas. Först vid historiens slut, när konstens, arki-
tekturens, litteraturens skapelser betraktats en sista gång, kan Verney se denna 
hund – kanske därför att den inte längre tillhör en helt annan ordning än män-
niskan, såsom Descartes och andra förutsatt. Shelleys lärdom står i det avseen-
det närmare antiken, såsom den till exempel formuleras av Gilbert Simondon 
när han diskuterar förhållandet mellan djur och människa i Deux leçons sur 
l’animal et l’homme, där han menar att ”[d]et som följaktligen är resultatet av 
antikens doktrin är att det som sker hos människan och det som sker hos 
djuret är möjligt att jämföra. Möjligt att jämföra, inte identiskt men möjligt att 
jämföra”.19 Visserligen graderar de antika tänkarna människans och djurets 
existenser olika, men de är fullt jämförbara. Därmed blir det också fullt rimligt 
att tala om en ömsesidig kommunikation och överföring mellan dessa former, 
såsom tycks vara fallet hos Shelley. Simondon framhåller att hos försokra-
tikerna har människans, djurets och växternas själar i grunden samma natur; 
själen är inte relaterad till en specifik existens, vilket i sin tur möjliggör metem-
psykos, vilket enligt Simondon möjligen utgör själva förutsättningen för meta-
morfosen, så ymnigt förekommande i det antika tänkandet.20 Som sagt: 
Shelley uttalar sig inte tydligt kring någon metamorfos, där hundens huvud 
möjligen skulle kunna ta det mänskliga huvudets plats, men hon krattar 
gången och leder oss varsamt dit. 

Att Shelleys roman, liksom hennes Frankenstein; or, The Modern Pro-
meteus, är en hänsynslös civilisationskritik, kan ingen förneka. Om kärleken 
och vänskapen är de stora offren när vetenskapen triumferar i boken om 
Frankenstein och hans monster, blir mänskligt liv såsom vi definierar det 
offret i The Last Man. Eller rättare: definierandet är det som står på spel. Vi 
kan, som tidigare sagts, knappast undkomma den ironi med vilken Shelley klär 
människans storslagenhet som estetisk, politisk och social varelse. Den antro-
pologiska maskinen är ingen väloljad apparat utan ett i grunden hackande 
system. Oavsett om människan redan antagit en ny form, omöjlig att uppfatta 
utifrån de döende människornas horisont, eller om Verney verkligen är den 
sista människan, den siste historikern, så är den ”himmelska” människans 
jordiska gärningar av mycket litet värde när historien ska summeras. Hans 

 
19 Gilbert Simondon, Deux leçons sur l’animal et l’homme (Paris: Ellipses, 2004), s. 59 [”Ce 
qui resort, par conséquent, de la doctrine de l’Antiquité, c’est que ce qui se produit dans 
l’homme et ce qui se produit dans l’animal est comparable. Comparable, non identique mais 
comparable”]. 
20 Simondon talar om att själen här ”reinkarneras i olika arter och den kan övergå från en 
levande form till en annan, och detta är också troligen grunden för tron på olika metamor-
foser” (ibid., s. 33). 
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uppdrag som ”historiker” är förstås fruktlöst eftersom det högst troligen inte 
finns någon adressat. Om vi trots allt accepterar att han är den sis-
ta ”människan” – och inte något omänskligt – skriver han förvisso i egenskap 
av att vara ”människa”, men han är inte längre en representant för rasen män-
niska, han är en solitär, möjligen ett barn redo för apokalypsen, där allt kan 
hända honom – han är full av möjligheter, på väg att bli en annan. 

Vi är närmare tanken på det som Agamben talar om som en försoning med 
vår djuriskhet, med den kropp som i slutändan, inte minst i ett evolutionärt 
perspektiv, är antropoforisk, människobärande. I den meningen är det hund-
en som ledsagar människan in mot historiens slut. ”Je suis le chien”, skulle 
Derrida sagt – jag är hunden, jag följer hunden, i betydelsen av en ”medvaro”, 
l’être-avec. Mötet med hunden börjar i Verneys betraktelse av den, när den i 
sitt invanda beteende har fortsatt valla fåren utan att någon herde manar den 
att göra det. När sedan hunden uppmärksammar Verney och deras kroppar 
möts, avläser han hundens glädje och tillfredsställelse. Efter detta ömsesidiga 
utbyte är de oskiljaktiga, de vandrar tillsammans mot historiens slut, inte som 
sammansmälta existensformer men väl som ”companion species”, den ena 
efter den andra, den andra efter den ena – vem som följer vem kan vi inte av-
göra. Vi befinner oss vid en tröskel där särskiljandets konst blir att svårare att 
bejaka. Det är en öppning mot en ny form av gemenskap, vilket är ett angeläget 
ämne för Agamben. I efterordet till Homo sacer. Den suveräna makten och det 
nakna livet menar Sven-Olov Wallenstein att den tröskel Agamben hänvisar 
till i flera av sina böcker blir den plats där tänkandet kan starta om: ”Tröskeln 
är ett tillstånd av yttersta fördunkling, men samtidigt den plats där tänkandet 
kan ske på nytt, förutsatt att det ser dunklet som en ny möjlighet.”21 
Apokalypsens ”avtäckande” är måhända bilden för en sådan omstart av tänk-
andet – inte minst om man som Mary Shelley verkar vilja tänka människan 
och politiken på nytt. Men hon lämnar oss på tröskeln, i en ovisshet som trots 
allt möjliggör förändring. 

21 Sven-Olov Wallenstein, ”Agambens tröskel”, i Giorgio Agamben, Homo Sacer. Den 
suveräna makten och det nakna livet, övers., förord & efterskrift Sven-Olov Wallenstein 
(Göteborg: Daidalos, 2010), s. 222. 
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Skuggan av Rilkes blick i Paris. 
En filosofisk fantasi

DANIEL PEDERSEN 

Den Pragfödde tyskspråkige poeten Rainer Maria Rilke kom att tillbringa 
flera år av sitt liv i Paris och en tid agerade han som sekreterare för skulp-
tören Auguste Rodin. I volymen Rodin inleder Sven-Olov Wallenstein i sitt 
efterord: ”Rilkes förhållande till bildkonsten kan följas genom hela hans verk 
– han var en seende, ein Schauender, kanske också en siare, un voyant, som
poeten beskrivs i ett av Rimbauds berömda brev. Men vad som står på spel
hos Rilke är mindre en avreglering av sinnena […] hans seende handlar
snarare om att fördjupa sig i tingen, i deras gåtfulla närvaro och vara […].”1

Wallenstein konstaterar att Rilke därmed hamnar nära den fenomeno-
logiska rörelse som tog form vid samma tid. Seendet är för Rilke inte bara ett
intagande och en relationsform till en yttre verklighet utan en del av skap-
andet. I ett brev till Lou-Andreas Salomé den 8 augusti 1903 beskriver han
Rodins relation till omvärlden, och det är intressant hur Rilke använder
ordet ting: ”Men när det gäller väsentligt är han uppmärksam, och helt öpp-
en är han, då han är hos tingen eller där djur och människor berör honom
stilla som ting.” Sedan fortsätter han:

Då är han, den vaksamme, som ingenting undgår, den älskande, som ständigt 
tar emot, den tålige, som inte räknar sin tid och inte tänker på att vilja det 
nästkommande. Det han ser och med seende omger är för honom alltid det 
enda, världen, i vilken allt försiggår; då han formar en hand, så är den ensam 
i rummet, och det finns ingenting utom en hand; och Gud gjorde under sex 
dagar bara en hand och utgöt vattnet omkring den och välvde himmeln över 
den; och vilade vid tanken på den, då allt var fullbordat, och det var en här-
lighet och en hand.2 

Handens skapande akt och det seende som omger Rodin som det enda i 
världen. Skulptören är genom sin blick också en siare för det som komma 
skall, det som framträder. Blick och hand samverkar i skapelsen, det är inte 
blott ett utförande av en intention: ting framträder inte som resultat av en 

1 Sven-Olov Wallenstein, ”Bild och ting hos Rilke” i Rainer Maria Rilke, Rodin (Stockholm: 
Bokförlaget Faethon, 2020), s. 129. 
2 Rainer Maria Rilke, Brev (Stockholm: Bokförlaget Faethon, 2020), s. 38. Se även mitt 
efterord för en fördjupning rörande relationen mellan Rilke och Rodin. 
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föregående ”vision”. Dock syftar jag inte här att längre undersöka parallell-
erna med vare sig till fenomenologin eller konsten i Rilkes skapande, utan 
istället vända blicken mot det litterärt skapade tinget och se till en mer okänd 
del av synblivandets process för Rilke. Och den har att göra med Paris och 
dess enorma imaginära bibliotek av karaktärer som sökt sig dit. Rilkes blick 
på Rodin formades inte endast av hans poetiska sensibilitet utan också av 
den stad som kom att erbjuda en enorm kuliss för den i marmor fångade 
människan, tiden och rörelsen.  

Karine Winkelvoss skriver intressant i sin studie Rilke, la pensée des yeux 
om Rilkes syn på blicken och seendet. Filosofen Georges Didi-Huberman 
har skrivit förord och tar där upp ett flertal passager där syn, blick och 
tittande nämns av Rilke. Han inleder med att kritisera den idé som många 
haft av den poetiska bilden, tänk Jung eller Bachelard, som reducerad till 
någonting ”imaginaire”, ett ord som knappast låter sig översättas utan att det 
bildliga image försvinner från ekvationen av bild och fantasi. När Rilke 1896 
uttrycker sin beundran för Hans Benzmanns dikter säger han just att han 
inte läst dem utan han har sett dem.3 För Rilke verkar också den poetiska 
texten vara ett ting som ska ses och inte läsas. 

Men varifrån kom då denna besatthet av synen? Om man går bortom den 
poetiska begåvningen, och den känsliga själen, och söker yttre faktorer kom-
mer givetvis måleriet och konsten att vara självklara referenser. Likaså tids-
andan och de tekniska framstegen. Fotografiet var vid tidpunkten en självklar 
teknik och hade dessutom börjat bli ett konstnärligt medium. Men, om man 
ska söka i skuggorna av Rilkes blick på den litterära texten – och där verkligen 
titta så länge att mörkret skingras – lär ingen i besatthet av det visuella och 
tingens yta kunna konkurrera med Kazimierz Kowalski, en idag praktiskt 
okänd författare som vid tidpunkten inte bara verkade och bodde i Paris, utan 
vars vägar Rilke också korsade och korta tider färdades längs. 

Och möjligen är det så att varje poet har sin motpoet, likt Borges anmärkt 
att varje bok bör innehålla sin motbok. De båda poeterna drogs av fullständigt 
olika, men kompletterande, skäl till Paris och för båda kom staden att spela en 
avgörande roll. Kowalski har idag genom sitt fullständiga litterära misslyck-
ande och den påföljande glömskan blivit mer ett kultobjekt för en liten fanatisk 
följarkrets än en författare att läsa. Kowalski var på alla sätt Rilkes själsliga 
motpol och det finns ingenting som antyder att något djupare band uppstod 

 
3 Didi-Huberman citerar från Rilke, Œuvres, II (Paris: Seuil, 1972), s. 32. ”Je n’ai pas lu, j’ai 
regardé.” Se: Georges Didi-Huberman, ”Souls le regard des mots” i Karine Winkelvoss, 
Rilke, la pensée des yeux (Paris: PIA, 2004), s. 6. 
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mellan dem, även om de en tid var personligt bekanta. Kowalski däremot tycks 
omedelbart ha identifierat Rilkes enorma begåvning och kom sålunda att 
försöka hålla kontakten med honom under åren, och motvilligt verkar Rilke 
ha fascinerats av den hetsige mytomanen Kowalski.  

Fem år efter Rilke föddes Kazimierz Jósef Kowalski, den 9 maj 1880, in i en 
rabbinerfamilj i Łódź.4 För att undvika att skrivas in i den ryska armén – 
familjen var patriotisk sinnad – fick alla barnen olika för- och efternamn. Vi 
vet inte mycket – orsakerna därtill kommer senare att bli klarare – om hans 
egentliga liv. Besattheten av seendet lär ha kommit tidigt när han av en natur-
vetenskapligt intresserad farbroder kom i kontakt med Étienne-Jules Marays 
kronografiska fotografier och lär inte ha kunnat slita sin blick från fåglarnas 
flykt, de springande hästarna eller röken som klövs. Bara efter ett års univer-
sitetsstudier, då fadern hade förklarat att Gud inte längre hade någon framtid 
i Polen, begav han sig till Paris och kom aldrig att återvända till sitt hemland. 

Kowalski började skriva sin första roman kort efter ankomsten till Paris 
och ville enligt egen uppgift skriva ”det tänkande ögats historia” där staden 
blev det berättande subjektet.5 Mycket tyder på att L’œil qui marche (Det 
gående ögat) hade kunnat räknas till en av de första moderna romanerna om 
den bara avslutats och bevarats, och inte som mycket annat i Kowalskis liv 
blivit en dokumentation av en intention, ett spritt arkivmaterial, anekdoter 
och icke-verifierbara ansatser. I en för några år sedan utkommen bok, Rien 
n’est jamais écrit (Ingenting har någonting skrivits), har André Laforgue 
samlat alla de litterära spåren som Kowalski efterlämnat.6 Förutom romanen 
finns ytterligare fem verk, varav det bäst dokumenterade fullständigt saknar 
litterärt värde. Enligt Laforgues rekonstruktioner påbörjades L’œil qui 
marche under våren 1900 och lär ha handlat om ett ensamt öga som i en 
tankeström rör sig genom Paris, förflyttar sig mellan olika tider och berät-
tare. Laforgue framför hypotesen om ett slags litterär motsvarighet till Dziga 

4 Den biografiska informationen återges från André Laforgues fascinerande studie, 
Kazimierz ”Alexei” Kowalski: une vie réelle et imaginaire (Paris: Éd. Saggittarius, 1979). 
Laforgue har genom ett mycket mödosamt pusslande ställt samman alla de brev, tidnings-
artiklar och dagboksanteckningar där Kowalski nämns. Det finns dock, liksom författaren 
själv varnar för, mycket lite handfast information kring de verkliga omständigheterna. 
5 André Laforgue, Rien n’est jamais écrit (Paris, 2011: Edition Blanche), s. 19. 
6 Ibid. Den numrerade utgåvan är på alla sätt resultatet av ett liv i Kowalskis tjänst och i 
realiteten det enda som vittnar om hans litterära försök. Symptomatiskt lämnas dessutom 
de sista femtio sidorna i boken tomma, för läsaren själv att fylla i. All biografisk information 
är hämtad från Laforgues efterord. 
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Vertovs ”kinoöga”. Enligt Kowalskis egna uppgifter fanns ett nästan tusen-
sidigt manuskript färdigt på endast 15 månader. Ögat lär i slutet av romanen 
ha utropat: ”Ge mig en anledning att dö!” 7 Allt för att den ändlösa blickens 
färd skulle ta slut. Mer vet vi inte om texten eftersom den försvann spårlöst 
under senhösten 1901. I ett brev omnämner han manuskriptets försvin-
nande som en ren olycka, resultatet av ”en förtvivlad och utmattad själ”.8 
Förmodligen var det en alkoholrelaterad ”överansträngning” som ledde till 
att det glömdes på en parkbänk.  

År 1902, det år Rilke kommer till Paris, består för Kowalski av långa pro-
menader bland stadens bokhandlare med frågor om någon inkommit med ett 
manuskript. Det vandrande ögat har blivit en förkrossad emigrants drift. 
Åtminstone i den meningen fick texten ett slags profetisk förmåga eftersom 
dess tillkomst var parallell med det sekel som skulle tillintetgöra så många för-
fattare och deras verk. När Rilke ungefär åtta år efter att han träffat Kowalski 
publicerar Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge (Malte Laurids 
Brigges anteckningar) återkommer det vandrande ögat och dess författare i 
romanens inledning genom konstaterandet att människorna snarare kommer 
hit för att dö än för att leva. Lika profetiskt skriver Rilke just om ett av de 
militärsjukhus som senare ska vårda Kowalski. I en annan passage, som också 
Didi-Huberman citerar, skriver karaktären Brigge att han lär sig se.9 Didi-
Huberman fortsätter: ”’Att lära sig se’ är alltså inte att söka orden för det man 
ser utan att finna orden för det som kan sägas och inpräntas när vi betraktas, 
öppnas och förändras av det vi ser.”10 För Kowalski tvingade förlusten fram en 
ny blick på staden. Det var i detta sorgetillstånd som en bekant ordnade så att 
den unge polacken fick audiens hos den åldrade Etienne-Jules Maray, den 
vetenskapsman som var ursprunget till Kowalskis starka längtan till Paris. Om 
mötet med den åldrade professorn vet vi ingenting, förutom att den yngsta av 
hans döttrar, Ophelia, nio månader senare föder ett friskt men faderlöst 
gossebarn. Möjligtvis inspirerad av mötet, eller i rädsla för dess konsekvenser, 
skrivs en lång prosadikt på närmare sjuttio sidor under en sejour borta från 
Paris. Dikten sägs vara en hyllning till havet och enligt manuskriptets för-
sättsblad ska dikten utgöra den första litterära bearbetningen av Marays 

 
7 Ibid., s. 43. [”Donnez-moi une raison pour mourir.”] 
8 Ibid., s. 51. [”[U]ne amê désespérée et épuisée.”] 
9 I original: ”Ich lerne sehen.” Didi-Huberman refererar till Maurice Betz tyska utgåva (som 
jag också använt som grund för min framställning) och ”J’apprends à voir.”. Se: Rilke, Les 
cahiers de Malte Laurids Brigge (Paris: Seuil, 1996), s. 13. 
10 Didi-Huberman, ”Souls le regard des mots”, s. 7. 
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kronografiska metod. Kowalski ville vara den stillastående skugga som fångar 
rörelse med poesins lins. I Rien n’est jamais écrit återges hela den oöversättbara 
böljande texten. Ett utdrag lyder: 

Mer-mère-mère-littéraire-faire-l’air-mer-amère-à-mère, mère-comme-vague-
sable-mer-vague-pour-faire-vague-vagues-ils-sont-son=sont-son-va-vais-vont, 
vagues-ils-sont-vagues-flou-fleur-sable-niège-mère-niège-belle-mère-vague-
vague=mère-verre…11 

Det framstår som att Kowalski genom upprepningen av ord och ljud sam-
tidigt försöker fånga havets hela rörelse som poetiskt outforskat djup och 
varje enskild våg som bryter in mot stranden, varje saltvattendroppe som 
blir individuell och sedan försvinner i massan. Den uttalade intentionen att 
beskriva en havsvåg så levande att den känns mot läsarens hud är dock svår 
se som infriad. Efter tre månader i Normandie, där han dagligen ägnar när-
mare tio timmar åt att betrakta havet och anteckna, återvänder han till Paris 
för att avsluta sin dikt.  

Det är då han stöter på Rilke för första gången och berättar om sitt förlorade 
manuskript och sina nya planer. Mötet måste ha ägt rum av en slump eftersom 
Kowalski stod utanför alla litterära kretsar. Rilke bodde vid tiden på 11, rue 
Toullier, men brukade emellanåt tillbringa eftermiddagarna på Hôtel de la 
paix där Kowalski hade bekanta. De båda talar franska med varandra och 
förenas i sin dragning till staden. Under en kort tid umgås de intensivt, men 
snart verkar friktion ha uppstått och Rilke såg förmodligen på Kowalski som 
en fantastisk romankaraktär än som en författarkollega. Vilket är fullt för-
ståeligt. Kowalski var vid tidpunkten på alla sätt ett magnifikt misslyckande 
och mötet med den person som mer än någon annan under 1900-talet kan 
säga sig vara ren poesi skakade om Kowalski i grunden. Man skulle till och 
med kunna hävda att mötet fick honom att brista.  

Under resten av tiotalet träffas de båda alltmer sporadiskt, inte minst 
eftersom Rilke ofta är på resande fot. Kowalskis brev kommer ofta, men inte 
alltid, i retur eftersom adressaten rört sig vidare. Några svar får han inte. 
Svårigheten att försörja gör att hans liv till en konstant kamp och han 
anklagas för flera bedrägerier men döms aldrig. Nöden fick honom att blicka 
mot konsten och idén att göra sin litteratur till konstverk föds. Den innebar 
att de följande tre titlarna alla framställdes i endast ett påkostat exklusivt 
exemplar. Idag har vi förutom deras titlar inte mer än ytliga fakta om dem. 
Esquisse pour une morale sans morale (Utkast för en moral utan moral) 

11 Laforgue, Rien n’est jamais écrit, s. 101. 
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utkom 1905, Cahiers d’un trombone / d’une tempête / d’un tombeau (En 
trombons, en storms, en gravs anteckningar) 1908 och slutligen La tache 
d’encre (Bläckfläcken) 1910. Den förstnämnda fick en del uppmärksamhet 
när den skulle säljas eftersom ingen fick läsa boken eller ens verifiera att den 
var skriven. Slutligen ställdes aktionen in. Titeln föranledde dock att han 
anklagades för att vara nihilist (vilket var omöjligt att försvara sig mot 
eftersom boken inte fick öppnas). Detta fick vissa att se honom som en efter-
följare till Bakunin och möjligtvis lierad med de ryska anarkisterna som 
plötsligt uppskattade Kowalski. Dock visade sig deras beundran baseras på 
en felöversättning i en kritisk artikel. Den andra boken var mer ett slags tidig 
ready-made där en ingraverad text på instrumentet skulle läsas medan det 
spelades under extremt specifika omständigheter. Vilka de var avslöjades 
dock inte (fastän titeln kan föranleda välgrundade gissningar) och verket 
blev två decennier senare inköpt av André Breton för en struntsumma och 
är idag försvunnet. Den sistnämnda boken skulle på svenska lika gärna ha 
fått titeln Bläck(fisk)fläcken eftersom det var en samling sonetter nedteck-
nade med bläcket från en bläckfisk. Dock var det utspätt till den grad att allt 
ljus som träffade sidan snabbt utplånade skriften. Efter bara ett tiotal läs-
ningar skulle boken ha blivit oskriven igen. Läsningen utplånar skriften. 
Manuskriptet finns idag på Bibliothèque Nationale, dock listat under en av 
Kowalskis pseudonymer, och består mycket riktigt av 48 vita blad.  

Fram till första världskrigets utbrott vet vi ingenting om hans liv, men 
eftersom han lär ha anmält sig som frivillig redan på krigets första dag kan det 
ha framstått som en välkommen flykt. Världskriget skiljer honom också för 
alltid från Rilke. Denne befann sig i Tyskland och kunde inte återvända till 
Paris. Ända fram till vintern 1917 är han i fält och sänder ständigt brev till en 
bekant i Paris med stränga instruktioner om att de inte får öppnas. Den män-
skliga katastrofen väckte hans poetiska lust och breven var egentligen manu-
skriptsidor till det som skulle bli hans enorma fresk över mänsklighetens 
lidande. Vi vet att han från slutet av november 1917 och två år framåt befinner 
sig på olika sjukhus. När han till julen 1919 återvänder till Paris är han en 
fysiskt bruten man. Han har inte bara förlorat kapaciteten i sin högra lunga, 
han hade dessutom nästan förblindats av stridsgas. Ändå var dessa lidanden 
var ingenting mot vad han skulle utsättas för vid hemkomsten. Och här kanske 
man bör göra en paus i framställningen och reflektera att allt kunde ha varit 
annorlunda för Kowalski. Hade han istället haft en Max Brod som vän och inte 
en trångbodd hästhandlare som bekant (vars enda mänskliga förtjänst tycktes 
bestå i att han gjort värnplikt i samma regemente som Kowalskis far) hade inte 
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hans verk eldats upp i familjens lilla kakelugn när de antagit att han aldrig 
skulle återvända från kriget. 

La guerre suspendue (Det uppskjutna/upphängda kriget) hade möjligtvis 
kunnat bli den sista stora expressionistiska romanen. Det följande decenniet 
försökte den under långa perioder hospitaliserade och nästan blinde Kowalski 
återskapa texten, men kom aldrig längre några fåtal sidor med osamman-
hängande kapitel. En halvsida beskriver hur huvudkaraktären försöker undfly 
en organist som spelar krigsmarscher genom att ta sig ned i katakomberna där 
han attackeras av ”tidens orm” (”le serpent du temps”).12 En annan är en 
närmast fantastisk helvetesskildring av dantska mått där fäder drar runt på 
sina döda söner i taggtrådskoppel. Laforgue återger att manuskriptet ständigt 
pendlar i storlek, episoder tillkommer och stryks, men att de fåtal sidor som 
finns kvar – skänkta till hans sköterskor på sjukhuset – vittnar ändå om för-
söken att gestalta en krigets kör som långsamt växer till ett vansinnigt krigs-
larm där utropstecknen mer och mer dominerar skriftbilden. Slutligen till den 
grad att de tar över och bildade ett röstlöst vrål som stod bortom texten. För 
mig framstår utkasten snarast som ett försök att få kriget att omfatta alla livets 
aspekter, att kriget i sig själv skulle bli det medium genom vilket det förmedlas. 
Kanske skulle man kunna tänka sig ett slags stridens kasus i grammatisk 
mening som Kowalskis slutliga mål? Det som skulle kunna vara enskilda 
rösters barnrim (”Un bon bon bon abattoir”13) går över till körer av döende i 
Somme. Från ljud går det också över till bildens medium och manuskriptets 
avslutas med en enda punkt, uppförstorad till en hel boksida – det svarta hål 
som rymmer alla de dödas skräck och levnadsöden. Med andra ord det omöj-
liga litterära tingets alfa och omega, viljan utplåna minnet av sin egen skapelse 
blev slutligen den enda poetiska akt som kunde motsvara krigets vansinne – 
det sanna livsutsuddandet. Således bränns slutligen också manuskriptet av 
Kowalski. 

Som ett ödets ironi är det att han slutligen ger upp sina litterära ambi-
tioner som gör att han skriver en bok av betydelse. De enda verkliga omnäm-
nanden man idag finner av honom återfinns i vissa minutiöst efterforskade 
bibliografier om staden Paris. Hans Paris caché: les catacombes comme idylle 
souterraine framställdes i ett tiotal exemplar för borgmästarkontorets 
räkning 1938. Hans under blindheten utvecklade sinne för rum och akustik 
– han återfick senare delvis sin syn – gjorde att han var ideal för att under
många dygn i veckan, under flera års tid, vandra ensam i mörkret. Enligt

12 Ibid., s. 137. 
13 Ibid., s. 134. 
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hans korta förord kunde han genom att nynna uppskatta katakombernas 
rumsliga omfång. Huruvida det är sant eller ej kan säkerligen diskuteras. Att 
han detaljerat nedtecknar de intrikata tunnelsystemens utsträckning ger 
åtminstone arkiven vid handen. Om nu ett krig genom sin grymma blindhet 
slutligen gjorde Kowalski till en publicerad författare skulle det bara dröja 18 
månader innan nästa krig skulle utradera det. Mycket tidigt under ockupa-
tionens höst 1940 förstörde lojala bibliotekarier och tjänstemän alla regis-
trerade exemplar av boken eftersom motståndsrörelsen som ville undvika att 
informationen om tunnelsystemet föll i tyskarnas händer. Det var där man 
planerade att gömma sina vapen och hålla sig undan ockupanterna. Lyck-
ligtvis var Kowalski omedveten om detta.  

Med ockupationen och den franska statens sönderfall blir han åter myc-
ket utsatt. Han bor hos bekanta runtom i Paris, tillbringar några månader i 
Normandie, innan han återvänder till ett litet vindskyffe i Montmartre han 
fått låna av en vän. Ensamheten och rädslan lär ha gjort honom outhärdlig. 
Han känner sig allt sjukare, han läser med stor möda Rilke dag och natt, till 
den punkt att han inte längre kunde skilja sina egna ord från Rilkes. Verk-
lighet och dröm flyter samman. Han arresteras nästan för att ha lurat en tysk 
diplomat att köpa ett skandalöst manuskript som han hävdat vara det polska 
originalet till Ulysseus (som han sade sig ha spökskrivit).14 Endast diplo-
matens ”suspekta” litteratursmak räddade honom. Och från 1941 förs en 
sista gång Kowalskis liv och lögn samman med litteraturen, men denna gång 
på ett ödesdigert sätt. 

Henri Delorme hade inlett sin bana för att studera till präst, men kom att 
fascineras av den blinde men eldödgade Kowalski när de träffades på det 
härbärge bakom Sacré-Cœur där han arbetade. De båda hade i början av 40-
talet ett mycket intensivt umgänge och Delorme lämnade sina präststudier för 
att skriva en biografi över den märklige polacken som han verkar snarast ha 
ansett vara en profet. Kowalski berättar om sitt liv och adderar under fram-
ställningen alltfler titlar till sin verkförteckning, varav ett flertal lär ha varit 
Rilkes. När Delorme emellanåt kommer med kritiska frågor kring kronologin 
eller logiken i framställningen bemöts han hånfullt. 

När det slutligen visar sig att de ”ungdomsdikter” som Kowalski anförtrott 
Delorme inte alls är skrivna på polska utan snarare på ett nonsensspråk med 
vulgära interjektioner på jiddisch brister det för honom. Efter att ha angett 
Kowalski för Gestapo, och förklarat för en vän att han svikit Gud, kastar han 
sig i Seine. Kowalski tror sig vid denna tidpunkt helt ha duperat Delorme och 

 
14 Ibid., s. 190. 
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blir bestört av hans självmord och angivelse. För en gång verkar det också som 
att han inte ljuger ställd inför faran. Han deklarerar sig som utländsk med-
borgare av judisk börd och låter sedan den parisiska kolloborationsbyråkratin 
sända honom till Drancy där han framlever många månader under miserabla 
förhållanden. 

Två årtionden efter sin helvetesskildring av kriget bestäms att Kowalski ska 
deporteras med transport 57 den 18 augusti 1943, från Drancy till Auschwitz. 
Men eftersom missödets stjärna vakat över Kowalski alltsedan födseln blir det 
inte heller så. Den 13 augusti finner man honom liggande i en av lägrets trapp-
uppgångar. Han har mottagit ett flertal knivhugg och förblöder medan man 
söker efter en läkare bland fångarna. På kort tid fann man mer än ett dussin, 
men till ingen nytta. Laforgue framför tesen att motståndsrörelsen fruktade att 
han skulle försöka köpa sin frihet med sin kunskap om katakombernas 
tunnelsystem och därför bestämde sig för att tysta honom.15 Lika troligt är att 
han försökt bedra fel person. 

Så stiger återigen Rilkes motpoet in i skuggorna och glömskan. Å ena sidan 
någon som hela tiden verkade befinna sig i händelsernas mitt, å andra sidan 
en drömmare vars avtryck utplånas som ett fotspår i snön om våren. Vissa vill 
göra honom till skandalernas helgon, en patafysisk hjälte vars sanna konst-
närliga medium var lögnen och livet, andra en bedragare vars många masker 
endast döljer ett nihilistiskt tomrum. Jag föredrar nog att se på honom annor-
lunda, kanske med Rilkes ord: ”Det han ser och med seende omger är för 
honom alltid det enda, världen, i vilken allt försiggår; då han formar en hand, 
så är den ensam i rummet, och det finns ingenting utom en hand; och Gud 
gjorde under sex dagar bara en hand och utgöt vattnet omkring den och välvde 
himmeln över den; och vilade vid tanken på den, då allt var fullbordat, och det 
var en härlighet och en hand.” Kanske kan man också i den kroppslösa handen 
se just det man själv önskar? Den poet man helst vill ska framträda får i 
Kowalski sin fysiska manifestation och form. Jag ser honom som emigranten 
som ligger på sin säng och lyssnar till staden Paris, till gatan och grannarnas 
liv. Som om han inte fanns, som om ingenting förutom än dessa människors
rörelse i rummet fanns och sättet det mäts i tid. Den rena blicken på tillvaron.
Kanske är det just där i spänningsfältet mellan det fullständigt blickbesatta
tomma författarskapet och Rilkes rika lyrik som Kowalski gör sitt största
litterära avtryck? Även om kronologin gör det omöjligt är det trösterikt att

15 Se kapitlet ”Mourir comme un chien’” i Laforgue, Kazimierz ”Alexei” Kowalski: une vie 
réelle et imaginaire, men också Laforgue, Rien n’est jamais écrit, s. 213. 
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tänka att den sanningsälskande bedragaren förmodligen inte enbart inspi-
rerade den renhjärtade ropande ängeln i Duinoelegiernas inledning, och 
framträder som Brigges blick, utan också är den i underjorden nynnande 
juden som likt Orfeus räddar något av livet till litteraturen: var gång hans öde 
nämns frammanas hans existens.16 Hela Kowalskis liv fanns möjligen redan i 
Rilkes: hans liv behövde inte levas eftersom det redan fanns nedtecknat i Rilkes 
dikter. Där Rilke fick allt i litteraturen, men på många sätt ett stillsamt liv, fick 
Kowalski ingenting i konsten men ett liv som är litteratur. Samma blick som 
klyver sig i två öden: två poeter trädde in i den labyrint som är Paris enorma 
bibliotek. Den ene finner sin väg ut och blir ihågkommen, den andre förpassas 
likt Eurydike till de brända böckernas och förlorade manuskriptens underjord 
som aldrig varit – och ingen läsare kommer vända sig om för att söka den 
poetens blick. 

 
 

 
16 För vidare om denna tanke, se mitt förord ”Gränsgångardikt” i Rainer Maria Rilke, 
Orfeus-Sonetterna (Stockholm: Modernista, 2019). 
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Den fria tankens sista chans.  
Om konsten, filosofin och kärleken

CECILIA SJÖHOLM 

…spaningen i fjärran, hatet till det banala sökandet efter något nytt och 
otummat som ännu inte sorterats in i det allmänna begreppsschemat /är/ den 
fria tankens sista chans … 

Så skriver Adorno i Minima Moralia.1 Den som oförväget kämpar för denna 
sista chans har det inte lätt. Byråkratin administrerar idag tanken. Vi ska tänka 
i ”workpackages”, jobba med ”digitalization” och vår forskning spridas i nya 
media. Man frågar sig på vilket sätt filosofin här ska få en plats. Man frågar sig 
också hur konsten ska få en plats. Allra oroligast blir man kanske då man sätter 
ihop dessa frågor: hur ska filosofin om konsten få en plats? 

Du och jag, Walle, delar ett intresse: fascinationen för konsten. Konstfilo-
sofin och estetiken är en smal gren av det filosofiska frågandet. Den attraherar 
inte några excellenssatsningar från välbeställda stiftelser. Men den är tyngd av 
en historia som sträcker sig över tusentals år, och den står, egentligen, mitt i 
filosofin. 

Platons politiska filosofi har ofta betraktats som ett svar på den insikt om 
mänsklig svaghet och skörhet som dikten avslöjar. Den långa striden mellan 
filosofi och litteratur börjar här. Homeros gör männen rädda. Allt sådant som 
får åhörarna att rysa måste helt enkelt strykas. Efter Platon måste hjälten göras 
om till filosof. Men i Staten visar Platon att utbildningen av medborgaren är 
estetisk lika väl som moralisk. Bildning handlar inte om att placera kunskap i 
själen utan om att mobilisera de känslor som också utvecklar karaktären. Och 
det är för Platon essentiellt i en god utbildning att vi ska lära oss att se det 
sköna. Musik, till exempel, lär oss att se vad som är vackert. 

Den estetiska filosofins rötter har sitt ursprung i epoker som ligger långt 
före 1700-talets Europa. Men det är i 1700-talets Tyskland, Frankrike och 
England som estetiken blir ett begrepp. Här börjar den utvecklas både som ett 
slags sinneslära, där man ställer frågor kring den typ av kunskap man kan nå 
genom sinnena, och som konstfilosofi, och kritik. Estetik förstådd som 
sinneslära eller ”aisthesis” är en diskurs som dels sammanlänkar sinnesintryck 
med en erfarenhet av tänkande.  

1 Theodor Adorno, Minima Moralia (Lund: Studentlitteratur, 1980), s. 80. 
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Men filosofin är ganska långsam då det gäller att tänka kring konst. 
Filosofer tycker om att tala om den konst som andra filosofer har talat om. Så 
efter mer än två tusen år diskuterar de gärna den grekiska tragedin eftersom 
så många har gjort det före dem.  

De tycker också om den manliga, vita modernismen. De tycker om att tala 
om Klee, Cézanne, Beckett och Proust. För det har de gjort ganska länge. 
Därmed fortsätter det – filosoferna talar, via konsten, kanske inte så mycket 
med konstnärerna som med varandra. Men här ges också motivet till den plats 
som konsten ändå har i filosofin – betydligt mer central än vad filosofin kanske 
vill erkänna. Fascinationen för konsten, inom konstfilosofin, handlar lika 
mycket om den oändliga diskussionen, om begäret efter ett vetande som inte 
kan stillas, och inte kan få ett svar. Det handlar om begäret efter den fria 
tanken, som inte låter sig administreras av byråkratiska krafter. För en del är 
detta elitism. Men det kan lika gärna handla om längtan efter en tanke som är 
obändigt fri. Låt oss citera Adorno om den samtida konsten från hans egen 
tid, mitten på 1900-talet, då vit manlig modernism fortfarande tedde sig 
radikal: ”Hatet mot den radikala moderna konsten, i vilket den restorativa 
konservatismen och fascismen fortfarande står i salig samklang”2 handlar i 
grunden, menar Adorno, om att den samtida subjektiviteten är så svag – den 
kan inte stå emot förflackning. Konsten väcker också insikten om de möjlig-
heter som gått förlorade. Idag är denna sanning lika giltig som på Adornos tid, 
även om konsten kanske ser något annorlunda ut. Men vad är det för förlorade 
möjligheter konsten erinrar oss om? Kanske handlar det om möjligheten att 
vara både fri och bunden. 

Skönhet  

Adorno var aldrig helt bekväm som intellektuell. Han såg att filosofin krävde 
en viss distans från det konventionella sociala livet. Det var på sätt och vis 
ingen förlust. Det borgerliga sociala livet har bidragit till så mycket av den kyla 
som skapat fascismen. Men Adorno sökte också efter värme. En ”tingens 
värme”.3 Det svåra med att nå en sådan värme, förstod han, stod inskriven inte 
bara i den filosofiska traditionen utan också i den egna subjektiviteten. 
Lösningen för Adorno blev att finna vägar att hänge sig åt den estetiska 

 
2 Theodor W. Adorno, Negativ dialektik, övers. Sven-Olov Wallenstein (Göteborg: Glänta, 
2019), s. 99. 
3 Ian MacDonald, ”Cold, cold, warm: Autonomy, intimacy and maturity in Adorno”, Philo-
sophy and Social Criticism, vol. 37, nr. 6 (2011), 669–689. 
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erfarenheten som ett slags väg mot ett tänkande där friheten finns inte i 
förnuftet, utan i en mängd upplevelser och känslor. 

Jag skulle vilja fortsätta på detta spår: hur kan man genom filosofin både 
finna ”tingens värme” som för Adorno i hög grad också fanns i ett slags 
vanlighet, och den svindlande frihet som för Adorno hörde samman i ett slags 
filosofisk extremism? Återigen, det blir konsten som står för denna möjlighet. 
I Negativ dialektik formulerar Adorno sitt berömda begrepp om ”objektets 
prioritet” (der Vorrang des Objekts, the preponderance of the object).4 Detta har 
att göra med det sätt på vilket den kritiska teorin också närmat sig konsten.  

Arton- och nittonhundratalen har varit en objektens era, ur ett mer 
generellt perspektiv. Från Marx till Freud, Adorno till Lacan, Beauvoir till 
Kristeva, har objektet gjorts till fokus för den kritiska tanken. ”Objektet” är i 
sig ett tomt begrepp. Då Adorno talar om en ”objektets prioritet” beskriver 
han hur en lång filosofisk strid ägt rum mellan andlighet och materialism, 
idealism och realism. 

Men det objekt som står i fokus för den kritiska tanke som närmar sig 
konsten är inte vilket objekt som helst. Det är det konfliktladdade fokuset för 
något som kan spelas ut som sociala konflikter, antagonismer, driftsladdade 
affekter. Men det ger också upphov till projektioner, hopp och drömmar. Det 
konstnärliga objektet är alltså en kropp stadd i ständig förvandling, det kom-
mer i många former, och det kan skapas både ur ett medvetet perspektiv och 
genom det omedvetnas arbete. Adorno ser alla dessa möjligheter förenas i 
konsten. Konstens objekt – åtminstone i den form som Adorno finner radikal 
– är en symbol för en närmast oändlig frihet.

Men kan vi finna verklig värme i en sådan oändlig frihet? Hur förhåller sig
den fria obändiga tanken till det rotade liv som erbjuder närhet, kärlek och 
värme? Hur kan konsten erbjuda vägar för att förena dessa båda? 

Mellan värme och frihet 

För Adorno var, till att börja med, filosofins historiska oförmåga att hantera 
livets värme verkligen ett problem. Denna oförmåga återspeglas också i 
analysen av det ”kalla” subjekt som genomsyrar det europeiska nittonhun-
dratalets historia Hans analys av den tyska borgerlighetens kyla vetter in mot 
dess totalitära katastrofer. Särskilt i den berömda föreläsningen Erziehung 
nach Auschwitz, utbildning efter Auschwitz, beskriver han det sociala livets 
sammanbrott under konventioner som förintat de band som skapat samvete, 

4 Adorno, Negativ dialektik, s. 181. 
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omtanke och gemenskap. Ytterst grundas detta sammanbrott i en kyla som 
förintat subjektets förmåga att närma sig livets värme.  

Analysen av kall subjektivitet i Adornos skrifter har en direkt relation till 
en planerad etik: han tänkte skriva en volym om moralfilosofi med titeln 
Kälte, ”Coldness”.5 Adorno planerade för men kunde inte fullgöra denna tredje 
volym i den serie som startade med en kritik av metafysiken i Negativ dialektik 
och estetik i Estetisk teori. Det finns antydningar om vad en sådan etik skulle 
kunna innebära i form av en ”levande kontakt med tingens värme”. Här pekar 
Adorno uppenbarligen mot möjligheten att formulera en etik som rör sig bort 
från abstrakta begrepp som autonomi och frihet. Istället skulle denna etik 
återfinnas i en kontext av liv och levande varelser. Adorno talar om värme; han 
hänvisar då oftast till ett slags ursprungliga sociala band.  

Adorno skriver i sina skrifter in ett slags de sociala relationernas klimat. 
Den tyska borgerligheten är ”kall”, det intima livet ”varmt.” Då han talar om 
en kall temperatur i sociala relationer, antyder han också existensen av ett rått 
element som är varierande och föränderligt. Det är som om det finns ett 
slags ”naturlig grund” för hur vi ska tänka på mänskliga relationer som ändå 
undandrar sig tydlig analys. Denna naturliga grund betecknas just genom sin 
temperatur.  

Värme är det element som vi strävar mot. Det är ett slags grundelement 
som vi bara kan föreställa oss, men som vi inte kan finna bara för att vi söker 
det; någonstans tycks det ha gått förlorat för den moderna människan. Det 
finns inga för oss kända naturliga samhällen där relationer av ”värme” domi-
nerar – och det har kanske aldrig existerat.  

Men Adorno pekar på att ”värme” är något som vi söker. ”Kyla” är i sin tur 
en perversion av ”värme.” I ett samhälle där kylan dominerar har mänskliga 
relationer formats om av teknologier och redskap. Då den förvandlingen tagit 
sin början, så spinner den snabbt bortom all kontroll; begäret efter värme 
förvandlas till kyla. Det muterar. Vi skapar begrepp för en levd erfarenhet som 
hade behövt lämnas där den är.  

Adornos analys av kyla är, som många har noterat, förenad också med ett 
slags självanalys, som inte är helt enkel. Ett fritt tänkande subjekt behöver 
tvinna samman ett kritiskt medvetande med en dragning mot värme och 
intimitet. Att närma sig ”tingens värme” kräver alltså ett slags dialektik mellan 
frihet och bundenhet. Det går inte att genom tänkande ställa sig över de 
 
5 Wilhelm Miklenitsch, ”Die Arbeit der Macht an das Leben. Opferökonomie und Opfer-
politiken – Am Leitfaden von Bataille, Adorno, und Foucault”, i Peter Sloterdijk, Kritik der 
zynischen Vernunft (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1987), s. 229–251, 248. 
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känslor och affekter som hör till det mänskliga livet, och som man kanske 
skulle kunna tala om i termer av en inre natur.6 Men det går inte heller att 
enkelt låta tanken bli varm. 

Vad Adorno söker är inte att restaurera omedierad värme. Han söker 
snarare bända upp den begreppsliga dualism som har lett till det varma livets 
underkastande under den kyliga tanken. I Negativ Dialektik öppnar sig blicken 
på ”objektets prioritet” som en väg mot ett sådant överkommande av dua-
lismen, och det sker genom en dialketik mellan natur (”värme”) och tanke 
(”kyla”). Det är inte givet att naturen är vår andre, den har snarare en historia 
som produkt av medvetandet. Naturen, för Adorno, är immanent för för-
nuftet. Mot förtrycket av naturen står förtrycket av det vi kallat vår inre natur; 
ju mer förnuftet hetsas mot den desto tydligare blir det att vi måste göra den 
till vår ”egen” natur: det tänkande subjektets begär och drifter. ”Värmen” är 
det fundamentala element i naturen som uppträder som närhet. Värmen är 
begärd. Men den låter sig lätt perverteras till kyla genom tanken.  

Hur kan den intellektuelle klara sig med sin inre kyla? Som akademiker 
förväntas vi bemästra distans och objektivitet, vara kapabla att uppskatta och 
bedöma, med en viss kyla. Det är här konsten får sin roll. Konsten låter sig 
placeras som ett objekt som kan vara både kallt och varmt. Konsten kan sam-
tidigt vara en symbol för vår frihet, och stå för en kärlek i livets tjänst. Den som 
är dragen mot tingens värme, tänker inte genom att vara distanserad och kall. 
Tankar skapas i dragningen mot ljusets låga, en låga som också finns i konsten. 
I en kylig värld står konsten som en erinran om förlorade möjligheter, kanske 
inte som ett hopp om närhet men åtminstone om svindlande erfarenheter 
bortom kylan. 

Kärleken som bara finns där 

Det finns en antydan i Minima Moralia om att kärleken kan ha en liknande 
roll som konsten – den för oss bortom den kyla som kommit att lamslå den 
tänkande subjektiviteten. För att kunna återföra kärlek till vår livsvärld 
måste vi till att börja med sluta begära den. Kärleken är omedelbar, den kan 
inte tvingas fram. Vi måste sluta se kärlek som en rättighet eller ägodel. Även 
om det för många kan te sig som en oförytterlig och odiskutabel mänsklig 
rättighet att vara älskad finns det ingen lag, ingen domstol, inte ens någon 

6 Ian MacDonald, ”Cold, cold, warm: Autonomy, intimacy and maturity in Adorno”, s. 669–
689. 
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heteronom uppsättning av regler att peka på när allt gått förlorat: ”Den hem-
liga rättvisan i kärleken är den rättslöshet som kärleken med en gest utan ord 
pekar hän mot.”7 

Kärleken som visar sig som natur, hos Adorno, men medieras alltid som 
medvetande: från att ha varit ”värme” riskerar den att bli till krav och behov. 
Adorno använder många begrepp och beskrivningar från psykoanalysen i 
försöket att beskriva internaliseringen av ”natur” i det mänskliga beteendet. 

Det Adorno beskriver som ”värme”, ett slags ”naturligt” element som ligger 
som ett slags oåtkomligt grundelement i alla våra relationer, kan relateras till 
Freud’s eros. För Freud, i Civilization and its Discontents, är eros inte bara 
sexuell libido, den är samhällets kitt, som håller familjer och kollektiv samman. 
Libidon är en fundamental aspekt av den mänskliga naturen. Men Freud ser 
vad Adorno ser: vi kan aldrig inrätta något slags ”naturlig etik” utifrån kär-
lekens exempel. Vi kan aldrig kräva att bli älskade. Kärlek och aggression ligg-
er bara allt för nära varandra; då vi börjar kräva kärlek, då det blir till en rätt, 
förvandlas den också till aggression. 

Freud talar om sexualitet som en aspekt av intellektuell och estetisk verk-
samhet, Adorno talar om värme som ett element i den mänskliga gemen-
skapen som i första hand visar sig i hoppet om kärlek, men som konsten 
kanske också kan ge en erinran om. För Freud är subjektet helt och hållet en 
produkt av vissa ursprungliga aspekter av den mänskliga naturen. För Adorno 
är subjektet historiskt producerat. Det som är ”kall subjektivitet” hos Adorno 
ligger väldigt långt från ”tingens värme”, och det drivs längre och längre bort. 
För Freud är eros aldrig långt borta, den sexuella driften är tidlös. Men det 
finns hos Freud, liksom hos Adorno, också en insikt om att rädslan att förlora 
kärleken kan vara en drivkraft nog så stark. Då kärlekens daimon, mellan 
kropp och själ, finner sig hemlös kan den dock, både för Adorno och för Freud, 
finna sin väg i konsten.  

I konsten, både för Adorno och för Freud, återfinns en känslighet och en 
sensibilitet som inte är ett minne av en ursprunglig kärlek utan snarare en 
intensifiering av tänkandets egen process. Genom konsten blir filosofen, både 
för Adorno och Freud, kapabel inte att tänka fritt i egentlig bemärkelse, utan 
liksom jagad av erfarenheter som är lika intensiva som de är förbjudna och 
skrämmande. Den intima kärnan i den estetiska filosofin erinrar om den 
erotiska intensiteten hos en infantil kärlek, en kärlek som är övervunnen eller 
gömd, men som förblir i vårt omedvetna som en begäran om en mer intensiv 
upplevelse – ett slags påtaglig intensifiering av kroppslighet som äger rum i 

 
7 Adorno, Minima Moralia, s. 202. 
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och genom tanken. Därigenom blir den estetiska filosofin till en intimitetens 
diskurs, och skapar erfarenheter av en särskildhet och en sensibilitet som har 
större signifikans än dem som vi kan nå enbart genom introspektion. Det är 
också här vi ser att konstens förföriska styrka inte låter sig försvagas, utan 
snarare intensifieras genom tanken. I gengäld förblir konsten den daimon som 
håller filosofens besatthet oförlöst, och levande. 

Det är allt för nu. Låt oss se hur det fortsätter: kanske kommer filosofin att 
i allt högre grad närma sig livets intima värme genom konsten. Kanske kom-
mer filosofin istället att allt kraftigare marginalisera konsten. De djupa klyftor 
mellan värme och kyla, tanke och liv som Adorno påtalade har inte slutits. 
Därför behöver vi fortsätta tänka om konsten, i en oförvägen kamp mot den 
byråkrati som administrerar tanken.  
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Tankens klärobskyr

ERIK WALLRUP 

1. 

Det som ligger i dunkel framträder inte, utan kan bara anas. Men för att 
något ska kunna ligga i dunkel måste ljus falla över andra delar av omgiv-
ningen – det dunkla blir då en fond eller bakgrund till det ljusa. 

Att synen sätts i spel så fort det blir tal om ljus och mörker, dagrar och 
skuggor, är givet. Filosofin är impregnerad av ljusmetaforer, och få har skrivit 
en lika välartikulerad hyllning till synsinnet som Hans Jonas i essän ”The 
Nobility of Sight” där han framhåller synens närhet till filosofins grund-
begrepp.1 Synen kan betrakta ting och företeelser på det avstånd filosofin sägs 
kräva och den kan uppfatta simultana förlopp på ett distinkt vis, vilket för 
Jonas möjliggör ett perspektiv på skillnaden mellan tidsligt och evigt. Men en 
invändning mot denna karakteristik är att synen samtidigt är så bunden till 
ljuset att det dunkla upplöser det blicken söker fånga. Inte så smaken, heller 
inte lukten. Inte så hörseln, heller inte känseln, så nära besläktade att de kunde 
vara ett och samma sinne, präglat av en och samma aktivitet – som italienskans 
sentire låter antyda genom att som verb betyda både ”känna” och ”höra”. 
Medan synen är ljusets sinne hör de övriga klärobskyren,2 dunklet och 
mörkret till; de träder fram när synen sviktar. 

Den vanliga föreställningen om upplysningens tänkande är att det är under 
denna epok som förnuftets ljus strålar som starkast. Med en närmast febril 
aktivitet har idéhistorikern Jonathan Israel beskrivit en radikal upplysning där 

1 Hans Jonas, ”The Nobility of Sight”, Philosophy and Phenomenological Research, vol. 14, 
nr. 4 (1954), s. 507–519. 
2 ”Klärobskyr” anspelar på en formulering i Sven-Olov Wallensteins artikel ”Baumgarten 
och estetiken”, Upplysningens estetik: Nedslag i 1700-talet (Stockholm: Paletten förlag, 
2019), s. 15. Han skriver där att rationalismen ”inte behöver uppfattas som en enkel under-
ordning av det sinnliga under det intelligibla, utan som upptäckten av en tankens klärobskyr 
i vilken begrepp på olika nivåer måste uppfattas som sammanflätade med sinnliga element 
som ger dem en särskild klarhet”. Det är, som rubriken på föreliggande text visar, också 
utgångspunkten för min framställning. En referens för Wallenstein till klärobskyren är 
Gilles Deleuzes uppmärksammande av samspelet mellan det klara och dunkla hos Leibniz, 
se t.ex. Gilles Deleuze, Vecket: Leibniz & barocken, övers. Sven-Olov Wallenstein (Göteborg: 
Glänta Produktion, 2004), s. 149. Min väg blir inte en upprepning, kanske en variation eller 
möjligen en divagiation. 
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förnuftsanvändningen och religionskritiken är de mest utmärkande dragen, 
Spinoza den mest utpräglade exponenten och flertalet franska upplysnings-
män snarast att uppfatta som konservativa (en Montesquieu, en Voltaire, 
däremot undantas radikalerna La Mettrie och Diderot).3 

Då kan en boktitel som Sven-Olov Wallensteins Upplysningens estetik: 
Nedslag i 1700-talet låta som en ljusbemängd affär. Förhållandet att estetiken 
inte bara ges sitt namn, utan framträder som disciplin i egen rätt under upp-
lysningen, borde sätta sina spår i vad som sedan följer. Men själva ansatsen, 
startpunkten som kommer med Alexander Gottlieb Baumgartens grund-
läggning, innehåller en mångtydighet. I en svensk kontext är det just Wallen-
stein som lyft fram mångtydigheten och gjort den till en källa för läsningar på 
tvärs med den konventionella bilden av upplysningen som epok. Att han inte 
bara ägnat ett par artiklar åt denna startpunkt,4 utan dessutom lyfte fram 
Baumgarten i sin installationsföreläsning som professor, visar hur betydelse-
full denna punkt är för honom. 

2. 

”AESTHETICA (theoria liberalium artium, gnoseologia inferior, ars pulcre 
cogitandi, ars analogi rationis) est scientia cognitionis sensitivae.”5 Så lyder 
den inledande definitionen av estetiken i Baumgartens Aesthetica. Eller med 
Wallensteins egen översättning: ”Estetiken (de fria konsternas teori, den 
undre kunskapsläran, det sköna tänkandets konst, förnuftsanalogins konst) 
är vetenskapen om den sinnliga kunskapen.”6 Det är formuleringen av den 
sinnliga kunskapen såsom analog med den kunskap som är utvunnen med 
förnuftet vilken utgör själva gångjärnet då porten till estetikens rum öppnas 
i förhållande till den övriga filosofin. 

 
3 Jfr. följande böcker av Jonathan Israel: Radical Enlightenment: Philosophy and the Making 
of Modernity, 1650–1750 (Oxford: Oxford University Press, 2001); Enlightenment Con-
tested: Philosophy, Modernity, and the Emancipation of Man, 1670–1752 (Oxford: Oxford 
University Press, 2006); Democratic Enlightenment: Philosophy, Revolution, and Human 
Rights, 1750–1790 (Oxford: Oxford University Press, 2011). 
4 Vid sidan av kapitlet i nämnda bok, som utgörs av en artikelserie publicerad i tidskriften 
Paletten, har Wallenstein även lyft fram tematiken i artikeln ”Uppfinnandet av estetiken”, 
Tidskrift för litteraturforskning, nr. 3–4 (2009), s. 61–74. 
5 Alexander Gottlieb Baumgarten, Ästhetik: Lateinisch–Deutsch, vol. 1, utg. och övers. 
Dagmar Mirbach (Hamburg: Meiner), s. 10. 
6 Alexander Gottlieb Baumgarten, ”Ur Estetik”, Aisthesis: Estetikens historia, red. Sara 
Danius, Cecilia Sjöholm & Sven-Olov Wallenstein, vol. 1, Stockholm: Thales, 2012, s. 37. 
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Som Wallenstein påpekar avvisar Kant i den tredje kritiken Baumgartens 
formulering av estetiken i relation till det sköna. Det sköna uppstår hos Kant i 
den fria harmonin mellan de mentala förmågorna förstånd och inbillnings-
kraft, hos Baumgarten däremot i en perfektion som ofta tolkats i en riktning 
där en underordning under begrepp blir en nödvändig följd.7 När däremot 
Johann Gottfried Herder närmar sig det sköna och Baumgartens tänkande 
sker det genom att han tar upp den dunkla grund ur vilken tankarna stiger 
fram: ”Såsom tänkandet inte är det 1:a, så är heller inte den sköna kunskapen 
estetikens början. Människan, djuret, varseblir först dunkelt sig själv; sedan 
livfullt sig själv, och lust och smärta dunkelt i sig; så lust och smärta klart utom 
sig; och först nu når hon kunskap.”8 

Wallenstein observerar den dunkla grunden på flera ställen i sin artikel. 
Han ser hur den kan anas redan i Baumgartens första filosofiska arbete, Medi-
tationes philosophicae de nonnullis ad poema pertinentibus (Meditationer över 
några saker gällande dikten). Visserligen skrev den 21-årige Baumgarten inte 
ut det direkt, men i Wallenstein utläggning blir positionen radikal: ”det för-
semantiska och förpredikativa kan också […] uppfattas som outtömligt, så att 
dikten i alla sina dimensioner, från ordbetydelser till klang och rytm, endast 
närmar sig något som självt förblir oändligt, likt en dunkel fond som stiger 
upp i språket men själv förblir undandragen”.9 Som vore fonden den jord som 
världen ställer fram hos Heidegger. 

3. 

Alltså: det försemantiska och förpredikativa som delar av en mörk fond. I en 
annan text har jag spårat bakgrunden till stämningsbegreppet och då funnit 
trådar som förbinder det med fundus animae genom Herder med Johann 
Georg Sulzer som länk.10 Om människans språk hos Herder är en följd av 
hennes Besonnenheit – hans ord för reflektionsförmågan, med tyskans ord 
för sol, Sonne, som beståndsdel – tillhör det första språkets direkt expressiva 
ljudande, som människan delar med djuren, en skuggsida. Dunklet döljer 

7 Wallenstein, ”Baumgarten och estetiken”, s. 29–30. 
8 Johann Gottfried Herder, ”Begründung einer Ästhetik in der Auseinandersetzung mit 
Alexander Gottlieb Baumgartens Schriften”, Werke in zehn Bänden, vol. 1, red. Ulrich Gaier 
(Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag, 1985), s. 670. (Egen övers.) 
9 Wallenstein, ”Baumgarten och estetiken”, s. 22. 
10 Erik Wallrup, ”Die dunkle Gegend der Stimmungen: Heidegger und Herder, Philosophie 
und Politik”, Stimmungen und Vielstimmigkeit der Aufklärung, red. Silvan Moosmüller, 
Laure Spaltenstein & Boris Previšić (Göttingen: Wallstein, 2017), s. 336–353. 
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det driftsliv, som i vissa fall kan få människan att handla mot sin egen med-
vetna vilja. Detta driftsliv kallade Sulzer för Stimmung des Gemütes, sinnes-
stämning. Här finns inte bara en formulering som pekar fram emot det 
omedvetna, utan som också pekar tillbaka mot traditionens fundus animae. 

4. 

Hos Wallenstein står det klart varifrån Baumgarten hämtar reflektionen 
över det dunkla: det är från Leibniz och samspelet hos denne mellan det 
klara, det tydliga, det förvirrade och det dunkla. Medan Descartes fann att 
endast det är sant som kan uppfattas klart och tydligt, skapade Leibniz fler 
konstellationer med sanningsvärde av denna fyrfald. Baumgartens tal om 
fundus animae, själens grund, är enligt kommentatorer däremot hans eget 
tillskott – om än, som Niklaus Largier visat, med en historia som sträcker sig 
betydligt längre tillbaka än till den nya tidens filosofi.11 En av anhalterna är 
Mäster Eckhart: ”Hie ist gotes grunt min grunt ond min grunt gotes grunt.”12 
Eller för att föra medelhögtyskan över till svenska: ”Här är guds grund min 
grund och min grund guds grund.” Det är en grund som är en namnlös 
grund, kanske en avgrund. 

Att gå tillbaka till en begynnelse kan – om syftet inte bara är att försöka 
säkerställa ett historiskt skeende – innebära att man ställer sig i en kraftig för-
ändringsrörelse. Herder gjorde det när han i ett fysiologiskt orienterat försök 
att förstå människans relation till sin omgivning och sin egen fysiska existens 
talade om den dunkla grunden. Att det finns paralleller till Merleau-Pontys 
undersökning av perceptionens fenomenologi, som alls inte bara inskränker 
sig till hans huvudverk från 1953, utan som också sträcker sig fram till hans 
formuleringar av kiasmen, är något som förmodligen ligger utanför området 
för konstaterbara influenser men som likafullt minner om att tanken kan röra 
sig över samma fält vid skilda tidpunkter och då nå likartade men givetvis inte 
identiska resultat. I en jämförelse mellan musiken och språket skriver 
Merleau-Ponty: ”klarheten i språket etablerar sig över en dunkel grund [fond], 
och om vi fortsätter forskningen tillräckligt långt, finner vi slutligen att 
språket, också det [i likhet med musiken], inte utsäger något annat än sig självt, 
eller att dess mening inte kan separeras från det. Man borde alltså söka efter 

 
11 Niklaus Largier, ”The Plasticity of the Soul: Mystical Darkness, Touch, and Aesthetic 
Experience”, MLN, vol. 125, vol. 3 (2010), s. 536–551 
12 Meister Eckhart, ”Predigt 5B”, Werke, vol. 1 (Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker 
Verlag, 1993), s. 70. 
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de första ansatserna till språket i den känslomässiga gestikulationen genom 
vilken människan över den givna världen lägger världen enligt människan.”13 

Gestikulationen är den kroppsliga språkmässigheten. Kroppen är öppen 
mot världen, förgrenar sig i världen, förenar sig med den. Som Merleau-Ponty 
skriver något tidigare i samma verk: ”Med min kropp engagerar jag mig med 
tingen, de samexisterar med mig som förkroppsligat subjekt, och detta liv 
bland tingen har ingenting gemensamt med konstruktionen av de vetenskap-
liga objekten.”14 I essän ”Sammanflätningen – kiasmen”: kropp och ting ett 
gemensamt kött. Och språket når sin yttersta punkt i det verkande talet: ”den 
dunkla trakt [région] ur vilken det instiftande ljuset skiner fram”.15 

5. 

Det sinnena enligt Baumgarten gör estetiskt åtkomligt är en lägre kunskap 
(eftersom estetiken är en gnoseologia inferior), men den utgör en analogi till 
den högre kunskapen, förnuftskunskapen. I ett mycket tätt avsnitt av intro-
duktionen till sin tyska översättning av Aesthetica skriver Dagmar Mirbach 
om hur Baumgarten skiljer mellan den logiska och den estetiska sanningen.16 
I relation till den logiska sanningen är den estetiska autonom. Exemplet är 
hur diktens herde under sitt samtal med sin älskade herdinna bara ser till 
hur solen rör sig över himlavalvet, inte vilka fysiska och matematiska lagar 
rörelsen vilar under. 

Förstås det estetiska som området för konsterna tycks den lägre kunskaps-
formen inte hamna i konflikt med den högre, men Baumgartens nyinrättade 
fält täcker ett större område: den sinnliga kunskapen. Med hösten 2019 bakom 
oss som i den kulturella debatten dominerades av utkorandet av Peter Handke 
som Nobelpristagare blir författarens sinnligt grundade förståelse av kriget i 
Ex-Jugoslavien ett aktuellt exempel på hur det finns en konfliktzon, en 
inflammerad sådan, mellan den ”högre” och den ”lägre” formen av kunskap. 
Faktum är att också den fenomenologiska metoden, om än i halvlitterär form, 

13 Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception (Paris: Gallimard, 1945), s. 219. 
(Egen övers.) 
14 Ibid., s. 216. (Egen övers.) 
15 Maurice Merleau-Ponty, ”Sammanflätningen – kiasmen”, Lovtal till filosofin: Essäer i 
urval, övers. Anna Petronella Fredlund (Stockholm & Stehag: Brutus Östlings bokförlag 
Symposion, 2004), s. 278. 
16 Dagmar Mirbach, ”Einführung: Zur fragmentarischen Ganzheit von Alexander Gott-
lieb Baumgartens Aesthetica (1750/1758)”, Baumgarten, Ästhetik: Lateinisch–Deutsch, 
vol. 1, s. XLIV–LII. 
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också blir satt under blixtbelysning. För vad Handke ansåg sig ha gjort var 
ingenting annat än att sätta redan etablerade förklaringar och beskrivningar 
av kriget inom klammer. På plats skulle han se och kanske känna om det fanns 
något annat att återge, varken de i medierna redan etablerade bilderna eller de 
möjliga motbilderna, utan ett tredje bortom en polarisering som han angav 
som Husserls ”livsvärld”.17 

Låt oss därför gå till ett parti där Handke träder in i en avsides belägen värld 
för att undersöka hur den är konstituerad. Det gäller alltså inte den under 
hösten 2019 så dominerande frågan om huruvida Handke till sist erkänt att 
serbernas brott vid massakern i Srebrenica inte ”endast” varit ett brott mot 
mänskligheten utan ett folkmord. Ändå står det klart att det i texten finns en 
rörelse som för läsaren mot en kontroversiell gränsdragning, trots att det blott 
rör sig om ett besök på en av Belgrads folkliga marknader: 

I inte så få rapporter har man, uttryckt i mer eller mindre milda ordalag, gjort 
sig lustig över de högst skrattretande föremål som det serbiska folket, när det 
inte tillhör maffian där, försöker göra affärer med, från de krokigaste spikar 
till de tunnaste plastsäckar och, låt oss säga, tomma tändsticksaskar. Nu fanns 
där också, visade det sig, mycket att köpa som var vackert, glädjande och – 
varför inte? – intagande. Svårt att säga för en som inte röker om till exempel 
de från marknadsstånd till marknadsstånd växlande högarna av fint skuren 
tobak, luftig och gräsartad, i de cigaretter som rullas för hand verkligen smak-
ar så kärnfullt som de ser ut att göra. Smaken från det bara vid första an-
blicken så enformiga eller monotona jugoslaviska brödet där på marknaden, 
de skogsdunkla massiva honungskrukorna, soppkycklingarna stora som kal-
koner, de annorlundagula nudelnystanen eller -kronorna, de ofta rovdjurs-
spetsmunnade, ofta sagolikt tjocka flodfiskarna känner jag till. Vad som ändå 
på det mest eftertryckliga vis stannade kvar av detta marknadsliv, därvidlag 
märkbart påverkat av bristtider, det var, inte blott rörande läckerheterna, 
utan i lika hög grad det för många kanske verkligen helt obrukbara verktyget 
(vem vet?), en livfullhet, något glatt, lätt, liksom upprymt hos det som på 
annat håll blivit ett verkligen ofta pompöst och gravitetiskt, också misstänk-
samt, halvt föraktligt pågående köpande och säljande – en allmän, graciös 
fingrarnas dans härs och tvärs över marknadsfältet, en handvändningarnas 
dans. Ur virrvarret, bullret och tvångsmässigheten i den blotta affärsverk-
samheten steg, liten-liten, där i myriadmångfalden, något som en ursprung-
lig, ja folklig lust att handla upp, som vi såsom medagerande också kunde roa 
oss av. Affärer enligt samtidighetsprincipen, Zug-um-Zug: så kunde ett ord 

 
17 Peter Handke, Eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morawa und Drina oder 
Gerechtigkeit für Serbien (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1996), s. 51. 
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här i det åsidosatta landet återfå sin mening, liksom ett ord som ”sybehörs-
varor”. Handelns lov, hade du någonsin väntat dig något liknande av dig själv 
(och det inte ens på beställning)? – Och jag ertappade mig även med en 
önskan om att landets avskildhet – nej, inte kriget – kunde fortsätta, att otill-
gängligheten för västs eller vilken annan varu- och monopolvärld som helst 
kunde fortsätta.18 

En given invändning är att Handkes egen blick alls inte är så fri från redan 
präglade föreställningar som han programmatiskt måste anta. Finns det inte 
inslag av idealisering eller ett slags exotism i hans återberättande av sitt möte 
med marknaden? Eller är det inte så att ett preciöst språk tar överhanden, 
vilket gör att bilden som borde ha tecknats en plein air blir en ateljéprodukt? 
Men det går också att läsa avsnittet enligt dess egen logik, som inte följer det 
logiska tänkandets rättesnöre, för att se hur de sinnliga intrycken får Handke 
att avläsa en handel och ett handlande som befinner sig långt borta från de 
standardiserade former som lagt större delen av världen under sig. Det är 
smaker, lukter, ljud, kroppar, färger (hans nybildning andersgelben Nudel-
nester, här återgivet med ”annorlundagula nudelnystan”, orsakade en hel del 
hån i den tyska debatten) som gör sig påminda, nästan undantagsvis för-
medlade genom synen, men då i en sammansmältning av sinnena där synen 
känner, där synen lyssnar, där synen smakar. 

I sin bok om världsbildande skriver Nelson Goodman om hur framgång på 
området kan bedömas.19 Det är inte i första hand genom sitt sanningsvärde, 
utan av sådant som systemets konsekvens och dess organiserande kraft. Men 
Handkes försök gäller här inte en litterär värld, utan en värld som är gemen-
sam för oss alla – och därmed träder också för Goodman sanningsaspekter in 
i sammanhanget. Det som likafullt visar sig är att den gemensamma världen 
då hotar att bli en tom abstraktion. Milt uttryckt har Handke inte lyckats 
övertyga världen med sin världsbildning, men det ogiltigförklarar inte av-
täckandet av en värld som är egen, kanske bara hans egen. 

6. 

I ett postskriptum till upplysningsboken drar Wallenstein upp riktlinjerna 
för de senaste femtio årens estetik, med rötterna i det 1700-tal han gjort ned-
slag i. Han pekar där på två huvudsakliga frontställningar, där å ena sidan 

18 Peter Handke, Eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morawa und Drina oder 
Gerechtigkeit für Serbien, s. 70–72. 
19 Nelson Goodman, Ways of Worldmaking (Indianapolis: Hackett, 1978), s. 17–19. 
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den estetiska attitydens inriktning på form, smak och lust kritiseras, där å 
den andra sidan en genomgripande utvidgning av estetikens område skett 
till att gälla allt mellan ”inredning och politik”.20 I den kortfattade exposén 
går det att notera att han helt valt att utesluta en av de riktningar som pro-
filerat sig på den senare frontställningen, nämligen den Gernot Böhme kallar 
”den nya estetiken” och på annat håll ”aistetik” (där Böhme alltså behåller 
den grekiska stavningen).21 Med tanke på att Böhme valt att kritisera den 
inriktning av estetiken på konstarterna som kom med Hegel finns det an-
ledning att här stanna upp vid hans tydliga anspråk på att följa Baumgartens 
formulering av estetiken som en sinnlig form av kunskap. 

I grund och botten är Böhmes anknytning till Baumgarten inte särskilt 
utvecklad. Den sträcker sig till ansatsens inriktning på den nedre kunskaps-
form som ligger vid sidan av den rationella kunskapen. Att den av Böhme 
utkorade ”nya estetiken” bygger på Hermann Schmitz’ System der Philosophie, 
som på ett radikalt vis är inriktad på den levda kroppens relation till om-
världen, leder inte heller det till en mer finciselerad relation till Baumgarten: 
denne är inte en framträdande referens hos Schmitz. Däremot kan Tonino 
Griffero, en av den nya estetikens mest framträdande namn vid sidan av 
Böhme, också han räknas in bland dem som apostroferar Baumgartens grund-
läggning för att på så vis ta sig ur estetikens inriktning på konsterna: det ska 
röra sig om ”en det sensibla medvetandets filosofi (eller sensibiliteten tout 
court), som ett sinnenas tänkande”.22 

Detta gör nu inte att konsten spelat ut sin roll för denna aistetiska linje. 
Konsten kan förändra förnimmelsernas karaktär, kan få oss att se det osedda, 
kan få oss att känna på ett sätt som varit stumt under långliga tider, kan öka 
sensibiliteten för ljud som stått utanför gränsen för det musikaliska, kan få oss 
att återupptäcka den öppning mot världen som finns i den levda kroppen. 

 
20 Sven-Olov Wallestein, ”Postskriptum: Estetiken och arvet från upplysningen”, Upplys-
ningens estetik: Nedslag i 1700-talet, s. 282. 
21 Här faller Böhme tillbaka på Wolfgang Welschs formulering av estetiken som en aistetik: 
”som tematisering av förnimmelser av alla slag, såväl sinnliga som andliga, alldagliga som 
sublima, livsvärldsliga som konstnärliga”. Wolfang Welsch, ”Ästhetik und Anästhetik”, 
Ästhetisches Denken (Stuttgart: Reclam, 1990), s. 12. (Egen övers.) 
22 Tonino Griffero, Il pensiero dei sensi: Atmosfere ed estetica patica (Milano: Edizioni 
Angelo Guerini e Associati Srl, 2016), s. 19. (Egen övers.) 
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7. 

I Böhmes första bok, en samling artiklar kring det han kallar en ekologisk 
naturestetik, framträder den engelska parken som ett slags ideal för förhål-
landet mellan människa och natur.23 Medan den franska parken med sina 
geometriska former och raka linjer är sinnebilden av den rationellt ordnade 
miljö där naturen underkastas en beräknande logik, gör kurvaturerna i den 
engelska parken att en plats skapas där naturens formspel ges fritt utrymme. 
Protesten att båda parktyperna i lika hög utsträckning innebär att platser 
konstruerats utifrån ett mänskligt perspektiv och därmed inte kan skiljas i 
termer av naturlighet får ett lika snabbt svar från Böhmes sida: i den engelska 
parken samverkar människa och natur, i den franska härskar människan 
över naturen. 

Även om texten skrevs ett par årtionden innan antropocen blivit ett hög-
frekvent ord – eller uttryckt på annat vis, innan miljöförstöringen uppgra-
derats till att bli globala klimatförändringar – formuleras där de betingelser vi 
lever under idag: vi har ”oåterkalleligt inträtt i en tidsålder i vilken varje natur-
tillstånd innehåller antropogena element”.24 

Föreställningen om det orörda landskapet är borta, ständigt stöter vi på 
mänskligt inflytande över naturen och det är förutsättningen för varje ager-
ande. Också återställandet av en tidigare ekologisk balans innebär ingrepp. I 
en mening: hela jorden tycks restlöst ha gått upp i världen, men det som håller 
på att ske är att jorden vänder sig mot världen och tvingar oss att upptäcka den 
gemensamma världen, som inte längre kan förbli en abstraktion. 

8. 

Frontställningen mellan den mänskliga kulturen och den omgivande natur-
en gör att den ordning som präglat den moderna eran inte kan upphävas. 
Det är här Böhme kan sätta in den levda kroppen (Leib). Den levda kroppen 
är ”den natur vi själva är”.25 Ett av hans exempel är den ansträngda and-
ningen när vi befinner oss i smog: det kommer inte tillräckligt med syre i 

23 Gernot Böhme, ”Die Bedeutung des englischen Gartens und seiner Theorie für die Ent-
wicklung einer ökologischen Naturästhetik”, Für eine ökologische Naturästhetik (Frankfurt 
am Main: Suhrkamp, 1989), s. 79–95. 
24 Ibid., s. 94. (Egen övers.) 
25 Så lyder nyckelfrasen i Böhmes artikel ”Der Begriff des Leibes”, först publicerad 2003 men 
här med hänvisning till omtryckningen i artikelsamlingen Leib: Die Natur, die wir selbst sind 
(Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2019), s. 23–38. Frasen återfinns emellertid redan i Für eine 
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lungorna och andningen tyngs. ”I den tunga andningen erfar man att man 
är hänvisad till luften. De tunga andetagen är ett erfarande av den levda 
kroppen, som gör att kroppen själv kan erfaras såsom något som är hänvisat 
till utbytet med den övriga naturen.”26 Här påpekar han också att Schmitz i 
sin fenomenologi redan på ett noggrant vis tematiserat andningens växling 
mellan sammandragning och expansion, men att själva naturbundenheten, 
ja, ”kreaturligheten” inte fått någon uppmärksamhet.27 Det för oss också till 
en erfarenhet av självet, ett själv som är natur, en ”själv-natur-varo”.28 

9. 

Dunklet är inte det totala mörkret, utan en klärobskyr. Den levda kroppen 
är på samma vis oklar, alls inte klar och tydlig som den kropp vi kan under-
söka och reflektera över. Den ger sig till känna som en befintlighet i tillvaron. 
Därmed är den en av de uppenbarelseformer som det som tidvis gått under 
beteckningen fundus animae haft, men som också varit en avgrundlig grund 
där människa och Gud förenas i gudomen. Det poetiska språket har en 
dunkel fond som reses upp i diktens värld. Den levda kroppen är en grund 
för vår existens, men samtidigt det som förbinder oss med världen. 

Allt detta äger rum i tankens klärobskyr. I dunklet finns ingenting som 
vi kan få kunskap om i egentlig mening, däremot är det något som ger 
tanken liv. 

 
 
 
 

 
ökologische Naturästhetik, nämligen i inledande ”Naturästhetik – Eine Perspektive?”, s. 35: 
”Och utifrån den levda kroppen som den nästa naturen, den natur vilken vi själva är, 
bestäms vårt förhållande till den yttre naturen.” (Egen övers.) 
26 Böhme, ”Der Begriff des Leibes”, s. 36. (Egen övers.) 
27 Ibid., s. 36. (Egen övers.) 
28 Ibid., s. 37. (Egen övers.) 
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”Negativ dialektik och estetisk teori” hos Jan Patočka? 
Ett fenomenologiskt perspektiv på den  

moderna konstens autonomi

KRYSTOF KASPRZAK 

Det finns en viss släktskap mellan Theodor Adornos och Max Horkheimers 
Upplysningens dialektik: filosofiska fragment (1944) och Jan Patočkas Kätter-
ska essäer om historiens filosofi (1975).1 Det har till och med föreslagits att 
”upplysningens dialektik” kan förstås som ett grunddrag i Patočkas verk.2 
Det stämmer att en närhet föreligger, men den bör formuleras med en viktig 
reservation. Upplysningens dialektik är ett testamente över förnuftets svek, 
som bryter med det mytiska bara för att mytologisera sin egen förmåga till 
instrumentalisering, vilket leder till ett ”förtingligande av själen och besjäl-
ande av tingen”. Kätterska essäer följer samma infernaliska historia, men 
lägger också tonvikt på avbrotten i detta återfall till det mytiska. För Patočka 
utmärks inte Europas historia av en linjär rörelse av förfall, utan av en rytm 
mellan förfall och den form av omskakning som distanserar det mänskliga 
livet från dess bundenhet vid sina omedelbara omständigheter. Till skillnad 
från Upplysningens dialektik utmärks alltså Kätterska essäer av en uppmärk-
samhet på möjligheten till frigörelse från arbetets – vilket hos Patočka är 
närmast liktydigt med det instrumentella förnuftets – dominans över det 
mänskliga livet.  

I Kätterska essäer diskuteras möjligheten till frigörelse utifrån en mängd 
perspektiv, från det heligas roll under olika historiska perioder till den 
fronterfarenhet som Patočka menar präglar ”1900-talet som krig”. Alla hans 
exempel utmärks av en negativitet i förhållande till det instrumentella förnuft-
et. I detta verk är dock en dimension för mänsklig befrielse påtagligt från-
varande. Inga uttryckliga resonemang förs om konstens, i synnerhet inte om 
den moderna konstens, förmåga att skaka om. Patočka har emellertid skrivit 
om detta på annat håll.3 Min tanke är att en diskussion om vad han säger kan 

1 Theodor Adorno & Max Horkheimer, Upplysningens dialektik: filosofiska fragment, övers. 
Lars Bjurman och Carl-Henning Wijkmark (Göteborg: Daidalos, 2012). Jan Patočka, Kät-
terska essäer om historiens filosofi, övers. Leo Kramár (Göteborg: Daidalos, 2006). 
2 Ilja Srubar, ”Zur Stellung der Kunst in Patočkas Philosophie”, i Jan Patočka, Kunst und 
Zeit (Stuttgard: Klett-Cotta: 1987). 
3 Jag kommer framförallt diskutera de texter som i fransk översättning är samlade i Jan 
Patočka, L’art et le temps, övers. Erika Abrams (Paris: P.O.L., 1990). 
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utgöra en fruktbar väg för att ställa hans fenomenologi i dialog med i syn-
nerhet Adornos tänkande. Det följande är således en ansats att öppna för en 
möjlig dialog mellan fenomenologin så som den utvecklas av Patočka – med 
dess tonvikt på framträdandets negativitet – och din tolkning av Adornos 
negativa dialektik och estetiska teori.4 Det sker genom en presentation av 
Patočkas förståelse av den moderna konsten. Vidareutveckling sker på Biljard-
hallen. 

*** 

Patočkas filosofiska diskussioner om den moderna konsten kretsar liksom 
hos Adorno framförallt kring Hegel och Kant, även om det estetiska inte alls 
spelar samma framträdande roll hos Patočka. Det kan dock sägas att för 
båda, om än i skild utsträckning, utgör konsten en möjlighet för tänkandet 
att upptäcka sin egen negativitet ”i sammanstörtandets rörelse”.5 Utmärk-
ande för Patočkas formulering av den moderna konsten är en bejakelse av 
Hegels förklaring att konsten är något förgånget med avseende på sina san-
ningsanspråk.6 Att konsten inte längre motsvarar det absolutas oändlighet 
ser Patočka som en markering av uppkomsten av den moderna konsten så 
som utmärkt av en relativ autonomi från all samhällelig auktoritet. Det är 
inte en lika utvecklad tanke om konstens autonomi som hos Adorno, där 
autonomin innebär att verket förmår att inbegripa samhällets motsägelser 
som sin egen forms inre motsägelser.7 Men kanske ligger det ändå nära 
Adornos uppfattning om att Hegels tanke avseende konsten som något för-
gånget leder till konstens erkännande av sin egen ändlighet, inte minst då 
konsten ”överlev[er] sin död genom att negera sig själv”.8 

Patočka menar att Hegel förutspår konstens kris och inträdet av ”den sub-
jektiva stilens epok”. Under denna epok måste konsten börja förstås utifrån 
vad den inte är. Den utmärks således av en negativitet, som enligt Patočka ger 
utrymme för världens framträdande i verket. Liksom vetenskap, religion och 

 
4 Sven-Olov Wallenstein, Adorno. Negativ dialektik och estetisk teori (Göteborg: Glänta 
produktion, 2019). 
5 Ibid., s. 24. 
6 Det måste tilläggas att konkreta exempel på vad Patočka menar med modern konst är 
påtagligt frånvarande. 
7 Wallenstein, Adorno. Negativ dialektik och estetisk teori, s. 17. 
8 Ibid., s. 118. 
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filosofi är konsten alltid historisk.9 Men i och med inträdet av denna nega-
tivitet kommer en särskild rikedom hos den till uttryck tydligare än någonsin, 
vilket är rikedomen i att inte vara bunden till historiens interioritet. Denna 
rikedom är världens negativa framträdande i verket. I och med detta för-
vandlas konsten från att vara en culture artistique till en culture esthétique. Det 
betyder att verket upphör att hänvisa till något annat än det som det låter 
framträda, som enligt Patočka i första hand är framträdandet som sådant.10 

Le règle et l’exception, la légalité et le coup de chance jouent ici dans un 
champ qui n’est plus le champ de la réalité, mais celui de phénomène pur, de 
l’apparition pure.11 

Vad innebär det att ”det rena” framträdandet, eller framträdandet ”som 
sådant”, framträder i verket? Martin Heideggers beskrivning av hur verket 
framställer en värld i strid mot jordens undandragelse i Konstverkets ur-
sprung (1950) är uppenbar.12 Och i ett opublicerat brev till Campbell (25:e 
april 1962) skriver Patočka att Maurice Merleau-Ponty funnit ”varats mira-
kel” i sina analyser av måleriet, då han åstadkommit en avsubjektivering av 
måleriet som öppnar för en tematisering av varat självt så som framträdande. 
Det finns dock en dimension i Patočkas förståelse av konsten som är särskilt 
stark jämfört med andra fenomenologer. Med ett centralt begrepp från 
Adorno kan det sägas gälla konstens mimetiska karaktär, som innebär att 
konsten genom sin ”mimetisk[a] relation till världens instrumentella ra-
tionalitet […] låter oss tänka och reflektera över den.”13 Också Patočka läg-
ger tonvikt på att den moderna konsten visar upp den disharmoni, oro och 
smärta som präglar moderniteten.14 ”Varats mirakel” sker därmed genom 
ett kvalfyllt framträdande som på ett negativt sätt uppvisar människans 
frihet i förhållande till det tillstånd av överproduktion som reducerar henne 
till en ”ackumulatör och transformatör av kraft”: 

L’art dans son dépouillement contemporain, c’est le monde, c’est l’être à 
partir dans son jaillissement, c’est le sens concret qui surgit à partir d’élé-
ments en eux-mêmes muets, c’est une création pure à laquelle nous assistons 

9 Patočka, L’art et le temps, s. 350. 
10 Ibid., s. 355. 
11 Ibid., s. 341. 
12 Martin Heidegger, Konstverkets ursprung, övers. Sven-Olov Wallenstein (Göteborg: 
Daidalos, 2005). 
13 Wallenstein, Adorno. Negativ dialektik och estetisk teori, s. 18. 
14 Patočka, L’art et le temps, s. 355f. 
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en prenant part à la vie de l’oeuvre. En même temps, c’est la preuve effective 
que l’homme n’est pas un simple accumulateur et transformateur de l’énergie 
produite par le jeu des forces cosmiques, mais bien une source authentique 
de création, une liberté.15  

Den överproduktion som nämndes ovan handlar för Patočka inte minst om 
en överproduktion av mening. Liksom för Adorno handlar det därmed inte 
om att konstverket på något naivt sätt skänker mening i en annars menings-
lös tillvaro. Konstverket svarar inte mot nihilismen genom att utgöra ”en in-
jektion av mening”.16 I meningslösheten ligger istället en erfarenhet av 
meningsförlust som det gäller att inte förtäcka. Likt för Adorno är på sätt 
och vis ”detta tillstånd det första människovärdiga” då det möjliggör för 
”tanken att förhålla sig just så autonomt som filosofin alltid fordrat av den, 
men bara för att i samma andetag förhindra det.”17 Denna tankens autonomi 
möjliggörs genom att den estetiska erfarenheten innebär en klyvning mellan 
konstverket och det empiriska. Adorno beskriver denna klyvning i termer av 
Platons begrepp om chorismos – som också är centralt i Patočkas formu-
lering av en ”negativ platonism”18 – som producerar en autonomi som ”ald-
rig kan avgränsas på något aprioriskt sätt” utan som förblir i en ständig un-
danglidande rörelse. Negativiteten i denna klyvning visar sig genom dess 
”plötslighet” och ”avstötning från det hela”.19 Det blir möjligt att förhålla sig 
till det hela – till totaliteten – som problematisk.20 

Liksom hos Adorno kan konsten därmed enligt Patočka sägas ”ställ[a] sitt 
sken […] mot samhällets; sken mot sken, i en mimetisk akt som återspeglar 
samhällets motsägelser i den egna formen, men därigenom också vinner en 
distans till dem.”21 Det som uppvisas i skenets spel, och som artikuleras av 
teorin, är att det som framträder som en samhällelig nödvändighet i själva 
verket är ”ett sken som blivit till verklighet.”22 Som nämnts ovan finner 
Patočka spår i Hegels verk som pekar mot denna distanserande karaktär hos 
 
15 Ibid., s. 366. 
16 Wallenstein, Adorno. Negativ dialektik och estetisk teori, s. 105. 
17 Ibid. 
18 Jan Patočka, ”Negative Platonism: Reflections Concerning the Rise, the Scope, and the 
Demise of Metaphysics – and Whether Philosophy can Survive It”, övers. Erazim Kohák, 
Erazim Kohák, Jan Patočka. Philosophy and Selected Writings (Chicago: University of 
Chicago Press, 1989). 
19 Wallenstein, Adorno. Negativ dialektik och estetisk teori, s. 124. 
20 Patočka, Kätterska essäer om historiens filosofi, s. 54f. 
21 Wallenstein, Adorno. Negativ dialektik och estetisk teori, s. 10. 
22 Ibid., s. 95. 
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den moderna konsten i skenets medium, framförallt när han kontrasterar den 
estetiska inställningens oändliga karaktär mot de teoretiska och praktiska 
inställningarnas ändlighet.23 Här skymtar tanken på en autonomi för konsten, 
i bemärkelsen av att den inte längre underordnas religionen och filosofin utan 
vinner en självständighet gentemot alla teoretiska och praktiska strävanden – 
det är en autonomi gentemot all ändamålslighet. Så förhåller det sig också hos 
Adorno: konstens nödvändighet ligger just i dess icke-nödvändighet, vilket 
skänker den en distans till den bytesprincip som i det förvaltade samhället 
bestämmer alla yttre former av ändamål.24 

En central tanke i Patočkas diskussioner är att i och med uppkomstens av 
den autonomi som beskrivs ovan återaktualiseras i själva verket Kants for-
mulering av den estetiska inställningen, vilket betyder att den intresselöshet 
som är utmärkande för denna inställning enligt Patočka först besannas efter 
Hegel: 

S’il nous interpelle comme beau, c’est qu’il est devenu libre en tant qu’objet, 
ou plutôt en tant que chose. Il nous interpelle comme un monde pour soi. 
Nous ne pouvons ”en venir à bout”, l’utiliser en vue de nos besoins théoriques 
ou pratiques. On peut voir là, chez Hegel, une reprise de l’analyse kantienne 
de la satisfaction désintéressée et du concept de beau formulé par Schiller. 
L’objet esthétique, nous ne pouvons que laisser être ce qu’il est et comme il 
est. Mais nous aussi sommes différents dans cette attitude, nous aussi somme 
libres, libéré de la lutte des forces. Nous découvrons en nous-mêmes un rap-
port qui ne relève pas de la sphère de la réalisation déréalisante. La finitude 
est ici battue en brèche, mais comment? Qu’est-ce qui rend possible le proto-
phénomène esthétique tel que nous en somme capable, nous, être qui disons 
moi = moi, c’est-à-dire qui projetons notre action et en répondons?25 

För Patočka är alltså Kant mer modern än Hegel med avseende på sin rele-
vans för att förstå den samtida konsten. Det skönas analytik är den mest 
djupgående tematiseringen av framträdandet i egen rätt, vilket däremot i 
Patočkas tolkning inte bara gäller åskådarens smakomdöme utan också 
konstnärens skapande. Det beror på att intresselösheten som Kant beskriver 
den enligt honom har en särskild temporalitet som han förstår som en 
grundinställning som först är möjlig för den moderna människan genom 
den moderna konstens autonomi. Han liknar denna intresselöshet vid 

23 Patočka, L’art et le temps, s. 333. 
24 Wallenstein, Adorno. Negativ dialektik och estetisk teori, s. 188. 
25 Patočka, L’art et le temps, s. 336. 
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epochēn: den låter tingen vara –framträda – som de är.26 I följande stycke 
beskrivs släktskapen mellan epochēn och den estetiska inställningen mer 
ingående av Patočka: 

Die gewöhnliche, natürlich-theoretische Haltung ist, abgesehen von Appli-
kationen, schon durch ein Interesse geleitet, d.h. ein theoretisches Interesse 
an der Erforschung der fremden und im hypothetischen Durchlaufen auf-
zuschließenden Welt. Dies Durchlaufen der Welt und ihre ”Beherrschung” 
durch hypothetische, nie ganz in Anschauung der Selbstgegebenheit aufge-
hende Begriffe, ist also wesentlich eine theoretische Praxis, vom Interesse an 
Erfahrungsbeherrschung motiviert und durch deren erfolgreiche Voraus-
sicht gekennzeichnet. Kant war auf dem weg zur Entdeckung einer anderen 
theoretischen Haltung, der ästhetischen, die keineswegs auf Erfahrungs-
beherrschung aus ist, sondern im Gegenteil Vorstellungen nur benutzt, um 
den schönen, d.h. subjektiv allgemein gültigen Schein zu erzeugen; ihr Motiv 
ist die Lust an der durch eine Form geregelten Vorstellungstätigkeit als 
solcher. Die Haltung der Epoché will dagegen weder Voraussicht noch eine 
ästhetische Lust an der Form erzeugen, sondern das Erscheinende als 
Erscheinendes hinnehmen, wie es sich bietet. So ist die ”Uninteressiertheit”, 
welche jedweder Theorie im Kern eigen ist, aber dann durch Ausschluß nur 
gewisser Spezialinteressen definiert, hier am weitesten getrieben und am 
radikalsten durchgeführt.27 

Epochēn utgör enligt Patočka en radikalisering av intresselöshetens auto-
nomi gentemot både den teoretiska och den praktiska inställningen. Detta 
överensstämmer med Edmund Husserls egen uppfattning, som framkom-
mer i ett brev till Hugo von Hofmannsthal.28 Här är emellertid inte likhet-
erna mellan epochēn och den estetiska inställningen det centrala. Det viktiga 
är att för Patočka innebär den intresselöshet som först blir aktuell i och med 
den moderna konsten en möjlighet för människan att uppfatta en annan 
dimension av sig själv än den alienerade som innebär att hon framträder för 
sig som en kraftreserv. Hon undandras här från den kraftens logik som 
beskrevs tidigare, som reducerar henne till en ackumulatör och transfor-
matör av kraft i överproduktionens tecken. Det sköna låter alla krafter pas-
sera, då de förlorar sin bestämdhet och kalkylerbarhet i ”ändamålsenligheten 
utan ändamål”. Kanske fångas något av vad detta ”passerande” innebär i din 

 
26 Ibid., s. 163. 
27 Jan Patočka, Vom Erscheinen als solchen: Texte aus dem Nachlaß (Freiburg: Verlag Karl 
Alber, 2000), s. 141. 
28 Edmund Husserl, ”Brev till Hofmannsthal”, övers. Sven-Olov Wallenstein, Edmund 
Husserl, red. Sven-Olov Wallenstein (Stockholm: Axl Books, 2016). 
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tolkning av Gerhard Richters Förvaltningsbyggnad. Bildens diagonala kom-
position beskrivs som bildens subjektiva moment, som innebär att förvalt-
ningsbyggnaden framträder som något ”vi passerar” och därmed också som 
avhängig en subjektivitet som inte kan reduceras till en funktion i förhåll-
ande till byggnaden: 

Byggnaden visas inte frontalt, i elevation, utan som just något vi passerar 
[…]. Att byggnaden potentiellt kunde sträcka sig hur långt som helst utanför 
bildens vänstra och högra kant framträder just för oss, i ögonblicket, i en 
rörelse som får arkitekturens fasthet – liksom allt annat – att förflyktigas. Det 
subjektiva är på så sätt inte helt enkelt uteslutet från den förvaltade världen, 
utan framträder som just denna världs subjekt, förvisso tillhörande den som 
ett av dess moment, men inte identiskt med den.29 

Det som med Adornos term synliggörs som det subjektivas ickeidentiska 
moment i Richters målning skulle Patočka snarast beskriva som den asub-
jektiva rörelsen i verket, som berövar närvaron dess privilegierade position i 
den förvaltade världen. Passerandet är från detta perspektiv inte i första hand 
”vårt passerande” utan framträdandets negativa skeende som passage – hos 
Patočka är det dess ”Mer” som anas och ”som endast kan erfaras som nega-
tivitet”, även om det också hos honom hör ihop med möjligheten att utveck-
la en ”individualitet [som] i full mening ännu inte är till.”30 Det centrala är 
emellertid att det passerande som sträcker sig bortom målningen indikerar 
en temporalitet som inte låter sig förvaltas som en kraft. Denna öppning är 
enligt Patočka utmärkande för den estetiska erfarenheten av det moderna 
konstverket, vilket medför att begreppet kraft överhuvudtaget är menings-
löst att tillämpa på det. Här uppvisas istället hur verket antyder både ett 
förflutet och en framtid som aldrig varit närvarande och som inte kan när-
varogöras, i vars frånvaro konstnären vistas och på så sätt kommer i beröring 
med de redan bortgångna och de ännu inte födda. Patočka diskuterar det 
utifrån följande dagboksanteckning av Paul Klee: 

On ne peut pas me comprendre à partir de ce monde, car j’habite aussi bien 
chez les morts que chez les non-nés. Sans doute un peu plus près du cœur de 
la création que ce n’est d’habitude le cas…31 

För Patočka pekar detta mot att konstnären vistas i alla tidens dimensioner 
samtidigt, och däri ligger den moderna konstens negativitet i förhållande till 

29 Wallenstein, Adorno. Negativ dialektik och estetisk teori, s. 8. 
30 Ibid., s. 63. 
31 Paul Klee citerad ur Patočka, L’art et le temps, s. 338. 
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det förvaltade samhälle som är förtrollat av sin förmåga till närvarogörande 
genom produktion. På grund av denna relation till tiden kan den moderna 
konstens negativitet sägas uttrycka människans relation till tidens öppna 
enhet – och väcka denna relation också hos åskådaren, uppenbara närvaron 
som en passage för framträdandets rörelse av samtidigt kommande och för-
svinnande: 

Absoluité qui pourrait être caractérisée de plus prés de la manière suivante: 
l’art est un jeu absolu, c’est-à-dire un jeu qui ne présuppose aucun étant 
préalable, donné à l’avance, mais qui est le jeu de l’étant comme tel. Or, le jeu 
de l’étant se ”représente” soi-même, joue son propre rôle, c’est l’apparition, 
la phénoménalisation, la manifestation. L’art est un jeu absolu en tant que jeu 
de l’apparition des choses. Dans l’attitude esthétique, nous laissons ap-
paraître les choses dans leur apparaître. Elle deviennent le médium et 
l’occasion de l’apparition de l’apparaître comme tel.32 

Genom att uppvisa framträdandet som sådant som en rörelse av samtidigt 
kommande och försvinnande öppnar konsten enligt Patočka för det som 
Merleau-Ponty kallar för une perception sauvage – det vill säga den vilda, råa 
och tysta varseblivning som inte fångas in av människans hantering och 
manipulering av tingen.33 Häri finns också ett mimetiskt drag, men inte i 
förhållande till samtidens förvaltade samhälle, utan i den mening som 
Adorno förstår det mimetiska som en arkaisk erinring om ett försonat till-
stånd mellan subjekt och objekt.34 Hos Adorno finns en utopisk dimension 
i detta som handlar om en möjlig försoning mellan människa och natur. 
Beroende på hur det utopiska förstås finns också här en viss släktskap mellan 
Adorno och Patočka. Om det utopiska inte tolkas som ”en ogripbar framtid 
[som osynliggör] det som redan äger rum” utan som en ”förskjutning av det 
som redan är till, så att icke-platsen, ou-topos, [blir] en annan dimension hos 
den plats där vi redan är, som öppnar andra förbindelser till det förflutna 
och framtiden […]”,35 kan också Patočkas diskussioner om den moderna 
konsten förstås som ett tänkande av det utopiska. Konstverket pekar då inte 
mot ett ouppnåbart idealt tillstånd, utan dess utopiska drag ligger i att det 
genom sin dis-position försätter den mänskliga existensen i en rörelse av 
problematisering: det problematiska är negativiteten hos ”den plats där vi 

 
32 Ibid., s. 340. 
33 Ibid., s. 340. 
34 Wallenstein, Adorno. Negativ dialektik och estetisk teori, s. 150. 
35 Ibid., s. 212. 
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redan är”, det icke- som förbinder den mänskliga existensen med det för-
flutna och framtiden genom det förflutnas och framtidens egen negativitet, 
som indirekt låter enheten av födelse och död framträda i verket. 
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Realismen och historisk kritik  
– en reflektion över Adorno och realismdebatten

utifrån Gorkijs och Brechts Modern

TORA LANE 

Immer wenn uns 
Die Antwort auf eine Frage gefunden schien  
Löste einer von uns an der Wand die Schnur der alten 
Aufgerollten chinesischen Leinwand, so dass sie herabfiele und 
Sichtbar wurde der Mann auf der Bank, der 
So sehr zweifelte.  

Brecht, ”Der Zweifler” 

Att försöka besvara frågan om vad det estetiska begreppet realism betyder, 
är lite som att vara med om den process som Brecht beskriver i sin dikt – så 
fort man tycks finna ett svar, faller den gamla kinesiska målarduken ned och 
man ser bara en man som tvivlar så. Och det gäller också den verklighet som 
den gör anspråk på att skildra: varje försök till att beskriva verkligheten som 
verklighet pekar mot fernissans och inte mot den avbildade väggens spric-
kor. Samtidigt tycks svaret vara så enkelt: realismen definieras som en san-
ningsenlig avbildning av verkligheten. Men det är just i verklighetsanspråk-
ens enkelhet som begreppen börjar glida – och det gäller alltså såväl begrepp-
et realism som dess faktiska innehåll. Frågan om verklighet blir synnerligen 
problematisk mot bakgrund av förhållandet mellan avbild och sanning och 
det självklara faktum att det ju är ett estetiskt begrepp som inbegriper fiktion. 
Realism är alltid en verklighetsfiktion. Det är förstås en problematik som 
realistiska författare själva har behandlat. Redan Balzac i Det Okända 
Mästerverket antydde problematiken. Det har också varit ett ämne för 
många studier, och kanske en av de främsta är Roland Barthes i hans artikel 
från 1968, ”L’Effet de Réel”.1 Men det finns också andra motsättningar som 
blir problematiska just genom realismens anspråk på sanningsenlig åter-
givning av verkligheten som t.ex. det subjektiva och det objektiva, det uni-
versella och det partikulära, det historiska och det samtida. Verklighetsskild-
ringen som skulle vara objektiv, universell och samtida, avslöjade sig ju inte 

1 Kopplat till det är också dess historiska status: definierar det en historisk stil eller en ism, 
eller är det en kvalité som all mimetisk konst kan besitta? I Auerbachs Mimesis, framstår 
realismen närmast som den västerländska konstens teleologiska slutpunkt. 
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sällan som subjektiv, partikulär och historiskt betingad. Fredric Jameson 
menade därför i sitt försvar för realismen i The Antinomies of Realism (2013) 
att begreppet bör förstås utifrån sina motsättningar och föreslog därmed ett 
dialektiskt tillvägagångssätt, som utgår från realismens aporier och gör dem 
produktiva.2 Med andra ord menar han att det är just i spänningen mellan 
subjektivitet och objektivitetsanspråk, liksom mellan de andra antinomierna 
som vi ska förstå realismens förmåga att vara vad den utger sig för att vara – 
en skildring av verkligheten med kritisk potential.  

Jameson är inte den första att förstå realismen utifrån sina motsättningar. 
Det är karaktäristiskt för en rad av marxistiska tolkningar som utgår från 
Engels brev till Margaret Harkness från april 1888, då han karaktäriserade 
Balzac som en revolutionär malgré soi, och det tack vare sin realism. I sina 
realistiska skildringar, det vill säga, i sitt litterära skrivande, visade Balzac, 
enligt Engels, en kritik av samhället som författaren själv med sina royalistiska 
åsikter inte kunde tänka. En av de som kanske tydligast och kraftfullast har 
argumenterat för denna förståelse av realismen efter Engels är Georg Lukács, 
men också Lenin följer denna tankegång i sin utläggning om Tolstoj. Även 
Adorno tycks upprätta en liknande logik, men han grundar den mindre i Marx 
förståelse av dialektik än i Hegels, vilket Sven-Olov Wallenstein visade i sin 
artikel ”Adorno’s realism”. I ett stycke från Estetisk teori som Wallenstein 
fokuserar sin diskussion om Adornos förståelse av realismen på, men också i 
Adornos ”Balzac-Lektûre”, utgår Adorno från Balzac för att reflektera över 
hur realismens objektivitetsanspråk, som vittnar om en förenklad förståelse av 
verklighet och av det reella som innebar en begreppsbestämd slutning av 
konstens ursprungliga obestämda öppenhet, samtidigt kunde öppna för en 
förståelse av en subjektiv och kritisk och historisk erfarenhet av världen. Svaret 
ligger i det sätt, enligt Adorno, som realismens tematiserande av subjektets 
relation till världen uppenbarar just hur problematisk denna relation hade 
blivit vid tiden för sin tillkomst. Det är så realismen kan öppna för ett estetiskt 
kritiskt perspektiv.  

Med andra ord, Wallenstein visar hur Frankfurtkritikern skriver fram en 
Balzac som inte är intressant för den skildring han ger, utan för den prob-
lematik som denna skildring vittnar om. Balzac är förfrämligad utan att ut-
trycka det, men hans skildringar uttrycker detta förfrämligande. Mediet 
avslöjar sina brister, eller, som Wallenstein visar utifrån en hegeliansk logik – 

 
2 Se introduktionen till Fredric Jameson, The Antinomies of Realism (London: Verso Books, 
2013), s. 1–15. 
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det är på grund av dess brister som mediet avslöjar sig och pekar mot san-
ningen. Realismen är intressant just i sin motsättning till det framväxande 
falska samvetet, och Balzac just för att han visar sitt främlingskap för den 
moderna staden och dess kapitalism (inte sin förståelse av den). På så sätt är 
realismen konst och öppning sig själv till trots utifrån en mer grundläggande 
historisk premiss, och därmed blir realismen framför allt en historisk fråga 
(som en sanning om formens förhållande till historien).3 Och Wallenstein 
avslutar med tanken att det estetiska begreppet realism därför måste förstås 
mot bakgrund av sin historiska tillkomst och i synnerhet hur det försökte vara 
ett medium för ett estetiskt uttryck för förhållandet mellan subjektivitet och 
värld vid en viss kritisk historisk tidpunkt, eller, som det lyder på enge-
lska: ”how it attempted to mediate between subjectivity and world at a his-
torical conjuncture that is no longer ours” (2016). Det är ett viktigt påstående, 
och det öppnar också vidare för en rad intressanta frågor om hur man ska 
förstå vad som blir kvar av realismens kritiska potential i Adornos förståelse 
av den. Men eftersom jag i denna dialog med artikelns författare inte alls är 
den mest lämpade att svara på den frågan, vill jag i stället ta upp en annan fråga 
som jag har arbetat mer med: den historiska. Och det som särskilt intresserar 
mig är frågan vilken kritisk tidpunkt ska vi räkna som realismens och på vilket 
sätt är den inte längre vår? Och den historiska frågan för oss tillbaka till frågan 
om själva definitionen av realismen, men inte bara det – det för oss till för-
hållandet mellan realism, verklighet och historia.  

Föreställningen om ett ”inte längre” är ju centralt för Hegels estetik, även 
om det uttrycket är förknippat med en idé om konstens högsta bestämning. 
Det är i Wallensteins översättning som den fras som gav upphov till diskursen 
eller ”ryktet” om ”konstens slut” fick följande svenska språkdräkt: ”konsten 
med avseende på sin högsta bestämning är något för oss förgånget”.4 I 
Inledningen till estetiken rör detta ”inte längre” en helt annan konstyttring än 
realismen, den grekiska antika konsten, men det finns också beröringspunkter 
eftersom ”inte längre” också betecknar Hegels förståelse av estetikens rörelse i 
förhållande till sanning. Som Wallenstein skriver i sitt efterord, visar också 
konsten sitt väsen i vad eller att detta väsen inte längre är, enligt Hegel.5 Enligt 
den hegelianska rörelse som Adorno följer i sin beskrivning av realismen är 
det alltså i sitt inte längre som realismen uppenbarar sig, men samtidigt är det 
just den historiska verkligheten som realismen är ämnad att fånga. Inte bara 

3 Wallenstein understryker här en likhet med Hegels tänkande om Darstellung som sådant. 
4 G. W. F. Hegel, Inledning till estetiken, övers. och efterord Sven-Olov Wallenstein (Göte-
borg: Daidalos, 2005), s. 16. 
5 Sven-Olov Wallenstein, ”Efterord” i Hegel, Inledning till estetiken, s. 123. 
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det, frågan om vilken tidpunkt som är realismens är också problematisk – dess 
kritiska historiska tidpunkt är inte bara en, utan flera, vilket också Wallenstein 
berör. Men inte bara det, det är också svårt att entydigt säga att vi inte längre 
befinner oss i en estetik som präglas av realismen, även om den inte är en 
bärande historisk konstart på det sätt som den uppfattades vid den kritiska 
tidpunkt som resulterade i dess tillkomst.  

Realismen definieras oftast utifrån det sätt som den bröt igenom i 
Frankrike på 1830-talet som uttalad litterär och konstnärlig strömning i den 
moderna romanen med Stendhal, Balzac och Flaubert som ett kritiskt avant-
garde och ett brott med klassicismen genom sin betoning av beskrivningar av 
den sociala och historiska verkligheten. Stendhals spegel har blivit emb-
lematisk: ” En roman är en spegel som förs längs allfarvägen. Än återger den 
himlens blå, än dypölarnas smuts.” Romanen skulle visa verkligheten som den 
var – genom att resa på allfarvägen, det vill säga genom det allmänna och visa 
hur den sociala verkligheten tedde sig där. Redan på 1860-talet utmanades 
realismens hegemoni av naturalism och modernism, men det betyder inte att 
det är över. I synnerhet naturalism, men också mycket av modernistisk prosa 
ses ofta också som en fortsättning av realism. Även om realismen inte alltid 
förstods som drivande i avantgardet, dvs. som en estetik som leder historien, 
skulle den sedan ändå komma att dominera den västerländska litteratur som 
skrivs under hela nittonhundratalet och vidare. Och inte bara litteraturen – 
också i film är realism en dominerande genre. Realismen blir förstås inte bara 
spegeln för allfarvägen – det blir allfarvägen för den moderna prosan själv, på 
vilken och genom vilken den moderna människan kan läsa och förstå sin 
sociala och historiska verklighet. 

Men, som sagt, i denna historiska utveckling finns det inte bara en första 
kritisk historisk tidpunkt för dess födelse – det finns också en andra tidpunkt 
för en kritisk reflektion kring dess arv och möjlighet att fortsatt spegla verk-
ligheten och att fortsatt vara ett avantgarde. Det är i debatten om realismen 
som utspelar sig på 1930-talet i den tyska exiltidskriften Das Wort som var 
marxistiskt orienterad. Som Wallenstein visar är det också den debatten som 
Adorno framför allt förhåller sig till i sina tankar om realismen. Eller snarare 
– hans skrifter om realism är ett slags utsträckt kommentar till den debatten, 
och i synnerhet till sådana författare och tänkare som var med i den och som 
fortsatte att verka in på 1960 och 1970-talen som Georg Lukács och Bertolt 
Brecht. Huvudsakligen engagerade i debatten var förutom Lukács och Brecht, 
också Ernst Bloch och Hanns Eisler, men det fanns fler röster inblandade. Vid 
den här tiden ställs frågan om realismen alltså från ett politiskt håll, som en 
fråga om en motsättning mellan realismens förmåga att vara avantgarde och 
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därmed en historiskt bärande estetik, eller kanske snarare, en estetik som bär 
historien å ena sidan, och å andra sidan, dess förmåga att spegla den allmänna 
verkligheten och ge en kritisk förståelse av den. I någon bemärkelse kanske 
man kan säga att realismen som modernt avantgarde nu möter och prövas 
mot sig själv och mot sitt eget historiska moment. Eller, kan man också säga, i 
denna realismens andra höjdpunkt, har den inkorporerat en historisk med-
vetenhet som grundar sig i Marx och vidare i Hegels historiefilosofi. Det 
historiska förfrämligandet har nu blivit ett problem för realismen, till skillnad 
från hur det var i dess första fas då realismen inte ställde sig frågan om prob-
lemet med det egna perspektivet i förhållande till historien.  

I debatten är det framför allt Georg Lukács som leder fanan från sitt per-
spektiv i Moskva där en klassisk realism i form av den socialistiska realismen 
hade kommit ut som segrande ur 1920-talets strider om att definiera den 
sovjetiska konsten. Vad han attackerar är utvecklingen i den vänster-
orienterade litteraturen i Tyskland och särskilt expressionismen. Debatten i 
Das Wort som också kallas expressionismdebatten börjar med hans angrepp 
i artikeln ”Expressionismens uppgång och fall”, i vilken han hävdar att ex-
pressionismen är borgerlig/ småborgerlig och inte kan möta de utmaningar 
som den internationella kapitalismen ställer politiken och estetiken inför. I 
den senare och kanske mest centrala artikeln, ”Det gäller realismen” från 
1936, kom han att hävda att bara de stora realisterna kan beskriva samhället 
i sin totalitet och därmed visa vägen för en förståelse av de historiska proces-
serna.6 Exempel på de stora realisterna i Lukács egen tid och i denna andra 
realism är kanske framför allt Maxim Gorkij och Tomas Mann, som inte 
bara beskrev samhället som sådant utan också i dess historiska processer. 
Anledningen till att denna totalitet behövs är just att kapitalismen verkar 
genom kris, splittring, förfrämligande, och stora realister har förmågan att 
forma en skildring som gör de historiska processerna synliga och leda till 
den rätta historiska förståelsen. Denna andra artikel var nu redan ett svar på 
en artikel skriven av Bloch och Eisler, i vilken de hade försvarat expres-
sionismen genom att hänvisa till de expressionistiska konstnärer som inte 
blev nazister, och genom att ställa frågan om det verkligen finns en historisk 
totalitet som inte också den måste präglas av avbrott,7 och vidare om inte 
själva föreställningen om totalitet inte bara är borgerlig, utan också en grund 

6 Georg Lukács, ”Det gäller realismen”, ’Det gäller realismen’: Lukács/ Brecht: En 30-tals-
debatt rekonstruerad av Lars Bjurman, red. Lars Bjurman (Lund: Bo Cavefors förlag, 1975), 
s. 105–138. 
7 Ernst Bloch, ”Debatten om expressionismen”, ’Det gäller realismen’: Lukács/ Brecht: En 30-
talsdebatt rekonstruerad av Lars Bjurman, s. 277. 
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för kapitalismen. Deras resonemang skulle kunna summeras som så att så 
länge vi inte inser den grad till vilken historien styrs av kriser som inte låter 
sig subsumeras som en helhet, kan vi inte förstå kapitalism på djupet och 
komma ut ur dess sjukdom. Dessutom är totaliteten än mer förfrämligande 
och leder bort från en känsla för det verkliga, det humana, som de skri-
ver: ”expressionismen var med all sin förtjusning i ”barbarkonst” inriktad på 
det humana”.8  

Motsättningen mellan Lukács å ena sidan, och Bloch och Eisler å den 
andra, som i någon mån också avslöjar en växande motsättning mellan den i 
Sovjet baserade litteraturkritikern och det tyska marxistiska avantgardet, är 
förstås ytterst komplext och inte utan betydelse för vår förståelse av såväl 
realism som kritik idag. Men samtidigt kan man säga att båda dessa positioner 
präglas av en mimetisk uppfattning av konsten. Den är inte mimetisk i den 
bemärkelsen att konsten avbildar verkligheten, utan i tanken att konsten av-
speglar verkligheten genom att härma den. Konsten gör detsamma som 
verkligheten i det att den i sin medvetandestruktur följer den struktur som den 
historiska verkligheten uppbådar: om Lukács realism fångar verklighetens 
totalitet genom att framställa en totalitet, fångar Blochs expressionism verk-
lighetens kritiska sammanbrott genom konstens sammanfall som konst. Det 
blir tydligt om man ser på debatten utifrån Brechts perspektiv eftersom han 
kom att finna en väg ut ur denna mimetiska princip och därmed motsätt-
ningen mellan realism och avantgarde i sin episka teater och i sitt förfräm-
ligande genom att bryta det mimetiska bandet som tolkad i termer av 
avspegling, likhet.9 I en serie essäer om realismen och däribland ”Socialistisk 
realism” och ”Om Sovjetförfattarnas program” kritiserar Brecht implicit 
Lukács syn på realismen i termer av den sovjetiska och stalinistiska idén om 
socialistisk realism som ”Socialistiskt innehåll, borgerlig form”.10 Samtidigt 
försvarar han realismen som progressiv konst och skriver: ”Kravet på realism 
är ett närmast självklart krav på en revolutionär.”11 Men realismen är för 
Brecht inte en beskrivning av verkligheten, utan ett iscensättande av realistens 
 
8 Ibid., s. 278. 
9 I ”Diderot, Brecht, Eisenstein” beskrev Roland Barthes Brechts revolutionerande av 
teatern med utgångspunkt i hans sätt att gå emot hela den aristoteliska traditionen av 
representation. Se Roland Barthes, Image – Music – Text, övers. Stephen Heath (London: 
Fontana Press, 1977), s. 69. 
10 Bertolt Brecht, ”Socialistisk realism”, ’Det gäller realismen’: Lukács/ Brecht: En 30-tals-
debatt rekonstruerad av Lars Bjurman, s. 155. 
11 Bertolt Brecht, ”Om sovjetförfattarnas program”, ’Det gäller realismen’: Lukács/ Brecht: 
En 30-talsdebatt rekonstruerad av Lars Bjurman, s. 157. 
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idealistiska opportunism, försåvitt realisten alltid vill ”representera ännu mer 
verklighet”, och kritiken av den i dialektisk process. Den sanna realismen blir 
alltså därmed inte en skildring av verkligheten utan ett iscensättande av 
realismens problematik i en kritisk dialektik. Brecht skriver:  

Det kritiska elementet i realismen får inte smusslas undan. Det är avgörande. 
En ren återspegling av verkligheten, om något sådant vore möjligt, skulle inte 
vara i vår anda. Realiteten måste kritiseras realistiskt. I det kritiska momentet 
ligger det avgörande för dialektikern, där ligger själva tendensen.12 

Realismens kritiska potential aktualiseras inte i en kritisk skildring av verk-
ligheten, utan i att verkligheten vänds kritiskt mot sig själv. Hur detta går till 
kan man se om man går till Brechts teater, och det blir särskilt tydligt i en 
jämförelse mellan Brechts pjäs, Modern, som skrevs 1932, och dess förlaga – 
den ryske författaren Maksim Gorkijs längre realistiska berättelse med sam-
ma namn, Modern, som skrevs 1906, alltså över tio år före revolutionen. 
Gorkijs berättelse hade klassikerstatus i Sovjet och var på god väg att bli ett 
kanoniserat exempel på hur socialistisk realism skulle skrivas. Också Gorkij 
hade själv blivit en monumental figur, och vad de bolsjevikiska ledarna såg i 
Gorkij var ett ideal för hur man kunde skriva realistiskt, dvs. med en enkel 
och rak berättelse, liksom hämtad ur livet, med ett material som var revo-
lutionärt och politiskt och som lärde människor hur de skulle uppnå klass-
medvetande och därmed också ett medvetande om de dialektiska historiska 
processerna. Gorkij var verkligen pedagogisk i sina berättelser, men denna 
pedagogik var också det som skulle leda till ett av problemen med den sov-
jetiska konsten, dvs. socialistisk realism (den officiella beteckningen). Vad 
den socialistiska realismen ständigt talade om var hur deras hjältar nådde 
klassmedvetande på ett exemplariskt sätt genom att fylla en borgerlig form 
med ett socialistiskt innehåll. I fallet med Modern, får vi höra historien om 
hur Pelageja Vlasovas man är en riktigt råbarkad buse som slåss och dricker 
i ett proletärt Ryssland som också låter barnen dricka och bli slagna, och där 
kvinnorna ständigt får stryk, också Pelageja Vlasova. Som av en händelse 
kommer hennes son i kontakt med böcker, dvs. socialistisk litteratur, och 
blir genast omvandlad. Pelageja själv börjar först trivas i deras sällskap för 
att sedan övertygas av litteraturen. 

Det finns en dubbelhet i Gorkijs berättelse om Modern som Brecht gör till 
central i sin pjäs. Å ena sidan visar Gorkij en bild av modern som är vad som 
senare skulle kallas ”partitrogen” litteratur, ett begrepp som för övrigt redan 

12 Ibid., s. 158. 
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myntats av Vladimir Lenin 1905, dvs. en bild av en person som har lärt sig att 
tänka som och med partiet, och å andra sidan kontrasterar han modern mot 
sonen som den som närmar sig revolutionen med känslorna och erfarenheten 
i stället för med huvudet. Man skulle kunna läsa det som en lite förenklad och 
klyschig bild av den känslosamma modern mot den tänkande och rationelle 
sonen, men det är inte så enkelt. Den lilla motsättning som finns hos Gorkij 
och som sedan ska bli central hos Brecht i just gestalten av modern, Pelageja 
Vlasova, är motsättningen mellan erfarenheten och den socialistiska för-
klaringsmodellen. Vi ser i början av Brechts pjäs hur de socialister som sonen 
Pavel Vlasov kommer i kontakt med inte riktigt förstår Pelageja Vlasova. De 
verkar ha lärt sig en mängd slagord som inte riktigt är förankrat i hennes, den 
utsatta moderns, situation – hon som måste skaffa den där extrakopeken som 
arbetsgivaren har skurit ned på för att ens få en potatis i soppan. Det som båda 
författarna intresserar sig för är egentligen hennes erfarenhet och föränd-
ringen av hennes förståelse av världen, det är utifrån henne som de socialis-
tiska orden verkar få kropp, tyngd och gestaltning.  

Om hennes förvandling hos Gorkij följer en törnig väg är den dock ändå 
ganska rak, men hos Brecht är den inte så lätt – för vad som står på spel här är 
ett av själva socialismens stora frågor – hur kan man förstå den egna indi-
viduella situationen som allmän, hur det partikulära är universellt. Det fanns 
som sagt en förklaring av detta på rationell nivå, dvs. på nivån av förklarings-
modeller eller propaganda, och det är troligt att Brecht i takt med att dessa 
förklaringsmodeller fungerade alltmer som just statskontrollerad propaganda, 
eller som Brecht själv senare skulle säga, hur ideologikritiken alltmer blev 
ideologi, sökte sig tillbaka till individen för att se hur den socialistiska berätt-
elsen om förtryck och utnyttjandet av arbetare för Pelageja på samma gång 
blev hennes och allas, dvs., hur hon kom att förstå sig själv utifrån ett marx-
istiskt perspektiv och därmed också förstå att detta, utnyttjandet av arbetaren, 
gäller alla hennes medproletärer. Hennes övergång och förvandling från att 
vara en utsatt proletär individ i sin ensamhet och isolation för vilken ”det finns 
ingen utväg” som hon sjunger, till utvägen i den gemensamma saken, utväg 
kanske framför allt för att den är/ var gemensam, så länge som inte revolu-
tionen hade kommit, är den viktiga dramatiska vändningen i pjäsen Modern. 
Med andra ord, bilden av modern är också detta – möjligheten till en förening 
av det enskilt upplevda och det gemensamma, och därmed en förankring av 
den socialistiska idén. Det uppnås genom att kritiken inte ligger i skildringen 
av vad hennes partikulära öde säger om universella historiska processer, utan 
genom att hon alltså upplever detta förhållande i sitt liv.  
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Vad som är särskilt utmärkande för Brechts pjäs är att insiktens struktur 
inte berättas för oss, utan iscensätts. Vi får inte verkligheten förklarad för oss 
enligt en princip som utgår från avspegling. Verkligheten i sitt grundläggande 
främlingskap kan inte förstås utifrån dess egna premisser, utan bara utifrån 
konsten. På så sätt skulle man kunna hävda att Brecht minns en annan aspekt 
av den aristoteliska mimetiska traditionen – den som hävdar att teatern är en 
plats för en upplevelse eller till och med en erfarenhet av verkligheten som 
skiljer sig från det sätt som verkligheten kan upplevas eller beskrivas i en 
realistisk eller episk berättelse. Eller rättare sagt, mimesis handlar inte om 
verklighetens struktur, utan om insiktens eller erfarenhetens struktur, och vad 
som iscensätts hos Brecht är inte verkligheten utan den kritiska insikten om 
hur den är beskaffad med utgångspunkt i individens förståelse och upplevelse 
av den. Men den verklighet som upplevs i Brechts berättelser är den historiska, 
episka verkligheten och inte den mytiska. Därmed skulle man också kunna 
säga – den realistiska, men med de realismens medel som Brecht beskriver 
dem. Dialektiken, skulle man kunna säga, har här flyttat in i konsten och 
konsten iscensätter dess historiska vändning mot sig själv. Men med det sagt, 
finns det förstås en punkt där Brecht skiljer sig väsentligen från Aristoteles och 
det är arten av kathartisk insikt. Om Oidipus upptäckt leder till en insikt om 
dolda eviga lagar och omöjligheten att förändra dem, leder moderns 
upptäckter till insikter om kapitalismens dolda former och därmed just till 
behovet att förändra samhället.  

Men kan man då säga att Brecht verkligen kommer ut ur den historiska 
verklighet som han skildrar? Eller stannar hans konst inom ramarna för dess 
egen verklighetsförståelse? Kanske det är en sekundär fråga för Brecht. Det 
viktiga är att verkligheten i sitt kritiska ögonblick vänds mot sig själv: kritiken 
vänds mot verkligheten och verkligheten mot kritiken. Och på samma gång 
som den historiska dialektiken blir bärande som formellt moment som den 
blir obsolet som ett narrativ om historien. Därmed visar också Brecht hur 
kritik och verklighet hör ihop som begrepp i realismen och i uppfattningen 
om historien. Och frågan kvarstår om vi inte fortfarande lever detta kritiska 
historiska ögonblick som är realismens eller också kritikens, denna dialektik 
av kritik och kris som Koselleck formulerade det, i både liknande och andra 
former av förfrämligande av den historiska verkligheten. 
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Aspects of a Local Art Scene: Swedish Late Modernism

HÅKAN NILSSON 

In their analysis of the Swedish manifesto Acceptera (1930–31), Sven-Olov 
Wallenstein and Helena Mattsson discuss ways to understand Modernist 
architecture without ending up in Manfredo Tafuri’s negative end. Acceptera 
followed upon the Stockholmsutställningen—the Stockholm Exhibition—
generally understood as the fair that introduced the International Style in 
Sweden. Starting from this crossroad in Swedish art and architectural 
history, Wallenstein and Mattson point to the plurality and non-linearity of 
modernism: “modern architecture must be undertaken on the basis of a 
multiplicity of models, and with a larger acceptance of necessary non-
synchronicities that cannot just be reduced to regressive tendencies, but 
should be understood as a plurality inside the modern.”1 This positioning of 
modernism(s) forms the point of departure for this essay, concentrating on 
the concrete and constructivist strands of modernism.  

Looking back 

The Stockholm Exhibition was not only a fair for architecture, it also in-
cluded the exhibition Post-Kubistisk-konst (Post-Cubist Art) introducing 
international avant-garde artists such as Piet Mondrian (1872–1944) and 
Theo van Doesburg (1833–1931), curated by artist Otto G. Carlsund (1897–
1948). The fair’s bringing together of architecture and art was considered so 
exemplary that the founders of Aspect, the Swedish art group that will be 
discussed in the conclusion to this text, could claim in 1959 that nothing of 
real interest had happened since then. 

This nostalgic looking back is a common trope in post-war European ab-
straction. As one of the more influential venues for abstract art after the war, 
Salon des Realités Nouvelles was seen as a place for future art. Still, in its 
manifesto (unsigned, but probably written by August Herbin (1882–1960) and 
Félix del Marle (1889–1952),2 published in the catalogue of the Salon des 

1 Sven-Olov Wallenstein & Helena Mattsson, Modernism at the Crossroads (London: Black 
Dog Publishing, 2010), p. 41. 
2 See Nicola Pezolet, Spectacles Plastiques: Reconstruction and the Debates on the “Synthesis 
of the Arts” in France, 1944–1962 [diss] (Massachusetts: MIT, 2008). 
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Realités Nouvelles exhibition in 1948, it was stated that its organizers recog-
nized the interest as an answer to thirty years of neglect.3  

Modernism after World War II was formed around its own history, which 
makes it quite different from the ideal of the many classic avant-gardes that 
understood their efforts as a break with tradition (which is also one of the 
reasons why Tafuri is so negative about modern post-war architecture). 
Modernism thus became a sign, whose meaning would become a site for 
debate and struggle. However, in the United States, postwar modernism came 
to be understood as something new, but only at the cost of modernism’s Euro-
pean counterparts: “We are freeing ourselves,” wrote Barnett Newman (1905–
1970), “from the impediments of memory, association nostalgia, legend, 
myth” that he saw as the “devises of Western European painting.”4 The same 
year that Herbin and del Marle saw the long awaited return of abstraction in 
Europe, Newman proclaimed it dead and turned to American abstraction as 
the “new.” This understanding of American modernism stood in stark con-
trast to the teleological development described by Newman’s contemporary, 
the critic Clement Greenberg, a complex history that Sven-Olov Wallenstein 
has eloquently engaged with numerous times.5 But (North) American 
modernism is not our topic here. 

One obvious reason for the nostalgic background of Salon des Réalités 
Nouvelles is that it was formed by artists from the pre-war period, previous 
members of groups such as Abstraction-Création and Cercle et Carré. For 
them, the “thirty years of neglect” should be taken literary. As Romy Golan 
has shown in her study of leading avant-garde artists such as Pablo Picasso 
(1881–1973), Fernand Léger (1881–1955), Amédée Ozenfant (1883–1963), 
and Le Corbusier (1887–1965), after World War I French art turned from 
machine aesthetics toward xenophobic, organic, naturalistic art.6  

 
3 “Depuis trente ans les œuvres abstraites sont éliminées systématiquement de toutes les 
manifestations officielles, en France et á l’étranger, la Biennale de Venise de 1948 est le der-
nier en date de cet escamotage.” Premier Manifeste du Salon des Réalités Nouvelles (1948), 
p. 2 
4 Barnett Newman, “The Sublime is Now,” Tiger’s Eye (1948), p. 53. 
5 See for instance Den sista bilden: Det moderna måleriets kriser och förvandlingar 
(Stockholm: Eriksson & Ronnefalk, 2002), or the essay ”Från högmodernism till koncept-
konst” in Konsten och konstbegreppet, (Stockholm: Konsthögsk., 1996). Wallenstein also 
discusses the role of Newman in Lyotard’s discussions on post-modernism in Bildstrider 
(Stockholm: Alfabeta, 2001). 
6 Romy Golan, Modernity and Nostalgia: Art and Politics in France Between the Wars, (New 
Haven: Yale University Press 1995). 
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The postwar turn towards abstraction in Paris (which plays a certain role 
in what would deploy with the group Aspect in Sweden), is a story with many 
layers. Circulating around the Salon, the gallery Denis René, and the magazine 
Art d’Aujourd’hui, it is a question as much of artists in diaspora from all of 
Europe, as well as a blend of older and younger artists from France. A group 
of Swedish artists showed at Denis René in 1953, and it was at the gallery’s 
exhibition “Precursors of Abstract Art in Poland” (1957) that the pioneer of 
abstract art Kazimir Malevich (1879–1935) would be reintroduced to the art 
scene, now alongside Polish artists of the prewar avant-garde such as Henryk 
Berlewi (1894–1967), Katarzyna Kobro (1898–1951), Henryk Stażewski 
(1894–1988), and Władysław Strzemiński (1893–1952).7  

Thus, looking back might not always be “nostalgic” or a question of a return 
(with a vengeance). It might also be understood as what Wallenstein above 
called “non-synchronicities,” a deferred action, whether it is previously 
forgotten or not. And this deferred action takes different shapes and plays 
different roles, depending on when and where it deploys.  

Spacing modernism 

Even if the Salon des Réalités Nouvelles was founded on the sentiment that 
abstract art had been neglected for decades, it would not take long before 
artists Félix del Marle and Andre Bloc found the traditional exhibition too 
limiting, favoring easel painting when they sought expression in “space.”8 
They therefore formed Groupe Espace, a group that revolved round the 
theme of “synthesis of the arts,” opting for a more total solution where pre-
liminary visual art, sculpture and architecture would join forces to “engage 
in the social world,” forming the new environment for the modern, anti-
fascistic world. As Nicola Pezolet writes in his dissertation: “Bloc and his 

7 Tom McDonough “The Mercurial Monochrome, or the Nihilation of Geometric Abstrac-
tion,” Adventures of the Black Square: abstract art and society 1915-2015, ed. Iwona Blazwick 
(Munich: Prestel, 2015) p. l 245. 
8 For a discussion of the forming of Groupe Espace, see Domitille d’Orgeval, “Groupe 
Espace—Groupe Mesure Une histoire de la synthèse des arts dans la France des années 1950 
et 1960,” Groupe Espace—Groupe Mesure L’esthétique constructiviste de 1951 à 1970, une 
aventure du XXème siècle (Paris: Galeri Drouart, 2010); see also Nicola Pezolet Spectacles 
Plastiques and my “Collective Modernism: Synthesising the Arts, Engaging in Society,” Art 
in Transfer in the Era of Pop: Curatorial Practices and Transnational Strategies, ed. Annika 
Öhrner (Huddinge: Södertörn Studies in Art History and Aesthetics, 2017), pp. 289–319. 



MATERIAL: FILOSOFI, ESTETIK, ARKITEKTUR 

92 

followers at Groupe Espace were hoping to create a bureaucratic organiza-
tion that could potentially enact political reforms as well as manage public 
works—an agency that would make possible a ‘synthesis of the arts’ on a 
much broader social scale.”9 It would not be the first such attempt in history: 
the ambition to let abstract art reach outside the frames of the easel and 
blend with architecture stems from the tradition of constructivism. Russian 
avant-garde theorist Nikolai Tarabukin wrote his “From the Easel to the 
Machine” in 1923, and artists such as Lyubov Popova (1889–1924) would 
paint her “Painterly Architectonic” as early as 1917.  

The constructivist tradition points to two discussions of greater interest. 
The first concerns the relationship between art forms, where artists and 
architects have been struggling to maintain their respective art form’s integrity 
while cooperating. The Polish avant-garde of the 1920’s provides illuminating 
examples. While the sculptures of Katarzyna Kobro sometimes could equally 
be understood as architecture, her and Strzemiński’s cooperation within the 
group Preasens came to a halt because of different opinions on the role of art, 
where the architects seem to have had an overly pragmatic and generic view.10 

The second discussion concerns the much-contested question of the poli-
tical relevance of aesthetic autonomy. As constructivism turned into produc-
tivism, abandoning the idea of the physical art work, many artists and theorists 
started considering the production of art objects to be reactionary. Historian 
and theorist Benjamin Buchloh saw the entire post-war abstraction that 
related to the constructive tradition as an aesthetization that would inevitably 
deprive it of any political relevance and turn it into objects that would function 
in the economy of bourgeoise culture. Most of his friends in the October group 
have been making similar arguments, or treating post-war abstraction with 
neglect, as in their magnum opus Art since 1900.11 Not all historians go so far. 
Christina Loedder, for instance, presents a much more nuanced image in her 

 
9 Nicola Pezolet, Spectacles Plastiques, p. 26. 
10 See “Constructivism in Poland 1923–1936: BLOK Praesens a.r.: [exhibition] Museum Folk-
wang, Essen 12.5 - 24.6 1973]: Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterlo 14.7– 2.9 1973,” p. 18. 
11 By the “October group” I mean the theorists in the USA that have formed the core in the 
prestigious art journal October, in particular Rosalind Krauss and Hal Foster. Yve-Alain 
Bois is the most notable exception here, not least through his engagement with the Polish 
avant-garde. 
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“El Lissitzky and the Export of Constructivism” when understanding the 
artwork as a sometimes necessary means,12 an “ideological vehicle.”13  

Thus, the quest of reaching outside the “easel” can be understood in dif-
ferent ways. On the one hand, it radically transforms the art of painting, but 
on the other hand, it isn’t radical enough. It abandons the idea of what Cement 
Greenberg would call the “media specific,” which does not necessarily mean 
abandoning the idea of aesthetic autonomy. On the contrary, using “auto-
nomy” as a means of refusing to become a mere auxiliary to architecture seems 
to re-insert a political potentiality.  

Talk the talk 

Modernism, at least when it concerns (geometric) abstraction and Interna-
tional Style architecture, comes with an idea of universalism. Universalism’s 
proponents have found the idea often struggles to gain traction in the local 
art worlds. Local traditions and considerations have many times proved 
difficult to merge with the cosmopolitan ambitions of a universalist modern-
ism; Sweden is no exception. Universalists have often found themselves out-
side the core of the art scene. Otto G. Carlsund was one of the artists behind 
the 1930 “Art Concrete” manifesto. He had a rich international network that 
allowed him to form the above-mentioned exhibition at the Stockholm 
Exhibition, but he found little understanding or acceptance for the ideals of 
concrete art in Sweden. Instead, it would be a younger generation of artists 
who in 1947 would be identified as the “concrete” artists, a.k.a. the “Men of 
1947,” including among others Lennart Rodhe (1916–2005), Olle Bonniér 
(1925-2016), Karl-Axel Pehrson (1921–2005) and, curiously, female artist 
Randi Fischer (1920–1997).14 

While many of these artists indeed worked with abstraction, it is a mis-
understanding to call their works “concrete.” Lennart Rodhe, who became the 
most influential of them all, seldom or never made “concrete” paintings, i.e. 
non-figurative images that do not represent anything outside themselves. 
Rodhe worked from landscape and similar motifs which he then abstracted.15 

12 Christina Lodder, “El Lissitziky and the Export of Constructivism” in Situating El 
Lissitsky: Vitebsk, Berlin Moscow, eds. Nancy Perloff and Brian Reed (Los Angeles: Getty 
Publications, 2003), p. 30. 
13 I discuss this interpretation of the constructive tradition in my “Negotiating Modernism” 
(forthcoming in Baltic Worlds). 
14 The name “1947 års män” was coined by critic Lars-Erik Åström in a review in Expressen 
of group exhibition “Ung form” in 1947. 
15 Art historian Per Bjurström discussed this aspect of Rohde already in the early 1950’s. 
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This probably contributed to his success: Rohde could easily be interpreted 
against the background of Swedish landscape painting, and thus inserted 
himself into a central strand of the local art tradition. His art could therefore 
be understood and accepted both by the academy where he was educated, by 
the art historians and critics that leaned on tradition, and by the more radical 
art scene longing for something “new.” It was a local modernism that came to 
shape the Swedish post-war art scene. 

Local tradition would also play an important role for Swedish modernist 
architecture, in particular when it comes to the suburbs planned during the 
war. Then, some of the authors behind Acceptera would formulate a recipe for 
ways of building an environment for the “democratic man,” and the model 
suggested a turn against urbanism by constructing suburbs on the ideal of the 
old Swedish village; not only in terms of size, but also in terms of influence, 
where the old “byråd” (village council) was seen as the ideal.16 It was in many 
ways influenced by the “Neighborhood unit,” as formulated by American 
sociologist Clarence A. Perry in the 1920’s.  

In their 1981 dissertation, sociologists Mats Franzén and Eva Sandstedt 
discuss the role of the neighborhood unit at length, not least from the per-
spective of the traditional family values it implies, with a housewife catering to 
the kids while the husband is at work. They suggest that this ideal surfaces at 
times when city planning seem to be dictated exclusively by rational perspec-
tives.17 Thus, when the big, universal machinery creates “in-human” environ-
ments, the neighborhood unity surfaces as a conservative reaction, offering 
places that were small enough to create a community feeling. The early 1950s 
in Sweden saw both: at the same time as the suburbs were still constructed (at 
least planning-wise) according to the logic of the neighborhood unit, the city 
centers of Sweden, not least Stockholm, faced dramatic modernizations, 
following on more universal ideals of the modern City.  

The silent treatment 

The balancing between the will to be part of the universal Modernism and at 
the same time shape it to fit local traditions could be used as an example of 

 
16 Not least Uno Åhren played an important role in both discussions. See his Arkitektur och 
demokrati [Architecture and democracy] (Stockholm: Kooperativa förbundet, 1942) as well 
as the anthology Inför Framtidens Demokrati [Before the Democracy of the Future], Torgny 
Segerstedt (ed.) (Stockholm: Kooperativa förbundets bokförlag, 1944). 
17 Mats Franzén & Eva Sandstedt, Grannskap och stadsplanering: Om stat och byggande i 
efterkrigstidens Sverige [diss.] (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 1981), p.139. 
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what Wallenstein and Mattson identified as “non-synchronicities that can-
not just be reduced to regressive tendencies, but should be understood as a 
plurality inside the modern,” quoted above. However, universalism would 
also play other roles in post-war Swedish modernism, and it is to this com-
plex I now will turn.  

The literature on abstraction and various understandings of “silence,” is, as 
Sven-Olov Wallenstein describes it in his The Silence of Mies, “nothing short 
of inexhaustible.”18 But while the discussion of the monochrome as being 
simultaneously the end and the beginning of painting is well established, less 
thought is directed to how “silence” plays out as a strategic means. As we saw 
in the case of Lennart Rodhe, abstraction’s voice was heard in postwar Sweden 
when it spoke the language of tradition. This does not mean that there were 
no Swedish artists who opted for the more universal silence of Modernism, a 
silence that would disconnect their art from both tradition and representation, 
but they were, beginning with Otto G. Carlsund, often given the silent treat-
ment: not talked about and not recognized. It could therefore be relevant to 
draw a provincial demarcation line between those artists who “spoke” the 
tradition and those who were silent towards it. If we let Lennart Rodhe repre-
sent the first side, we could let the other be represented by artist Olle Bærtling 
(1911–1981).  

Bærtling was an autodidact and got his education following artists in 
France such as André Lothe (1885–1962) and Fernand Léger. He later 
returned to Sweden in grand style and gained much visibility for an art that 
seemingly was more in tune with what was happening on the Continent. In 
fact, Bærtling was among the many foreign artists who signed the first Groupe 
Espace manifesto in 1951, placing him right at the core of the abstract 
movement in Paris. Thus, the “silence” of abstraction would for him also mean 
a connection to an art world much larger and more interesting than the one 
that existed in back-water Sweden. 

In Sweden, Bærtling would never really get the attention he thought he 
deserved. However, this silent treatment did not mean that he was unrecog-
nized. Through support by theorists and historians such as Teddy Brunius 
(1922–2011) and Oscar Reutersvärd (1915–2002), and, perhaps more im-
portantly, the future director of Moderna Museet in Stockholm, Pontus 
Hultén (1924–2006) (then known as K.G. Hultén), and exhibitions at estab-

18 Sven-Olov Wallenstein, The Silence of Mies (Stockholm: AXL books, 2008), p.68 (note 
54). 
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lished galleries and other art venues, he was a well known, established charac-
ter on the Swedish art scene. It is because of this that he would be part of the 
exhibition L’art Suédois, 1913–1953: exposition d’art Suédois, cubiste, futuriste, 
constructiviste at gallery Denise René in 1953, alongside, Lennart Rodhe and a 
few other “Men of 1947.”  

As Marta Edling has shown, the Denise René exhibition excluded Swedish 
artists then living in Paris, many of whom would be working almost as close 
to the “core” as Bærtling.19 Among those silenced was Eric H. Olson, who 
wrote to his influential friend Michel Seuphor, who in turn published a letter 
in the journal art d’aujourd’hui where he bemoaned this very absence.20  

These instances of competition and ignorance help us see how the tradi-
tion/universalism antagonism could be bridged. In fact, the difference 
between Bærtling and Rodhe could very well have gone totally unnoticed by 
the French audience. At the same time, the exhibition revealed another dif-
ference between those who were successful in the Swedish context and thus 
were allowed into the exhibition, and those (Swedish artists) who still stood 
outside it, despite living in Paris and not in “back-water Sweden.” This empha-
sizes that the non-synchronic is always also situated. In order for Bærtling to 
use universalism as a strategic tool, he needed to also be a part of the Swedish 
art scene. He would there receive the “silent treatment”—a silence that meant 
something. This was unattainable for Eric H. Olson due to his position in 
Paris—he would just be ignored. 

Groupe Espace 

The relation between Paris and Stockholm would become more complex, 
however. Recently discovered letters from the Swedish artist Gert Marcus 
reveal that he and Eric H. Olson were in contact with André Bloc to establish 
a Groupe Espace in Sweden. It was not unusual, as Groupe Espace seems to 
have been established in many major cities in Europe between 1951 and 
1956. Art historian Domitille d’Orgeval mentions branches in Italy, Belgium, 
Finland, Switzerland, Great Britain, Tunisia and Germany.21 

Marcus is seldom mentioned in this context, but he was an autodidact artist 
who traveled frequently to Paris and France where he got involved with Salon 

 
19 Marta Edling, “From Margin to Margin? The Stockholm Paris Axis 1944–1953,” Konst-
historisk tidskrift/Journal of Art History, vol. 88, no. 1 (2019), pp. 1–16. 
20 Ibid., p. 5. 
21 Domitille d’Orgeval, “L’histoire du Salon des réalités nouvelles de 1946 à 1956,” 
www.realitesnouvelles.org/pdf/dorgeval-fullenght.pdf, p. 9. 
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Realités Nouvelles and came to know its circle of artists. He was very interested 
in the way color expresses space and cooperated many times with architects 
such as Hans Matell, which explains his interest in “Espace.”  

In 1954, Groupe Espace Suedois seem to have been sufficiently established 
to organize an exhibition at gallery Brinken in Stockholm, showing, among 
other things, works by Eric H. Olson and André Bloc. It was no great success. 
Åke Meyerson at Morgon-Tidningen wrote that the “the thoughts that can be 
hinted behind the exhibition […] deserve a better fate” Other reviewers tended 
to appreciate the idea of the show more than the exhibition itself. Ulf Hård af 
Segerstad in Svenska Dagbladet pointed to the “inner need” among artists and 
architects to cooperate, a topic much discussed in the Swedish art community 
at the time.  

One would have thought that Olle Bærtling, one of the artists who signed 
the first manifesto of Groupe Espace in 1951, and who often discussed how 
(his) art is thought to work together with modern architecture (while avoiding 
turning it into “applied art”) should have been pleased with the formation of 
Groupe Espace in Sweden.22 But no. In a short interview in Svenska Dagbladet 
concerning the cooperation between art forms less than a month after the 
show, Bærtling again says that he is all for these ideas, that he was part of the 
forming of “d’Espace” group in Paris and that there are plans for starting one 
in Sweden too, thus pretending that there was no Swedish branch yet.23 Author 
and critic Eugene Wretholm (1911–1982), secretary for the Swedish Groupe 
Espace, replied a few weeks later in the same morning paper that such a group 
did exist and that Bærtling, who had witnessed the exhibition, was very well 
aware of this fact.24  

Bærtling was furious. In a letter to André Bloc following upon the reply 
from Wretholm, Bærtling writes that the Swedish Groupe Espace had declared 
“a war” against him, waged by “second rate artists and architects.”25 Reading 
the letters from Olle Bærtling and Gert Marcus to André Bloc, it becomes clear 
that the French artist wanted to stay out of the Swedish quarrel and not offend 
either side. (This was probably not solely an act of altruistic diplomacy: Bloc 

22 See for instance Unsigned “Olle Bærtling” in Konstrevy, no. 4 (1954). 
23 Unsigned, ”Konstarternas samverkan angelägen,” Svenska Dagbladet, 1954-10-29, p. 13. 
24 Eugen Wretholm, “Herr Redaktör,” Svenska Dagbladet, 1954-11-02, p. 4. 
25 “Après un interview de moi dans un journal ici le Groupe Espace Suédoise… a visiblement 
déclaré la guèrre (sic) contre moi et comme en contre mes amis dans le groupe radical. […] 
Le Groupe Espace Suédoise est constitué… par artistes et architectes de deuxième ordre.” 
Letter of 1954-11-22. I have discussed this correspondence in my “Collective Modernism.” 



MATERIAL: FILOSOFI, ESTETIK, ARKITEKTUR 

98 

needed both artists for various purposes, not least catering for his own exhibi-
tions in Sweden.)  

The fate of Groupe Espace in Sweden seems not to have come to any real 
conclusion. In a 1955 letter to Bloc, Marcus regrets that forming the group 
in Sweden has stalled,26 and Bloc replies only a week later that he also regrets 
that it seems so difficult to constitute the group.27 But Bloc would soon have 
problems of his own with Groupe Espace, and in 1956 he left the group for 
“personal reasons,” soon to be followed by many influential artists. Groupe 
Espace did continue to exist, but as Nicola Pezolet describes, it merely “no-
minally stayed active.”28 In a letter from 1957, Marcus writes to the new 
president, painter Georges Breuil (1904-1997), to propose a meeting. In the 
letter, Marcus states that the Swedish artists look forward to the work of the 
group, and that they also are interested in a planned exhibition in Brussels. 
This letter ends with a list of artists signatories, among them Eric H. Olson 
and Olle Bærtling.29  

Aspect 

That Bærtling, Olson and Marcus could send a collectively signed letter to 
Groupe Espace might be best explained against another background. The 
networking done by Marcus and Olson had contributed to a larger aware-
ness of what such a constellation could achieve also on a broader scale. Not 
only including architecture and art, but also moving pictures, music, lite-
rature and so on. It is still unclear how this broadening of the agenda came 
about, but it is reasonable to guess that by 1958, composer Ingvar Lidholm, 
editor Gunnar Hellman, and director Gösta Werner were also engaged in 
the challenge of forming a group that could serve to facilitate for all “radical” 
forces in the country. In 1959, the discussions had included more artists, and 
the initiators saw that it was time to form a new group, then under the 
working-title “Forum for Radical Culture” (radikalt kulturforum). The 
group had its constitutive meeting at the Modern Museum on May 11, 1959. 

 
26 “Nous regrettons que les efforts de fonder le groupe ici sont échoués.” Letter from Marcus 
to Bloc 1955-6-14. 
27 “Je regrette beaucoup que le Groupe Suédois ne soit pas encore constitué d’une manière 
définitive.” Bloc to Marcus, 1955-6-20. 
28 Pezolet, p. 200. 
29 “Surtout la participation à l’exposition de Bruxelles nous semble être d’un très haut 
valeur.” Marcus to Groupe Espace, 1957-12-16. 
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It was there renamed as Aspect, or more precisely “association aspect for the 
collaboration of the arts” (föreningen aspect för konstarternas samverkan).  

The history of Aspect is short but intense, consisting not least in lobbying 
work: arguing for better funding for its artists.30 As has already been suggested, 
the first annual report argues for the necessity of the association with the claim 
that nothing has been done of note since the Stockholm Exhibition in 1930. 
Should this statement be read against the Swedish art scene, it indeed places 
its proponents in a conservative light; not least the “Men of 1947.”  

Perhaps it was the unwillingness to fall short for a criticism of forming a 
small elitist group that turned the only physical demonstration of Aspect into 
a jury-free exhibition at Liljevalchs in 1961. Judging from the catalogue, there 
was a gap between those who indeed looked to the Stockholm Exhibition and 
its legacy: here we find a homage to Otto G Carlsund and an essay by Olle 
Bærtling on art for the “space age.” At the same time, while the exhibition 
generally was understood as a manifestation of “abstract art,” it showed a 
plethora of expressions, including art by very diverse artists; from names that 
could be expected such as Lennart Rodhe and Elli Hemberg (1896–1994), to 
more surprising ones such as Lenke Rothman (1929–2008) and Öjvind 
Fahlström (1928–1976).  

But maybe is there no conflict here: as Sven-Olov Wallenstein has stated 
apropos the silence of John Cage: silence is not absence, but an “emergence of 
plural and ‘unbound’ sonorities.”31 Against the background of the “silent” 
geometric abstraction rose a multiple of voices. That is a nice way to go. 

30 See my “Collaborative Modernism” where I describe some of the work of aspect. 
31 Wallenstein, The Silence of Mies, p. 76. 
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Konstkritik som assimilation

FREDRIK SVENSK 

Vad är relationen mellan konstkritisk och politisk representation – vilken 
roll spelar konstkritisk praktik för hur människor i staten delas upp, repre-
senteras och identifieras? Bakgrunden till denna problematik är det aktuella 
läget i Sverige och Europa där frågan om kultur blivit politiskt laddad. Före-
ställningen om konsten som en kreativ, tankeväckande och förenande kraft 
bortom förutbestämda identiteter ställs ofta mot segregerande krafter som 
sliter samhället isär. Konstkritiken betecknar den praktik som mer än någon 
annan reproducerar denna föreställning i sin roll som ställföreträdande all-
mänhet underställd konsten.  

Detta är konstkritikens statliga funktion och är starkt förknippat med upp-
lysningen och framväxten av en borgerlig offentlighet i en europeisk moder-
nitet präglad av kapitalism och kolonialism. Filosofiskt sett, spelar framväxten 
av estetiken en central roll för konstkritikens relation till staten, och framför 
allt dess betydelse för Immanuel Kants kritiska filosofi och idén om bildning 
och mänsklig jämlikhet. Denna relation till jämlikhet ligger till grund för 
arbetet att öka mångfalden bland vem som verkar som konstkritiker och vem 
som är konstnären bakom konstverket. Men frågan är om inte det statligt 
institutionaliserade estetiska konstbegreppet som motiverar konstkritikens 
specificitet rent filosofiskt också kan förstås som en integrerad del i och en 
bidragande orsak till vår tids politiska kris? 

Inom Kants systematiska tänkande är ras ett centralt begrepp. Medan ur-
sprunget till hans rasteori och dess roll i hans kritiska filosofi tematiserats 
avsevärt inom filosofin, så har dess relation till konstkritiken sällan behand-
lats.1 Förutsatt att Kants kritiska filosofi förstås som en integrerad del av konst-
kritiken som institution, och därmed också som en statlig funktion, måste 

1 När konstkritik sätts i relation till samhällsklyftor handlar det ofta om dess funktion som 
identitetsmarkör. Forskningen om konstkritik har främst varit upptagen med dess ekono-
miska villkor, dess olika genrer och dess värderande roll på konstmarknaden och dess in-
flytande i konstvärlden i sin helhet. Ur dessa perspektiv är idén om estetikens autonomi en 
implicit, om än ideologiskt laddad förutsättning för konstkritik som studieobjekt. Kritisk 
rasestetik kan å sin sida beskrivas som en praktik som tar hand om färdigheterna och sätter 
samman de kunskapsfält som gör det möjligt att identifiera, analysera och avmystifiera rela-
tionen mellan estetiska föremål och ras, men analys av konstkritikens funktion i nationalstaten 
är sällsynt. Se ex. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, red. Paul C Taylor et al., vol. 77 
(hösten 2019), specialnummer: Aesthetics and Race. Historiska studier av svensk konstkritik 
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också Kants rasteori undersökas i relation till samtida konstkritisk praktik.2 
Detta gäller oavsett konstkritikens utgångspunkter.3  

Frågan om ras i samtidskonsten diskuteras ofta i termer av dekolo-
nisering.4 Praktiskt implicerar det ofta ett tänkande som går bortom begäret 

 
undviker frågan om ras, se exempelvis Jan Gunnar Sjölin, Om konstkritik. Studier av konst-
kritik i svensk dagspress 1990–2000 (Lund: Palmkroms förlag, 2003). I en aktuell antologi, 
Kritiken i den nya offentligheten – kritiken som konst- och kunskapsform, red. Magnus William-
Olsson (Stockholm: Ariel litterär kritik, 2018), finns heller ingen utvecklad diskussion om ras 
och konstkritik. Ett typiskt exempel på studier av konstkritisk är att de studerar trender och 
genrer. Som studien av Frieze mellan starten 1991 och 2015, då det visade sig att väldigt lite 
hade hänt, även om konstens relation till samhället diskuterats mer, ju närmare samtiden vi 
kommit. Henk Roose, Willem Roose & Stijn Daenekindt, ”Trends in Contemporary Art 
Discourse: Using Topic Models to Analyze 25 Years of Professional Art Criticism”, Cultural 
Sociology, vol. 12, nr. 3 (2018), s. 303–324. James Elkins standardverk, What Happened to Art 
Criticism? (New York: Pickely Pegram Press, 2003) saknar helt frågor om konstkritik och 
assimilation, vilket också gäller för hans aktuella artikel ”A Look at Contemporary Art 
Criticism Part 1: Art Criticism Is too Easy”, New Art Examiner, vol. 33, nr. 1 (Septem-
ber/October 2018). Detsamma gäller för antologin Judgment and Contemporary Art Criticism, 
red. Jeff Khonsary & Melanie O’Brian (Vancouver: Artspeak, Fillip Editions, 2010). Noteras 
bör dock, att det finns åtskilliga exempel på att konstkritik är medveten om Kants rasteori, och 
som i sin form utmanar dess filosofiska förutsättningar. Se exempelvis D. Ferreira da Silva, 
”Mot en svart feministisk poetik”, Paletten, vol. 315 (2019), https://paletten.net/journal/ 
2019/2/25/svarthet-mot-slutet-av-varlden (hämtad 2019-01-30). 
2 Termen ska här förstås i vidaste meningen som offentlig praktik, med rötter i bland annat 
Diderot och Lessing, och i sina egna kriser och förgreningar fram till våra dagar. Se kapitel 4, 
”Diderot och kritik”, samt ”Postskriptum: Estetiken och arvet från upplysningen” i Sven-Olov 
Wallenstein, Upplysningens estetik Nedslag i 1700-talet (Göteborg: Palettens skriftserie, 2019). 
3 Jag tänker här på de mest vanliga, så som en kritik som a) utgår från förbestämda kriterier i 
sin bedömning eller när kriterierna konstrueras under den kritiska praktiken, dvs. en 
konstkritik som utvärderar konsten i relation till ett förutbestämt mål, b) så grundligt och 
objektivt som möjligt tolkar konst med utgångspunkt i dess inneboende struktur eller 
komposition, dvs. den konstkritik som följer en fenomenologisk eller en dekonstruktivistisk 
tradition, c) grundar sig på en kritisk tradition där alla tankar alltid redan antas vara ideo-
logiska och den konstkritiska praktiken undersöker hur konstverket både synliggör detta och 
pekar på en annan möjlighet, dvs. den konstkritik som följer en tradition från Frankfurtskolan. 
Men det gäller också när konstkritiken d) mer litterärt associerar vidare med utgångspunkt i 
verket, e) är samhällsengagerad, dvs. det som i USA kallas socially engaged art criticism, och 
är emot en avantgardistisk konstsyn, eller f) bejakar en så kallad postkritisk kritik influerad av 
aktör-nätverksteorin, se exempelvis Hal Foster, ”Post-Critical”, October, vol. 139 (2012), s. 3–
8, eller Rita Felski, The Limits of Critique (Chicago: Univ of Chicago Press, 2015). 
4 Vad gäller konstnärlig praktik, se exempelvis Ferreira da Silva, ”Mot en svart feministisk 
poetik”. Vad gäller utställningsproduktion, se exempelvis Documenta 14, och Postwar: Art 
Between the Pacific and the Atlantic, 1945–1965 på Haus der Kunst i München, 2017. I en 
svensk kontext skulle mängder av utställningar de senaste åren kunna nämnas här på institu-
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till både inkludering och mångkultur och ett till ett totalt avfärdande av den 
samtida konstens kategorier och system som fundamentalt koloniala och 
förbrukade. Men genom att sätta frågan om konstkritisk representation i 
relation till politisk representation i ljuset av Kants systematiska filosofi tror 
jag vi kan få nya perspektiv både på frågan om dekolonisering och på den 
estetiska kulturens roll för det politiska läget och dess utmaningar i Sverige 
och Europa idag.5  

Kant och ras 

När Robert Bernasconi skriver att Kant uppfinner rasbegreppet [Rasse], så 
menar han att Kants definition ledde till att begreppets vetenskapliga status 
kom att diskuteras av hans efterföljare.6 Intresset för Kants rasteori och dess 
relation till hans kritiska filosofi har under senare år diskuterats livligt.7 Hur 
denna relation ska förstås finns det däremot ingen konsensus kring, mer än 

tioner som Konsthall C, Göteborgs konsthall, Röda Sten konsthall etc. För aktuella konst-
utställningar kring dekolonisering i Sverige: Grada Kilomba, A world of illusions, Bildmuseet, 
Umeå 2019-10-10 till 2020-03-08, eller grupputställningen Varje löv är ett öga, Göteborgs 
konsthall 2019-12-19 till 202-03-22. En dominerande konsttidskrift som e-flux journal har de 
senaste åren publicerat många artiklar där frågan om dekolonisering varit i centrum, se ex 
Nataša Petrešin-Bachelez, ”Transforming Whiteness in Art Institutions”, E-Flux Journal, vol. 
93 (september 2018), https://www.e-flux.com/journal/93/216046/transforming-whiteness- 
in-art-institutions/ (hämtad 2020-01-02). 
5 En av dess utmaningar rör frågan om fascism och liberalism. Se t.ex. Angela Dimitrakaki & 
Harry Weeks ”Anti-fascism/Art/Theory”, Third Text, vol. 33, nr. 3 (2019), s. 271–292. 
6 Robert Bernasconi, ”Who Invented the Concept of Race? Kant’s Role in the Enlightenment 
Construction of Race”, i Bernasconi (red.) Race, (Malden MA & Oxford: Blackwell, 2001), 
s 11. 
7 Se exempelvis: The Idea of Race, red. Robert Bernasconi & Tommy Lott. (Indiana-
polis/Cambridge: Hackett, 2000); Philosophers on Race: Critical Essays, red. Julie K. Ward & 
Tommy L. Lott (Oxford: Blackwell, 2002); Kant and the Concept of Race: Late Eighteenth-
Century Writings, red. Jon M Mikkelsen (Albany: SUNY Press, 2013); Charles Mills, ”Kant’s 
Untermenschen”, Race and Racism in Modern Philosophy, red. Andrew Valls (Ithaca and 
London: Cornell University Press, 2005); Stella Standford, ”Kant, race, and natural history”, 
Philosophy and Social Criticism, vol. 44, nr. 9 (2018), s. 950–977; Stella Sandford ”Race and Sex 
in Western Philosophy: Another Answer to the Question ’What Does it Mean to Orient 
Oneself in Thinking?’”, Critical Philosophy of Race, vol. 6, nr. 2 (2018); Gayatri Spivak, An 
Aesthetic Education in the Era of Globalization (Cambridge, MA: Harvard University Press, 
2013); Gayatri Spivak, A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanishing 
Present (Cambridge, Massachusetts; London, England: Harvard University Press, 1999). 
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att hans så kallade Rassenschriften inte kan separeras från hans systematiska 
tänkande i sin helhet.8  

För att närma mig möjliga relationer mellan Kants rasteori och samtida 
konstkritisk praktik kommer jag här inte att analysera hur och var Kant bok-
stavligen nämner termen ”ras” och relaterar det till konstkritik. Eftersom det i 
den här essän istället är frågan om konstkritikens relation till politisk repre-
sentation inom dagens offentlighet, som det moderna konstsystemet är en del 
av, vill jag istället högst skissartat ta upp några aspekter av hur Kants rasteori 
kan förstås som en inkluderad del i hans kritiska projekt i sin helhet och med 
särskilt avseende på estetikens plats i tänkandet. Jag är med andra ord intres-
serad av att ta upp Kants fråga om ras i sammanhang där den till synes är från-
varande, det vill säga i konstkritikens statliga funktion bortom dess eventuella 
rasistiska språkbruk. Utgångspunkten är att om Kants rasteori inte kan 
separeras från hans kritiska filosofi, så måste också hans rasteori per definition 
ses som en central del av konstkritiken och dess funktion i samhället och för 
statens organisering, av det vi här kan kalla en estetisk kultur baserad på 
föreställningen om en universell mänsklighet statligt organiserat inom ett 
samtida borgerligt samhälle.9  

Det moderna konstsystemet och dess spelplan förstås här som del av det 
problem som Aimé Césaire formulerade 1955, nämligen att ”den så kallade 
europeiska civilisationen som har dominerats av borgerligheten i över två 
hundra år är oförmögen att lösa de två stora problemen som ligger till grund 
för dess dominans. Det vill säga problemet med proletariatet och det koloniala 
problemet.”10 Detta är något som inte går att lösa enbart genom ökad mång-
fald och integration av kritiker med olika erfarenheter. Lika mycket måste vi 

 
8 För en genomgång av litteraturen kring Kants rasteori se Kant and the Concept of Race: Late 
Eighteenth-Century Writings, red. Jon M. Mikkelsen (Albany: SUNY Press, 2013). Värt att 
notera är att Kants rastori är frånvarande från samtida marxistiska läsningar av Kant. Se 
Michael Wayne, Red Kant: Aesthetics, Marxism and the Third Critique (London/New York: 
Bloomsbury, 2014). 
9 Sven-Olov Wallenstein har visat hur framväxten av konstkritik, estetik, konsthistoria och den 
sköna konsten tillsammans kan förstås som den spelplan som utgör det samtida arvet från den 
upplysningsfilosofi där Kant har en central plats. Se Sven-Olov Wallenstein, Upplysningens 
estetik Nedslag i 1700-talet (Göteborg: Palettens skriftserie, 2019). 
10 Aimé Césaire, Discours sur le colonialism (Paris: Éditions Présence Africaine, 1955), 
https://www.larevuedesressources.org/IMG/pdf/CESAIRE.pdf (hämtad 2020-01-02), s. 44. 
(Min övers.) 
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få bättre förståelse för konstkritikens institutionella funktioner i reproduk-
tionen av denna europeiska civilisation och dess kris idag.11  

En aspekt av relationen mellan konstkritisk praktik, Kants kritiska filosofi 
och dess förhållande till frågan om ras är det reflexiva omdömet som Kant 
stipulerar i Kritik av omdömeskraften och som gör människan formellt jämlik 
genom sensus communis. Denna jämlikhet möjliggörs genom den ojämlikhet 
mellan människor som empiriskt kan identifieras. En ojämlikhet som kan 
fastställas med hänvisning just till det reflexiva omdömets förmåga att förhålla 
sig estetiskt till konst och natur och därigenom både skapa vetenskap om män-
niskan och naturen samt en föreställning om medborgaren med förmåga och 
rätt att delta i en offentlighet.12 Att uppmärksamma hur den kantianska este-
tiken från detta perspektiv är en integrerad del av sättet på vilket diskri-
minering och ojämlikhet å ena sidan, och jämlikhet å den andra reproduceras 
inom en modern nationalstat är inte detsamma som att kritisera estetik-
begreppet.13 Istället är det ett möjligt sätt att koppla samman Kants rasteori 
med hans kritiska filosofi på dess systematiska nivå vilket i sin tur kastar nytt 
ljus på konstkritisk praktik, dess funktion och förutsättningar idag.  

Assimilation och ras 

Étienne Balibar har beskrivit hur ett rasistiskt tänkande handlar om att skapa 
levande band mellan människor som fungerar som bevis för att människor 
hör samman när släkten har upphört att vara den centrala sociala strukturen. 
Han menar att detta kan förklara varför rasismen i alla sina historiska former 
är så besatt av bilden av släktskap, och regler kring exogami och edogami 

11 Detta betyder inte att det inom en konsthistorisk praktik vimlar av försök att bryta denna 
relation till Grekland. Se exempelvis Aby Warburgs Mnemosyne Atlas (1924–1929, oavslutad), 
Carl Einsteins Die Kunst des XX. Jahrhunderts (1928) & André Malraux, från La Psychologie 
de l'Art, 1947–1949, till Le Musée imaginaire de la sculpture mondiale (1952–54), vidare till Les 
Voix du silence, 1951, och slutligen La Métamorphose des dieux 1957–1976, till samtida projekt 
som Chika Okeke-Agulu. Postcolonial modernism: art and decolonization in twentieth-century 
Nigeria (Duke University Press, 2015). 
12 Jmf., Hannah Arendt som enbart fokuserar på tredje kritikens relation till det politiska och 
det offentliga. Se Hannah Arendt, Lectures on Kant’s Political Philosophy (Chicago: University 
of Chicago Press, 1992). 
13 I den filosofiska kritiken av estetikbegreppet och dess sociala funktion från Kants efterföljare 
fram till Pierre Bourdieu och hans nemesis Jacques Rancière är frågan om Kants rasteori 
närmast okommenterad. För en kort översikt av denna långa tradition se Sven-Olov 
Wallenstein, ”Postskriptum: Estetiken och arvet från upplysningen”, Upplysningens estetik 
Nedslag i 1700-talet (Göteborg: Palettens skriftserie, 2019). 
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inom grupper som inte är ”familjer” eller stammar, utan nationer eller 
nationaliteter.14 Det är en idé om rasism som tydligt är förankrad i kapi-
talismens framväxt och som på konstkritikens nivå har att göra med frågor 
om bildförbud, men också med hur konst kan fungera som identitets-
markör. Inom konstkritiken har vi dock främst att göra med en annan form 
av assimilation som inte bygger på identifikation och anpassning till speci-
fika representationer. Snarare består den av den kritiska förmågan att kunna 
hantera bilder och låta dem påverka tänkandet utan att stå som modell för 
den lösning som Balibar förknippar med rasism. Det rör sig om en assimila-
tion som bär på löftet om en frihet och därmed också en politisk repre-
sentation bortom kravet på att tillhöra den ena eller andra nationaliteten.  

Rasismens besatthet av släktskap motsvaras i den kritiska filosofin av en 
besatthet av en försoning som aldrig kan representeras, och som från statens 
perspektiv betecknar två olika former av assimilation. När Stephen Best 
diskuterar James Baldwins och David Walkers sätt att skildra svarthet och till-
hörighet som något som framträder i otillfredsställelse, snarare än i solidaritet, 
så tror jag det kan läsas som ett svar på detta dilemma.  

Vad än svarthet eller svart kultur är, så kan det inte indexaliseras som ett ”vi” 
– eller, om det görs, så kan detta ”vi” bara vara något som bara är strukturerat 
av sin egen negation och vägran.15

David Lloyd argumenterar för att en estetisk kultur i sig utgör de formella 
principerna för en rasistisk diskurs, vad han kallar estetikens rasiala regim.16 
Eftersom förmågan att fälla ett estetiskt omdöme inte är givet a priori, utan 
kräver utveckling, är estetiken en förutsättning för en offentlighet där var 
och en representerar mänskligheten. Därför sammanfaller estetikens och 
politikens möjligheter med fördelningen av raser, och en rasteori som mar-
kerar gränser för det mänskliga och dess civiliserade mål.17 Både Kants 
estetik och hans föreställningar om raser förutsätter enligt Lloyd en intresse-
löshet som likgiltigt förmår ta ett steg tillbaka och representera världen.  

Kants begrepp om sensus communis upprättar ett subjekt utan specifika 
egenskaper, som i sin formella utbytbarhet betecknar vithet enligt Lloyd. 

14 Étienne Balibar, ”Racism as universalism”, New Political Science, vol. 8, nr. 1–2 (1989), s. 18. 
15 Stephen Best, None like us (Duke: Duke University Press, 2018), s. 22. (Min övers.) 
16 David Lloyd, Under Representation: The Racial Regime of Aesthetics (New York: Fordham 
University Press, 2018). 
17 David Lloyd, Under Representation: The Racial Regime of Aesthetics, s 91. Ett liknande 
argument förs av Denise Ferreira da Silva, Toward a Global Idea of Race (Minneapolis: 
University of Minnesota Press, 2007). 
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Vithet representerar därmed det universellt mänskliga i berättelsen om 
representation. Det betyder inte att vita människor är identiska med detta 
rena, universella subjekt, men att hen utgör dess representant. Ras är här 
alltså inte en ontologisk fråga, utan istället något som skapas genom statens 
normativa kultur.  

Lloyds argument är att sensus communis är grunden både för en estetisk 
kultur, och för en politisk offentlighet. Som en del av en estetisk kultur kan 
alltså konstkritisk praktik förstås som en av de sätt på vilket människan blir 
subjekt under konsten som en del av i organiseringen av staten.18 Men hur kan 
konstkritikens roll i denna rasiala regim exemplifieras? 

Konstkritik utan skam 

Institutionellt sett blir konstkritik en del av estetikens rasiala regim genom 
en praktik som kanske mer än någon annan bygger på möjligheten att for-
mulera ett omdöme utan förutbestämda måttstockar. När detta omdöme 
hindras av analyser som kopplar representation till exploatering och ojäm-
lika förhållanden hamnar denna assimilationsprocess i kris. Det gäller 
kanske tydligast när postkolonial kritik behandlas både som ett känslomäs-
sigt hot och som något vetenskapligt problematiskt. När utställningen 
Inspired by the East. How the Islamic world influenced Western art på British 
Museum vintern 2019 ville ge en annan bild av orientalism än den Edward 
Said ger i sin kända representationskritiska analys var det som om en sten 
föll från konstkritikens hjärta.  

Men om en före detta brittisk kronkoloni där majoriteten är muslimer vill 
omvärdera orientalismen, kanske vi åtminstone kan börja titta på den här 
konsten igen utan att skämmas?19 

Uppmaningen om att få titta på orientalistisk konst utan skam förutsätter ett 
konstkritiskt subjekt som känt sig förtryckt av allehanda postkoloniala 
dogmer, och som nu befriats och som åter får göra bruk av sitt sunda förnuft. 
Samtidigt är detta är en appell från en myndig konstkritiker som vädjar till 
läsaren om att bli fri, vilket inom estetikens rasiala regim är förutsättningen 

18 Detta skiljer sig från sättet på vilket vetenskapliga praktiker ger upphov till representationer 
av befolkningen. Vetenskaplig representation handlar mer om kunskap och makt, och därmed 
också om en form av assimilation genom bilder som antas vara föredömliga. En vetenskaplig 
rasism är i den meningen inte samma sak som konstkritisk praktik institutionaliserad som en 
assimilerande funktion i staten, legitimerad av vad Lloyd kallar estetikens rasiala (racial) regim. 
19 Nils Forsberg, ”Omvärdering av den förtalade orientalismen”, Dagens Nyheter, 2019-12-28. 
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för en borgerlig offentlighet. Citatet pekar ut sin subjektsposition som den 
formella grunden för det Lloyd kallar vithet, samtidigt som den blir synlig 
just genom att beskriva sig själv som förtryckt (av Said etc.). Genom att hän-
visa till en vetenskaplig utsaga från den muslimska världen befrias kritikern 
från skammen. Det subjekt som beskrivs genom ett ”vi” betecknar att både 
det ideala konstkritiska subjektet (kritikern) och den ideala medborgaren 
(läsarna) nu är räddade. Denna idé om subjektivitet och representation 
konstitueras alltså av ett krav på assimilation. Det ”vi” som åter ska kunna 
titta på dessa bilder utan att skämmas fungerar som förutsättningen för en 
offentlighet där formellt sett vem som helst ska kunna ta plats. Förut-
sättningen för detta är dock att ”vi” underställer oss det reflexiva omdömets 
intresselöshet, och därmed låter oss assimileras med föreställning om den 
politiska representation som inbegriper estetikens rasiala regim. Viljan att 
inte känna skam inför bilder ska här förstås institutionellt, som ett konsti-
tuerande villkor för den konstkritiska praktikens assimilerande funktion.20 
När en konstkritiker uppmanar till att ”vi” ska våga titta på orientalisk konst 
utan att skämmas måste det förstås som en del av den statligt integrerade 
sociala ontologi som konstkritiken är en del av.21 

Även om detta beskriver hur Kants estetik får en assimilerande funktion 
inom staten, så är det inte detsamma som att kalla all konstkritik rasistisk.22 

20 Även om våra reaktioner på konst beror på våra erfarenheter behöver vi inte se dem som 
uttryck för en identitet eftersom dessa erfarenheter själva är institutionellt betingade. Den 
konstkritiska praktikens funktion för hur erfarenheter måste gå bortom ett ”egologiskt” 
perspektiv, det vill säga bortom ett perspektiv som utgår från konstkritikerns eller läsarens 
identitet. Jmf. Stella Standford ”Race and Sex in Western Philosophy: Another Answer to the 
Question ’What Does it Mean to Orient Oneself in Thinking?’”, Critical Philosophy of Race, 
vol. 6, nr. 2 (2018). 
21 Men sättet på vilket konstkritikens assimilerande funktion har reproducerats måste också 
förstås i vardagsspråket. Om filologen Victor Klemperer (Victor Klemperer, LTI: Tredje rikets 
språk, övers. Tommy Andersson [Göteborg: Glänta produktion, 2006], s. 41) har rätt i 
beskrivningen av hur nazismen tog sig in i den stora massan genom små enskilda ord och 
fraser som upprepas i oändlighet och till slut reproduceras närmast mekaniskt och omedvetet, 
måste vi också förstå hur upprepningarna kring den fria förmågan till självreflektion och 
offentlighetens villkor gjort en konstkritisk subjektivitet fullkomligt normal. Oavsett om det 
ligger ideologiska bevekelsegrunder bakom konstkritikens ovilja att bli skriven på näsan eller 
skämmas över sin blick, så kan det förstås som uttryck för ett institutionellt sätt att reproducera 
en subjektivitet som först och främst underställer sig sin egen förmåga att hantera sig själv 
genom självreflektion. Det vill säga ett subjekt som i samma rörelse både motiverar och gör 
offentligheten till sitt artikulationsrum. De är något distinkt annat än att assimileras via arbetet, 
språket eller genom identitetsmarkörer. 
22 Det tydligaste uttrycket för detta är kanske när estetiken förknippas med elitism, tradition 
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Likväl är estetikens rasiala regim förutsättningen för avgörandet av vem som 
anses myndig och förnuftig att delta i besluten om det gemensamma eller och 
att bedriva vetenskap. Såvitt detta assimilerade subjekt i någon mening under-
ställer sig föreställningen om ett sunt förnuft så måste det också förstås som 
totalt beroende av sina objekt.23 Det betyder att citatet ovan kan läsas både som 
ett uttryck för en blind liberal universalism eller en vilja att kritiskt ta sig an 
objekt som kodats som orientalistiska för att granska vilka motsägelser av sin 
tid som de gestaltar.  

Detta konstkritiska subjekt som i samma rörelse både motiverar och gör 
offentligheten till sitt artikulationsrum genomgår en än distinkt annan assi-
milering än den som går via arbetsgemenskapen, språkkunskapen eller genom 
identitetsmarkörer. Hårdraget kunde vi säga att den som implicit antas vara 
objekt för assimilering är den som antas vara irrationell och passiv inför bilder, 
utan förmåga till självreflektion och representation. Och att det är konst-
kritikern som här går i bräschen för detta ”vi” som synliggör att denna assimi-
lation också gäller kritikern själv. I det tidigare konstkritiska exemplet upp-
målas ett hot från universitetet, vänstern och från postkolonialismen mot 
kritikerns och medborgarnas rätt att titta utan skam. Detta synliggör hur 
vitheten är tvingande för konstkritikerns möjlighet att bli politisk. Inom este-
tikens rasiala regim är vitheten förutsättningen för att kunna resonera kring 
och analysera även de ojämlika förhållanden som också kritikern är under-
ställd. Denna problematik bör dock inte reduceras till något ont eller gott, eller 
till något ideologiskt i stil med problematiken kring ”den vita kuben”.24 Men 
det bör heller inte ses som en personlig fråga om en specifik konstkritiker vars 
kris kring orientalism plötsligt lättas upp av nya vetenskapliga perspektiv. När 
konstkritiken gör uttryck för viljan att inte bli utsatt för pekpinnar så 
motiveras det av en institutionaliserad vilja att tänka själv genom estetikens 
rasiala regim. Och kanske är just detta en avgörande del i varför frågan om 
konsten, nationalstaten och Europa är så laddad idag?25 Achille Mbembe 

och status quo å ena sidan, och avantgardetraditionen å den andra, inklusive alla varianter av 
dess institutionalisering i samtidskonsten. Båda fallen möjliggör en och samma konstkritiska 
praktik vars rasiala aspekter tillhör dess villkor. 
23 Jmf. Theodor Adorno, ”Subject and Object”, The Essential Frankfurt School Reader, red. 
Andrew Arato & Eike Gebhardt (New York: Bloomsbury Academic Press, 1978), s. 497–511. 
24 Brian O'Doherty, Inside the White Cube: the Ideology of the Gallery Space, expanded ed., 
(Berkeley: Univ. of California Press, 1999). 
25 En inte helt ovanlig position inom samtidskonsten uttrycks tydligt av fotografen och 
författaren Ariella Aïsha Azoulay som menar att ett imperialistiskt våld är konstituerande även 
för samtidskonsten. Ariella Aïsha Azoulay, Potential History: Unlearning Imperialism 
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beskriver ett Europa som inte längre är världens gravitationspunkt och att vi 
först nu börjat förstå innebörden av detta och vad det har för konsekvenser.26 
Kanske är en av dessa konsekvenser att konstkritisk praktik lika lite som 
Europa kan överleva med hjälp den regulativa princip som möjliggjort sin 
egen gränslösa approprieringsförmåga.27 Kanske är den negativa identitet som 
närt både konstkritikens assimilerande funktion och den Europeiska anden 
evigt oavslutade projekt, no more an option.28 

(London: Verso, 2019), s. 123–124. 
26 Achille Mbembe, Critique of Black Reason, övers. Laurent Dubois (Durham: Duke Uni-
versity Press 2017), s. 27. Jmf. Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe: Postcolonial 
Thought and Historical Difference, (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000); Jean 
Comaroff, Theory from the South; Or, How Euro-America Is Evolving toward Africa (Boulder, 
CO: Paradigm, 2011); The Future as Cultural Fact: Essays on the Global Condition, red. Arjun 
Appadurai (London: Verso Books, 2013); Chen Kuan-Hsing, Asia as Method: Toward 
Deimperialization (Durham, NC: Duke University Press, 2010); and Walter Mignolo, The 
Darker Side of Western Modernity: Global Futures, Decolonial Options (Durham, NC: Duke 
University Press, 2011). 
27 För en samtida reflektion kring detta se Arthur Jafa, ”Min svarta död”, Paletten, vol. 318 
(2019). Jmf. Rodolphe Gasché, Europe, or the Infinite Task: A Study of a Philosophical Concept, 
(Stanford, CA: Stanford University Press, 2009); Rodolphe Gasché, ”Patočka on Europe in the 
aftermath of Europe”, European Journal of Social Theory, nr. 3 (2017), 1–16. 
28 Apropå Edmund Husserl och Paul Valéry har Sven-Olov Wallenstein noterat: ”Den ’euro-
peiska’ enheten kommer därigenom alltid redan att vara på väg utanför sig själv, på väg att 
inkorporera alla andra kulturer via en subtil förförelse som består i att själv kunna härbärgera 
alla avvikelser genom att relatera dem till en oändligt avlägsen, regulativ idé – den europeiska 
andens identitet blir negativ, genom att lokaliseras till en oändlig självanalys och självkritik, 
vilket är den andra sidan av dess receptivitet.” Se Sven-Olov Wallenstein, ”Vi andra, 
civilisationer…”, Fenomenologiska perspektiv - studier i Husserls och Heideggers filosofi, red. 
Alexander Orlowski & Hans Ruin (Stockholm: Thales, 1996), s. 19. 
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What is the Aesthetics of the Everyday? 
(Some Thoughts on a Journey to the IKEA Museum in Älmhult) 

IRINA SEITS 

During the party after my doctoral thesis defence in December 2018, my 
then supervisor and now admired friend Sven-Olov Wallenstein took the 
floor to give the customary speech in honor of his newly minted doctorand. 
I humbly prepared to hear a few words of praise for both me and my research 
with (finally!) a glass in my hands. And yet the first (and indeed the longest) 
part of the speech was directed not towards my academic or personal 
qualities, but to the field within which I had been working for the past six 
years under Walle’s supervision—that of aesthetics, or to be more specific, 
the aesthetics of the everyday.  

Among the questions that Walle addressed in this otherwise ceremonial 
speech was the definition of the field itself, precisely, what is aesthetics? Or, 
again, to be more specific what is a work on aesthetics? Under Walle’s super-
vision I investigated the aesthetic theory and historical destiny of European 
architectural modernism of the 1920s–1930s through its implementation in 
mass housing construction, hence dealing with what at first glance may have 
seemed to be the least artistic and the most routinised spheres of architectural 
creativity, namely mass housing construction, which not only attempted to 
resolve the severe housing crisis by providing millions of people with afford-
able and sustainable shelter, but to build a new living space that would radi-
cally modernise everyday reality and the people inhabiting it.1  

Since the late nineteenth century, the field of the everyday has gained visi-
bility among artists of all genres, writers, and philosophers. Their attention 
was drawn towards the everyday as the ground, the material, in sum the source 
of reformation and improvement of life in general.  

In 1923, a difficult year in Russia, which had been hit by civil war and eco-
nomic crisis, Leon Trotsky found time to publish a systematic study on the 
question of byt—everyday life.2 Boris Arvatov, a prominent modernist thinker 
of early Soviet Russia, further developed the concept of the new byt, which 

1 Irina Seits, Architectures of Life-Building in the Twentieth Century: Russia, Germany, 
Sweden (Stockholm: Elanders, 2018). 
2 Leon Trotsky, Voprosy Byta (Moscow: Krasnaya Nov’, 1923). 
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sought to liberate men from their total submission to material things. Arvatov 
declared the aesthetical to be an integral part of the material world.3 Industrial 
production and artistic practice merged in the process of zhiznestrojenije—
life-building. Sven-Olov Wallenstein and Daniel Birnbaum have recently 
formulated the ideal imagined producer of the time in their book Spacing 
Philosophy: Lyotard and the Idea of the Exhibition: 4  

[A] future “artist-engineer” who overcomes the inherited divisions and in
some cases becomes an almost demiurgic figure. Poised between the collec-
tive and the individual, he is at once the herald of the new and merely a pas-
sage to a transformed collectivity.5

Many historical figures can serve as illustrations here. For example, Vladimir 
Tatlin with his work on the eternal Monument to the Third International as 
well as his designs for clothing—odezhda normal’—that would provide the 
people with a uniform for everyday life. There is furthermore the example of 
Ellen Key who travels around lecturing and publishing detailed instructions 
for people on modest incomes about how to rationalise their simple homes 
and to bring beauty into their everyday lives. The same goes for Anton 
Chekhov, who makes the very trivialities of existence the main subjects of 
contemporary theatre, along with Charlie Chaplin, who does the same for 
cinematography. 

As Sven-Olov Wallenstein and Daniel Birnbaum note in their introduction 
to Spacing Philosophy, the tradition of merging the aesthetic with the everyday 
continues through the Avant-garde of the 1920s to the conceptual art of the 
1960s.6 It alters relations and diminishes alienation between the artistic objects 
and the mass produced commodities as well as affects relationships between 
people, their material world, and their scientific, intellectual, and artistic prac-
tices within this world through the “insertion of art into a continuum with 
science and commodities, the transformation of the spectator’s subjective 
experience, and the questioning of the form of the object—while also pro-
foundly shifting their valence.”7 

3 Boris Arvatov, Iskusstvo i Klassi (Moscow, Petrograd: GIZ, 1928); Iskusstvo i Proizvodstvo 
(Moscow: Proletkult, 1926). 
4 Daniel Birnbaum & Sven-Olov Wallenstein, Spacing Philosophy: Lyotard and the Idea of 
the Exhibition (Berlin: Sternberg Press, 2019). 
5 Ibid., p. 39. 
6 Ibid., p. 20. 
7 Ibid. 
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Vladimir Tatlin by the Model for the Monument to the Third International (“Tatlin’s 
Tower”), designed in 1919–1920. Courtesy: Mikhail Evsevyev.  

Having said that, a work on aesthetics could be any work that engages with 
the human’s bodily, sensory, and intellectual relation to the material world. 
Recalling Walle’s speech and in light of the recent publication of the 
aforementioned book on spacing philosophy within material and aesthetical 
frames of the 1985 Les Immatériaux exhibition that Wallenstein and Birn-
baum identify as a response to this modernist aesthetic tradition,8 I would 
here like to recall my own experience of another exhibition space: the IKEA 
museum in Älmhult, which opened its doors in 2016.  

8 Ibid. 
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A “driving holiday” to IKEA and the tradition  
of Swedish home exhibitions  

In 2016 the first full-scale museum of IKEA opened in the company’s home-
town of Älmhult in the region of Småland in Southern Sweden. The IKEA 
museum occupied the building of the very first IKEA store designed in 1958 
by the local architect Claes Knutson in modernist forms that were visibly 
inspired by the Bauhaus-style architecture.  

In the late October of 2016, my family and I decided to travel from 
Stockholm to Älmhult to visit the newly opened IKEA museum. My interest 
was mostly professional and my family decided to accompany me on the 
precondition that we would stay in a cabin near a lake, and do some fishing in 
Småland. 

IKEA Museum in Älmhult (the building of the first IKEA store). Photo by Irina Seits, 2016. 

As Eva Alte Bjarnestam, one of IKEA’s official biographers, notes, “with an 
area of 6,700 square metres and four floors, [the mall in Älmhult] became a 
magnet for tourists from near and far.”9 Once the store opened, its founder 
Ingvar Kamprad turned it into the main local attraction, offering a 

9 Eva Alte Bjarnestam, IKEA. Design and Identity (TITEL books AB for IKEA of Sweden 
AB, 2013), p. 22. 
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developed infrastructure for visitors, including: a restaurant (IKEA was 
“fully aware that people could not buy on an empty stomach”10), a large 
parking facility, and later a 25 rooms hotel with an outdoor swimming pool 
(‘swimotel’). A trip to Älmhult was promoted as an “experience for the whole 
family”11 that was inseparably tied to a visit to IKEA. And yet a stay in the 
town was not to be limited to the ordering of furniture in the store. An entire 
palette of impressions were meant to contribute to the image of IKEA as a 
company that not only produced things for the home, but created experi-
ences and memories, and formed lifestyles.12  

The organisation of the ‘IKEA experience’ in Älmhult was deeply rooted in 
the tradition of Swedish home exhibitions. The first IKEA store was an 
enormous show room, within which as Bjarnestam describes, “the expanded 
exhibition spaces displayed furniture in its setting, and personnel who ‘really 
know interiors’ showed furniture with influences not only from Sweden, but 
also Denmark, Italy, and the US.”13 In the store the visitors could touch pro-
ducts and observe them in various combinations before submitting orders that 
were later delivered to their doors. The exhibition halls displayed finished 
interiors. The customers’ aesthetic, sensual, and bodily experiences in turn 
produced the desire to possess them and in so doing propagated the IKEA 
vision of a modern home in various regions of the country, spreading not only 
a desired, but also a desirable way of organising the everyday. In this sense, 
IKEA’s strategy was in line with the state policy of the administering of life, 
which, as Sven-Olov Wallenstein notes in Swedish Modernism: Architecture, 
Consumption and the Welfare State14, “was understood as an important, 
perhaps even the essential task”15 since the times of the functionalist manifesto 
acceptera of 193116 (the main aesthetical source for the Swedish welfare state). 

Resting on the tradition of Swedish home exhibitions IKEA actively parti-
cipated in raising the reasonable consumer, whose needs and desires were 

10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 Seits, Architectures of Life-Building in the Twentieth Century: Russia, Germany, Sweden, 
p. 409. 
13 Alte Bjarnestam, IKEA. Design and Identity, p. 47.
14 Helena Mattsson & Sven-Olov Wallenstein (eds.), Swedish Modernism: Architecture,
Consumption and the Welfare State (London: Black Dog Publishing, 2010).
15 Sven-Olov Wallenstein, “A Family Affair: Swedish Modernism and the Administering of 
Life,” Swedish Modernism: Architecture, Consumption and the Welfare State, p. 193.
16 Gunnar Asplund; Wolter Gahn; Sven Markelius; Gregor Paulsson; Eskil Sundahl & Uno 
Åhren, Acceptera (Stockholm: Tidens förlag, 1931). 
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prepared by the regulated market of mass-produced commodities for every-
day use. On one hand this pre-occupied and highly regulated choice of goods 
for the everyday life should have rationalised and optimised the people’s daily 
routines, on the other hand it should have formed the right desires and secured 
affordability of their immediate satisfaction. Finally, these prefabricated 
desires were to comply with the moral agenda of the state. As Helena 
Mattsson, Wallenstein’s co-editor for the Swedish Modernism notes in her 
contribution to the volume, “this double function—consumption working as 
a moral regulator based on needs, and as a driving force of economy based on 
unconscious desires—is highly operative in Swedish functionalism.”17 

Policies recognising leisure and free-time as one of the workers’ basic rights 
first gained prominence and were then propagated by the state through a series 
of exhibitions, the most famous of which was the Modern Leisure exhibition 
in Ystad in 1936. Ylva Habel, another author of Swedish Modernism, notes that 
it was precisely through such exhibitions, which “displayed pedagogically 
designed vacation scenarios,” that leisure was introduced as a “new practice of 
civic freedom.”18 It was here that visitors were taught how “to handle modern 
leisure.”19  

IKEA incorporated these strategies by introducing furniture shopping—a 
routine that by many would be mostly associated with stress—as an option for 
vacations and thus as a type of modern leisure. The trip to IKEA in Älmhult 
was promoted in the 1960 IKEA catalogue under the motto Bilsemester i 
Sommar (Summer Driving Holiday).  

Upon our arrival to Älmhult we were greeted by the welcome message “the 
HOME of the HOME,” which was displayed on one of the central buildings, 
and which is meant to outline the main value of a place that claims to be the 
origin of not only the world-famous company but the very idea of Swedish 
domesticity and Scandinavian home design, and a site of valuable cultural and 
historical heritage; something that IKEA Museum announces on its website: 
“Join us on our journey from our beginnings in Älmhult and out into the 
world.”20 

17 Helena Mattsson, “Designing the Reasonable Consumer: Standardisation and Personali-
sation in Swedish Functionalism,” Swedish Modernism: Architecture, Consumption and the 
Welfare State, p. 82. 
18 Ylva Habel, “The Exhibition Modern Leisure as a Site of Governmentality,” Swedish 
Modernism: Architecture, Consumption and the Welfare State, p. 122. 
19 Ibid., p. 125. 
20 https://ikeamuseum.com/en/about-the-museum/ (Accessed: December 15, 2019.) 
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A building in central Älmhult. Photo by Irina Seits, 2016.  

The IKEA Museum: a gallery or a church? 

On entering the IKEA Museum, it was immediately clear that it was neither 
a gallery of modern design that opened its space to multiple artistic inter-
pretations nor a public space that attempted to realise what Wallenstein and 
Birnbaum described as “a retroactive fantasy” of “the golden age of the 
museum”—an “ideal public space” that supports “aesthetic autonomy” of 
the exhibition that is, a space to “ be understood as a parameter of its own” 
where “artworks demand their own mode of visibility.” 21  

The IKEA Museum exhibition illustrates the history of the living space in 
Sweden in a linear chronological and straightforward manner. As one of the 

21 Birnbaum & Wallenstein, Spacing Philosophy: Lyotard and the Idea of the Exhibition, pp. 
27–28. 
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exhibition signs explains, it traces its ‘rags to riches’ story, from “a poor, iso-
lated European country to a modern role model.” The museum is a lifetime 
project of its founder Ingvar Kamprad, whose image at the entrance welcomes 
everyone with a message that articulates the company’s main goal and busi-
ness philosophy: “To create a better everyday life for the many people.” 

From this motto the modernist lineage can be immediately traced back to 
Gregor Paulsson’s claim from 1919: “Better things for everyday life.”22 The line 
drawn between Paulsson and Kamprad is thus meant to encompass the 
century of Swedish modernism’s success.23 The spatial and visual design of the 
entrance to the museum produces impressions similar to those one gets when 
walking into a cathedral, rather than into a museum. This ‘religious’ feeling is 
nurtured by the very organisation of the exhibition space, where the national 
story of Sweden closely interweaves with the personal story of Ingvar 
Kamprad, analogous to a Christian cathedral in which the images of Jesus’ 
earthly life and Old Testament scenes are not merely illustrations of God’s 
biography, but are symbolic messages to humanity and images of human-
kind’s universal history.  

As in a church, the key material objects in the IKEA museum are given 
special, nearly sacred significance, through their placement in glass cabinets in 
accented parts of the exhibition halls: e.g. the blue FRAKTA bag is displayed 
inside a special case in the middle of a room to be observed from all sides; the 
nearly religious appreciation of the famous IKEA key, and the MK/ 
STRADMON armchair. The latter symbolically bridges IKEA’s past and 
present; it was first introduced in 1951 and then brought back into production 
in 2013, while Kamprad regarded it as his favorite armchair, always happy to 
take a rest in it when he returned home.  

The section of the exhibition that tells the story of “the many sides of 
Ingvar Kamprad,” who “from little old Agunnaryd created the global com-
pany we are today,”24 places one of the main accents on “Ingvar Kamprad’s 
home office in Switzerland, recreated in the exhibition.”25 

The office is designed of mass-produced objects, still available on the 
market, even if only second-hand. A glass case surrounds an interior built 

22 Gregor Paulsson, Vackrare Vardagsvara (Göteborg: Svenska mässan, Svenska Slöjd-
föreningen, 1919). 
23 Irina Seits, Architectures of Life-Building in the Twentieth Century: Russia, Germany, 
Sweden, p. 394. 
24 https://ikeamuseum.com/en/about-the-museum/ (Accessed: December 15, 2019.) 
25 https://ikeamuseum.com/en/exhibitions/the-story-of-ikea/ (Accessed: December 15, 
2019.) 
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up entirely of recognisable and popular IKEA products. The furniture and 
objects in the room were not used by Kamprad, they are not original in this 
sense, but they are same Ikea products that Kamprad had chosen for his 
office in Switzerland, and hence the interior can be reproduced in any room 
around the world where IKEA products are sold. This interior therefore is 
not original, since Kamprad had never used these particular pieces of furni-
ture. But neither is it a copy in the traditional sense, which would give an 
idea of how a lost interior looked like—as is the case with historical IKEA 
interiors reproduced in the museum halls. From the start and rather consci-
ously, Kamprad’s office interior rejected originality through the very nature 
of its mass-produced elements. The only originality that these objects could 
have exhibited was in this case their direct connection with their owner if 
these objects preserved the memory of his touch and thus connected visitors 
with the owner’s singular life. 

What is said about “Kamprad’s office” fully complies with the development 
of the aesthetics of modernist exhibitions, which in turn had been rooted in 
the tradition of the World Exhibitions of the 19th century and which, as 
Wallenstein and Birnbaum note, “blurred the distinction between aesthetic 
and utilitarian objects, and introduced the dimension of technology as an es-
sential part:”26  

[T]he new visual culture that gains value in the era of modernism is based on 
the levelling of the artworks with mass produced commodities and on merg-
ing high art with the objects of the everyday. When it comes to an exhibition
space, it is in their shameless egalitarian coexistence within the exhibition
space, “the juxtaposition of commodities and artworks” that “generates an
immersive experience of modernity.”27

The problem with “Kamprad’s office” inside the glass case is that it gives the 
impression of being fake. Perhaps this is because of the fact that the very 
glass case separating the non-original and easy-to-assemble interior from 
the observer diminishes its “shameless egalitarian coexistence” with other 
mass-produced objects. This intended alienation, I suggest, is meant to add 
mystery to the interior and restore what Benjamin called the “exhibition 
value,” in the Kantian sense, before mechanical reproduction killed the aura 
of art-works, and when art objects still possessed aesthetic autonomy. Once 
a work of art is “divested of its cult value,” as Wallenstein and Birnbaum 

26 Birnbaum & Wallenstein, Spacing Philosophy: Lyotard and the Idea of the Exhibition, pp. 
29–30. 
27 Ibid., p. 30. 
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conclude on Benjamin’s reception of an art object in the era of reproduci-
bility, it “steps out of the aesthetic sphere, and this loss of autonomy renders 
it useful for new purposes, which for Benjamin means agitation and the 
active shaping of a new communal life.”28 

“Kamprad’s office” attempts to restore invisible walls between art and life 
that were so eagerly removed by the avant-garde, and whose “essential task,” 
as Wallenstein writes in Nihilism, Art, Technology,29 consisted in “funda-
mentally rethinking the idea of the aesthetic”30 by means of rejecting the aes-
thetic autonomy of an art work and of the division between art and life.31  

The exhibited objects in the IKEA museum are distanced from spectators 
and from each other by glass walls, protective stands, and frames, reversing 
thereby the advance of Conceptual art, which, as Wallenstein and Birnbaum 
suggest, “aimed to move away from the emphasis on the object and instead to 
understand the work as a network,” a point of intersection of processes that 
would expand far beyond the traditional confines of the aesthetic, and include 
science, politics, and everyday life in a way that could no longer be contained 
within an aesthetic of collage.”32 

The IKEA museum incorporates all means of “creativity” of the conven-
tional curatorial practice, e.g. employing serial representation of repeated 
objects—a feature already employed in the Without Borders Exhibition in 
Stockholm (1957) when various goods of everyday use, such as serially 
repeated pots, toilets, and wash basins, were stacked as hanging walls and sepa-
ration screens between the exhibition halls.  

The serial representation of objects reached its apogee at the IKEA Mu-
seum: various products are fixed to the walls, arranged in a spectrum of colour, 
the immediate effect of which is a throwback to pop-art. The halls arranged in 
the repetitive technique lead to the exhibition rooms, introducing the “IKEA 
World” through the art space formed by its basic product range.  

As Helena Mattsson notes in her chapter for the Swedish Modernism, 
“using a repetitive technique of presentation was a way to de-emphasise the 
uniqueness of each item, and to highlight their communal quality.”33  

28 Ibid., p. 40. 
29 Sven-Olov Wallenstein, Nihilism, Art, Technology (Stockholm: AXL, 2011). 
30 Ibid., p. 25. 
31 Ibid., p. 27. 
32 Birnbaum & Wallenstein, Spacing Philosophy: Lyotard and the Idea of the Exhibition, p. 
16. 
33 Helena Mattsson, “Designing the Reasonable Consumer: Standardisation and 
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Another eye-catching strategy that the museum employs is the exhibition 
of “upside-down” interiors with the furniture mounted to the ceiling, and 
which is meant to give different perspective to the living space—a popular 
trick used in the so-called “upside-down houses”—the entertaining rooms 
built in different cities around the world. 

Yet, what was absent from the main exhibition of the IKEA museum, at 
least when I was there, were the real stories and practices of IKEA’s voluntary 
and non-voluntary engagements with contemporary art and staged spectacles 
of the everyday that happen in various IKEA warehouses around the world. 34 

The organisation of the IKEA museum exhibition is strikingly conven-
tional, even conservative for the degree of creativity, humor, and self-irony 
that the company reaches at times to the extremes of black humor, e.g. in some 
commercial video-clips,35 and that nevertheless establish intimate relation-
ships between people and IKEA mass-produced commodities. These relations 
become organic and natural elements of, basically, any living space and 
represent what Beatriz Colomina calls “domestic melodramas”36 when she 
refers to the Adolf Loos’ interiors, which represent a home as, first of all, a 
space where life and death happen.37 Yet, in the IKEA museum these adverts 
that some may consider ‘controversial’ are only available to be watched in 
headphones at the digital archive department and they are not promoted to 
draw visitors’ attention. 

The elevation of everyday anonymous objects of industrial design into the 
museum space was reconfirmed in the IKEA flagship store designed at 
Kungens Kurva by Claes Knutson, the architect, who had built the first store 
in Älmhult. Its architecture, inspired by Kamprad’s visit to the Guggenheim 
Museum, once again blurred the borders between an art museum and a 
furniture store, between museum exhibits and industrially produced objects 
that were not simply presented as commodities, but were introduced as cul-
tural objects of international collective design. This IKEA marketing strategy 

Personalisation in Swedish Functionalism,” Swedish Modernism: Architecture, 
Consumption and the Welfare State, p. 90. 
34 I could not find any recent mentions of them on the IKEA museum’s website. 
35 See e.g. the American “Story of an abandoned lamp” (2002), French advertisement of a 
stool “C’EST SOLIDE” (2011), the Russian commercial “If our characters knew about our 
new kitchens, these deaths could be easily avoided” (2013). 
36 Beatriz Colomina, Privacy and Publicity: Modern Architecture as Mass Media 
(Cambridge, Mass.: MIT Press, 1996), p. 252. 
37 Seits, Architectures of Life-Building in the Twentieth Century: Russia, Germany, Sweden, 
p. 417. 
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refers in this case to Le Corbusier’s modernist definition of a true museum 
“that contains everything,” which, as Beatriz Colomina argues, affirms that 
“the museum and the world become conflated with each other.”38 

This was already true in the 1990s, when IKEA had become both an object 
of artistic critique and a subject for various art projects addressing issues of 
globalisation, commodification, and consumerism. In 1998, IKEA became an 
object of artistic critique by a group of contemporary artists, which inspired 
organisation of an exhibition in Stockholm. Entitled Lebensraum—or IKEA at 
the End of Metaphysics, the exhibition was organised by Daniel Birnbaum and 
hosted by Nordiska Museet in Stockholm. It was the setting for what 
Birnbaum calls “IKEA art,” a new genre, which, as he notes, by that time had 
already reached beyond the Swedish borders, and which, through the use of 
the IKEA ready-made objects, seems “to comment on some aspects of IKEA’s 
global influence.”39 

One of the famous artistic experiments with and within the IKEA living 
spaces was a 2007 American Family Sitcom shot in IKEA stores in the US, 
Germany, and Israel by Guy Ben-Ner and called Stealing the Beauty. Without 
the permission of the company, Ben-Ner turned IKEA showrooms into a stage 
for secret shooting; and where commodities on sale had formed a scene of the 
living space for his real family members that performed their everyday living 
in the “sub-real” IKEA rooms in the most trivial ways.40 In the same year IKEA 
officially opened its store in Paramus, NJ to Mark Malkoff, a comedian and 
filmmaker, who spent seven days in the warehouse recording his everyday 
living. In an episode of the Hollywood romantic comedy The 500 Days of 
Summer (2009) a young couple “moves” into an IKEA store in order to escape 
a housing disaster; there they perform their everyday living routines while 
ignoring the customers passing-by. A few times IKEA, involuntarily, had 

 
38 Colomina, Privacy and Publicity: Modern Architecture as Mass Media, p. 212. 
39 Daniel Birnbaum. “IKEA at the End of Metaphysics. Art and the IKEA Spirit,” Frieze, vol. 
31 (Nov.–Dec. 1996). Electronic publication: https://frieze.com/article/ikea-end-meta-
physics. (Accessed: August, 2018.) Among artists who have objectified IKEA as an art 
source and a domain for socio-cultural critique of globalised everyday living include such 
artists as: Clay Ketter; Andrea Zittel; Jason Rhoades; Joe Scanlan; and Jeff Carter; Claire 
Healy and Sean Cordeiro; the photographer Koya Abe; the designer Adriana Valdez can 
also be mentioned. Read more on their artistic work e.g. in: Emma Allen, ”From Showroom 
to Studio: Artists Repurpose IKEA Products,” Artnews, nr. 6 (2013). Electronic publication: 
http://www.artnews.com/ 
2013/06/19/the-ikea-esthetic-in-art/ (Accessed: August, 2018). 
40 Seits, Architectures of Life-Building in the Twentieth Century: Russia, Germany, Sweden, 
p. 434. 
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become a real shelter for homeless people or those having problems with 
housemates, such was the case in 2014, when a Shanghai schoolboy ran away 
from home after a quarrel with his mother over unfinished homework and 
spent six days unnoticed in an IKEA store. 

IKEA stores have become spaces for artistic critique of commodified living 
on the one hand, while revealing the unaffordability of the real home for the 
many on the other. The latter questions the achievement of one of the central 
commandments written by Kamprad that comprise his Testament of the 
Furniture Dealer—the basic document of the IKEA’s business philosophy: the 
affordability of good things for the everyday that in turn lead to the good life 
for the many. 

The IKEA Museum at the end of meta-narratives 

The IKEA exhibition space at the IKEA Museum in Älmhult does not 
provide room for critique and surprisingly avoids acknowledging the role it 
has played as an art scene for the spectacle of the everyday. The exhibition 
space is designed so that the visitor is directed to pass through the museum’s 
halls in a way that simulates the experience of walking through one of its 
stores. The exhibition thus already structures the visitors’ vision of the 
history of Swedish domesticity and IKEA’s place therein. The main object 
on display is yet not material—it is an idea—to prove that the central claim 
of IKEA, the better everyday life for the many (a claim inherited from 
modernist utopias) is achieved. The exhibition is meant to be a credible 
testament to this achievement through the careful selection and exhibition 
of each and every object, which shows that the future is still filled with 
possibilities, as Kamprad would have put it.  

On visiting the IKEA museum, there is the persistent sense of a dystopian 
feeling, namely that the exhibited everyday and its future are unavoidable, and 
that the possibilities that fill this future are predicted and prefabricated: there 
is no way of escaping the IKEA-world; it is the only world and the only future 
most of us can afford.  

The IKEA museum is less a museum than it is a church, with religious 
terminology and the corporate entourage that Kamprad preferred to the 
lexicons of art galleries and museums. And yet his warehouses remain 
intricated within the logics of contemporary art, which embody the aesthetics 
of the everyday by merging, twisting, and juxtaposing the artistic and the 
trivial, thus keeping the spectacle of the everyday on stage within the IKEA-
world. Art happens outside of the IKEA museum, while the latter is reserved 
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for the institutionalised and un-critical narrative about the illusionary IKEA-
world. And yet it demonstrates that nowadays no institutionalised exhibition 
or museum space is necessary for the aesthetics of the everyday to raise its 
critical voice and to reveal its artistic nature: an observation that confirms the 
“grand claims about the end of modernity”—a point with which Wallenstein 
and Birnbaum finish their book, and which, in line with Lyotard’s thinking, 
points towards “the possible emergence of something entirely new.”41 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
41 Birnbaum & Wallenstein, Spacing Philosophy: Lyotard and the Idea of the Exhibition, p. 237. 
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Fem teser om konst i kyrkorummet

MATTIAS MARTINSON 

1. Det moderna sekulära konstbegreppet och de moderna sekulära konstinsti-
tutionerna har en fundamental påverkan på vårt sätt att förstå konst, vilket
gör att vi tenderar att förhålla oss sekulärt även till konstverk som är instal-
lerade i kyrkorummet.

Varför förhåller vi oss inte religiöst till religiösa föremål när vi ser dem på ett 
vanligt museum? Den frågan kan ställas i anslutning till den italienske filo-
sofen Gianni Vattimo som i sin bok Utöver tolkningen (1997) reflekterade 
över hur vi beter oss när vi går in på ett museum och betraktar exempelvis 
en altartavla.1 Vanligtvis förhåller vi oss inte religiöst till altartavlan, snarare 
anlägger vi ett sekulärt och estetiskt perspektiv. Men vad händer om vi går 
in i ett kyrkorum och betraktar konstföremål? Anlägger vi då genast religiösa 
perspektiv på tingen vi ser? Vattimos svar är nej: även i kyrkorummet 
tenderar vi att anlägga ett sekulärt och estetiserande perspektiv på konst-
föremålen. 

Min poäng är nu inte att hävda att människor inte förhåller sig religiöst till 
konst i kyrkorummet, och varken jag eller Vattimo kan veta att människor inte 
förhåller sig religiöst till religiös konst på ett konstmuseum. För att utreda 
sådana saker vore man tvungen dels att fråga människor, dels att definiera 
begrepp som konst, estetik, religiös erfarenhet osv. Givetvis kan man vända på 
resonemanget och säga att i övrigt sekulära och konfessionellt frigjorda män-
niskors stora benägenhet att gå in i katedraler för att bara vandra omkring i de 
storslagna rummen och titta på de vackra föremålen uttrycker en modern 
form av religiös kontemplation.  

Jag ska emellertid inte ta upp denna i och för sig intressanta tankegång, 
utan vill snarare understryka att Vattimos iakttagelse är rimlig på ett historiskt 
och institutionellt plan, alltså om man förutsätter att kyrkans ursprungliga roll 
och funktion i kulturen inte längre är tydlig och styrande för hur beteendet i 
kyrkan ser ut, medan museets, galleriets eller konsthallens ursprungliga roll 
och funktion i kulturen är tydlig, begriplig och styrande, även när vi betraktar 
konstföremål utanför dessa institutioner. Till detta kan man också knyta en 
diskussion om vad konst är och hur konstens begrepp relaterar till den 

1 Gianni Vattimo, Utöver tolkningen. Hermeneutikens betydelse för filosofin, övers. William 
Fovet (Göteborg: Daidalos, 1997), s. 79. 
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moderna konstens institutioner. Kan det moderna konstbegreppet och konst-
ens institutioner ha betydelse för vår möjlighet att erfara konst också i ett 
religiöst sammanhang? 

Konst i den betydelse som vi normalt ger ordet är inte ett särskilt gammalt 
begrepp. Om vi med konst menar ungefär ”konstfärdigt utarbetade verk med 
ett särskilt estetiskt värde” ger vi huvudsakligen uttryck åt en modern tanke om 
det sköna, om konstarterna, och villkoren för hur skönhet och konst erfars. 
Den moderna estetiken utvecklades parallellt med den vetenskapliga revo-
lutionens förståelse av kunskap. Tongivande tänkare i denna utveckling var 
tänkare som Alexander Baumgarten, Johann Winckelmann och Immanuel 
Kant. I detta historiska skede kom frågor om kunskap successivt att avskiljas 
från frågor om teologi, moral och estetik. Det sanna, det goda och det sköna 
hade tidigare varit sammanflätade i en teologisk ordning där Gud stod överst 
och garanterade sammanhanget i tillvaron. Förmodern erfarenhet skulle i ett 
avseende kunna bestämmas som den erfarenhet där dessa tre aspekter ytterst 
sett är oskiljbara. Det vi kallar modernitet är då den process i kultur och sam-
hälle där dessa tre – det sanna, det goda och det sköna – slits isär och bildar 
separata och oförenliga verksamhetsområden för mänskligt tänkande och 
handlande.  

Med den moderna naturvetenskapens framväxt kunde kunskap om den 
lagbundna naturen etableras utan hänsyn tagen till teologiska frågor och även 
till frågor om det goda. Moralen, som ytterst sett manifesterade människans 
frihet från naturens lagbundenhet, kunde i sin tur beskrivas oberoende av 
naturkunskap. Frågor som hamnade i mellanrummet mellan kunskapen och 
moralen hänfördes till estetiken och ett nytt fält växte fram, det estetiska, på 
vilket även det moderna konstbegreppet kunde utbildas. Utvecklingen av des-
sa specialiserade områden för mänskligt tänkande och handlande ger uttryck 
åt en långsam sekulariseringsprocess, som i sista hand innebar att de tradi-
tionella föreställningarna om Gud inte längre kunde appliceras universellt och 
generellt, som en meningsgivande och trovärdig yttersta förklaringsgrund.  

I en närmast arbetsdelande gest visavi den moderna vetenskapen och dess 
anspråk på att bibringa oss en kontrollerbar sanning som står till människans 
förfogande gör den moderna konsten gör anspråk på att självständigt och 
autonomt kunna gestalta det skönas och det fulas relationer och sammanhang 
på ett sätt som ligger principiellt bortom frågorna om sanning och godhet. 
Som Sven-Olov Wallenstein uttrycker saken: ”När begreppet ’konst’ börjar 
uppträda som en generell term är det som motsats till ’vetenskap’, som nu 
börjar uppfattas som naturvetenskap, vilket sker i striden mellan les anciens 
och les modernes i Frankrike under sent 1600-tal. Konstens speciella karaktär 
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börjar här definieras som en avsaknad av den typ av progressiv och kumulativ 
historia som karaktäriserar naturvetenskaperna – konsten återvänder alltid till 
samma problem, och har därför en annan imitativ relation till sin egen his-
toria.”2 

Den moderna konsten erbjuder oss i så måtto ett sekulärt estetiskt värde 
genom att framförallt gripa tillbaka på antiken som ”paradigmatisk modell”.3 
Moderna företeelser i konstvärlden, som museer, konsthallar och gallerier 
måste därmed förstås som den institutionella förlängningen av den estetiska 
revolutionen i det moderna. På sådana platser utmejslas det estetiskas värde 
som ett egenvärde med makt att hålla sig fritt från trycket av moraliska dubier 
och vetenskapliga sanningsanspråk. Dessa sekulära institutioner och deras 
omfattande inflytande i den moderna kulturen spelar en avgörande roll för att 
förstå den blick med vilken vi idag betraktar konst, också när den förekommer 
i kyrkorummet. 

2. Modern religion och modern konst befinner sig sedan länge i en anta-
gonistisk relation, vilken bottnar i deras olika frigörelseprocesser från tradi-
tionella teologiska ramverk och sanningsanspråk.

Om vårt moderna estetiserade konstbegrepp är sekulärt kan man fråga sig hur 
det står till med vårt religionsbegrepp. Jag hävdade i anslutning till Wallen-
stein att estetiken växte fram i ett sorts glapp mellan modern pragmatisk kun-
skapsproduktion och moderna humanistiska föreställningar om frihet och 
moral. I samma mellanrum kom emellertid också en ny förståelse av religion 
att finna plats. Det är knappast en överdrift att hävda att det moderna euro-
peiska religionsbegreppet med sin karaktäristiska betoning på individens 
personliga tro danades i detta mellanrum, vilket innebär att religion så som vi 
uppfattar begreppet idag överhuvudtaget inte existerade för fem hundra år 
sedan. Reformatorn Martin Luther beskrev i början av 1500-talet det han 
menade var en sann tro och en riktig kyrklig praktik, men han såg knappast 
framför sig en modern personlig eller privat religion utan kontakt med hela 
samhällslivet. Religionen var ingen privatsak och av den anledningen blev 
frågan om rätt tro och tänkande en socialt allvarlig och betydelsefull fråga i 
hans tid – frågan berörde och omfattade principiellt sett alla.  

2 Sven-Olov Wallenstein, Bildstrider. Föreläsningar om estetisk teori (Göteborg: Alfabeta 
Anamma, 2001), s. 61. 
3 Ibid. 
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Med moderniteten växte emellertid insikten om att kyrkans pretentioner 
på rätt och fel, sant och falskt, var byggda på anspråksfulla föreställningar som 
saknar varje form av modern vetenskaplig underbyggnad. Kunskapen om 
världen och historien blev oförenlig med de traditionella teologiska före-
ställningarna. De som ville försvara religiös tro fick således försöka lösgöra den 
från sin direkta kontakt med kunskapsfrågorna. I vissa fall kom religionen att 
identifieras med moral, i andra fall avgränsades den till att bli ett rent historiskt 
objekt för vetenskapligt studium, men lika ofta uppfattades den som en väs-
entlig del av människans natur och därför något som måste ges ett nytt språk 
och för att få ett adekvat utlopp i kulturen. Under 1800-talet kom religionen 
ofta att gestaltas som ytterligare ett separat och autonomt område för mänsk-
ligt handlande och tänkande, identiskt varken med kunskapens, moralens eller 
estetiken områden. Man kan då hävda att det var på detta område som den 
moderna teologin växte fram. Den sekularisering av religionsbegreppet som 
dessa förskjutningar innebar exemplifieras väl av Friedrich Schleiermachers 
försök att etablera ett begrepp om religionen oavhängigt en uppenbarad 
sanning eller kyrklig auktoritet. Schleiermachers religionsbegrepp är istället 
avhängigt den mänskliga erfarenheten. På denna nya grund kunde sedan en 
kristen teologisk reflektion rekonstrueras.  

I den mån det moderna tänkandet beskriver olika sekulariseringsten-
denser kan man säga att alla dess varianter underminerar ett universellt teo-
logiskt perspektiv på tillvaron där Gud står högst upp i hierarkin. Därmed 
undermineras också alla plattformar för en traditionell religiös maktutöv-
ning. Det kan därför tyckas paradoxalt och problematiskt för det moderna 
tänkandet i stort att den levda religionen inte riktigt vill försvinna ur kultur 
och samhälle. Den moderna religionskritiken kan betraktas ur detta per-
spektiv, som en argumentation upprättad i syfte att rena och befria kultur 
och samhälle från dess historiska slagg. Men religion spelar som bekant 
fortfarande en väsentlig roll för människor, även institutionaliserad religion. 
Detta beror på det moderna tänkandets och sekulariseringens mångfacet-
terade karaktär. Schleiermacher kom som sagt att ge teologin en helt ny in-
tellektuell grund, som emellertid innebar att det religiösa språket i praktiken 
kunde fortsätta att affirmera traditionens Gud. I den meningen var den 
moderna erfarenheten antagonistisk. Den innefattade i Europa både en 
strängt ateistisk erfarenhet och en erfarenhet av att en stabil teologisk ord-
ning trots allt finns kvar. Friedrich Nietzsche kommenterar detta på ett 
träffande sätt när han 1882 säger: ”Gud är död: men så som människorna är 
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beskaffade, kommer det kanske att ännu i årtusenden framåt finnas grottor 
där man visar hans skugga.”4 

När kunskap och moral en gång för alla hade skiljts från varandra och blivit 
möjliga att legitimera som separata och autonoma meningsområden för det 
mänskliga livet blev religionens kulturella fortlevnad givetvis en kraftig 
utmaning för den som ville vara modern, rationell och progressiv. Som jag 
beskrivit ovan kom detta för konstens räkning att innebära en ny möjlighet till 
legitimering genom estetisering. Men man kan möjligen också hävda att det 
moderna estetiska tänkandet konkurrerade med den modern teologin om det 
nya vacuum, den tomma plats, som hade uppstått mellan modern kunskaps-
syn och modern moral. Estetiken etablerade sig där på ett sätt som stod i sam-
klang med ett modernt förhållningssätt och en modern samhällssyn, där 
exempelvis den fortskridande arbetsdelningen mellan arbete och fritid gav allt 
större möjligheter till ett estetiskt njutande för njutandets skull.  

Teologins nya etablering på samma område har istället framstått som 
problematisk och ambivalent eftersom den samhälleliga arbetsdelningen inte 
på samma sätt etablerat en ny religiös form. Snarare framstår den nya teo-
logiska etableringen inom det moderna tänkandets ram som parasitär på en 
gammal och ifrågasatt kulturell form, kyrkan. Dessa två etableringar i samma 
humanistiska, ateistiska och sekulära tomrum har historiskt sett skapat en 
särskilt stark antagonism mellan estetik och teologi. Mot den bakgrunden kan 
man bättre förstå att det fortfarande i vår tid är problematiskt att upprätta en 
harmonisk och överskådlig relation mellan konst och religion.  

Konkurrensen förstärks sedan i modernismens benägenhet att på estetiska 
premisser överta och förvränga den ikonoklastiska tendens som alltid ledsagat 
den kristna teologins bilduppfattning. Den modernistiska konstens ambition 
att ”framställa det oframställbara” är ett estetiserat eko av den kristna 
bilduppfattningens ”legering mellan moralisk stränghet och längtan efter det 
absoluta”, som Wallenstein uttrycker saken.5 

3. Det moderna konstbegreppet är tvetydigt i sig självt. Dess autonomi, som är 
betingad av den moderna framstegstanken, är även och i lika hög grad 
betingad av den moderna ekonomin, vilket gör att den inte helt kan undvika 
att interagera med, exploatera och exploateras av religionen. 

 
4 Friedrich Nietzsche, Den glada vetenskapen, Samlade skrifter vol. 5 (Eslöv: Symposion, 
2008), s. 103. 
5 Wallenstein, Bildstrider, s. 33–34. 
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Även om religion och konst i det moderna verkligen står i ett antagonistiskt 
förhållande till varandra är denna antagonism inte alltid synlig eller påtaglig. 
Exempelvis finns det fortfarande något som kallas ”religiös konst”. Det 
borde i princip inte vara möjligt att konstruera ett sådant begrepp om anta-
gonismen var objektivt given, framträdande och synlig.  

Ett specifikt karaktäristikum för den europeiska föreställningen om det 
moderna är utvecklingstanken och tron på framsteget. Den moderna veten-
skapen ställde ut ett löfte om framåtskridande. De nya moderna utopierna 
baserades på moraliskt och politiskt framåtskridande. Trots den principiellt 
imitativa historieuppfattning som den moderna estetiken vilade på, med 
antiken som huvudparadigm, kom etableringen av ett autonomt område för 
konsten ändå att innebära en möjlighet för konsten att utvecklas förfinas i sin 
teknicitet och estetiska komplexitet. Konsten fick nu även en bestämd historia 
som gjorde att man kunde orientera sig på en estetisk värdeskala. Konst-
historien inkluderar potentiellt sett all konst, från mänsklighetens tidigaste 
faser och framåt, men själva historieskrivningen och kategoriseringarna har 
sitt ytterst partikulära ursprung just i den moderna föreställningen om konst 
som ett avskilt och separat område för mänsklig aktivitet, det vill säga i 
estetiseringen av konsten. Därmed blir det möjligt att se på historien som en 
utveckling från en guldålder via olika typer av förfall in i en era av alltmer 
högtstående former av konst, med kulmen i det moderna nuet. Religiös konst 
får i denna historia en särskild plats indexerad endera som en historiskt pri-
mitiv konstform eller som en rent oxymoronisk företeelse i det moderna. 

Men det autonoma och sekulariserade estetiska värde som kan knytas till 
konsten, genom att den ger uttryck åt en progressiv konstnärlig utvecklings-
historia, skapade även behov av – ja, implicerade redan i sitt begrepp – en ny 
materiell bas för det moderna estetiska livet. För att den moderna konstnären 
ska kunna verka autonomt, utan mer än en estetiskt efemär hänsyn tagen till 
kunskap, moral, politik eller religion, krävs en idé om ett fritt och oberoende 
konstnärskap. Den fria moderna konstnären finansierades först av upplysta 
välgörare, senare av inkomster från konsten, som successivt antagit en modern 
varukaraktär. Finansiering skedde likaså genom de nya konstinstitutionerna 
och i vår tid även genom offentliga finansieringsmodeller. Denna förutsätt-
ning för det konstnärliga oberoendet i förhållande till vetenskap, moral, reli-
gion och politik ger uttryck åt ett ekonomiskt beroende som med all tydlighet 
avslöjar att konstens autonomi på intet sätt är absolut, snarare är det en mot-
sägelsefull och antagonistisk frihet. ”Salongens roll blir här att vara den på en 
gång hatade och åtrådda: generationer av konstnärer från Manet till Cézanne 
stängs ute samtidigt som de eftersträvar den sociala acceptans som de officiella 
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utmärkelserna erbjuder.” ”Uppror inom ramen för en ordning som samtidigt 
utgör garanten för upprorets möjlighet.”6 

En konstnär som Marcel Duchamp försökte vid 1900-talets början explicit 
adressera detta antagonistiska förhållande genom sina berömda så kal-
lade ”readymades”. I sin egenskap av etablerad konstnär med tillträde till de 
fina konsthallarna kunde han ställa ut helt vanliga saker, flaskhållare, en 
urinoar, ett cykelhjul. Genom att de placerades inom ramen för konstens insti-
tutioner blev dessa estetiskt triviala ting genast inlemmade i konstens utveck-
lingshistoria och uppfattades snart som stora konstverk – idag betingar de 
stora pengar. Den fråga som kvarstår är förstås om Duchamps readymades är 
konst. Svaret är inte helt enkelt att ge, men hur vi än svarar står det klart att de 
moderna konstverken inte alls är så oberoende av sin kontext och funktion 
som det estetiserande konstbegreppet ger vid handen. Vi känner alla till 
konstens big business, som inbegriper en rad fenomen från stora offentliga 
konstprojekt till exklusiva försäljningar av de viktiga konstnärernas verk. I 
ljuset av dessa effekter av konstens moderna separation från andra mänskliga 
aktivitetsområden – dess rörelse in i en autonom sfär – framträder det relativa 
i själva separationen och det heteronoma i autonomin. 

Mot den bakgrunden kan man hävda följande: när konst idag lyfts in i 
kyrkorummet, och när en estetisk reflektion uppstår kring hur sådan konst 
bör vara och hur iscensättningen skall göras, ja då kan det rätt och slätt tolkas 
som att konstvärlden expanderar och når nya marknader. Även om det finns 
kraftiga spänningar och antagonismer i förhållandet mellan modern konst och 
modern religion är den religiösa konsten och det kyrkliga rummets interiörer 
trots allt inlemmade i konstens historia och inte alls främmande. Kyrkan är 
estetiskt begriplig, också för den moderna konsthistorikern, även om den inte 
i utgångsläget kan uppfattas som estetiskt progressiv. Kyrkorummet är i det 
avseendet om inte den mest givna så i alla fall en fullt rimlig förlängning av 
konstgalleriet och museet. 

Mer allmänt kan man konstatera att förställningen om den moderna 
konstens estetiska autonomi och progressivitet avslöjar sig som problematisk 
och falsk genom att konsten ständigt exploateras och repeteras för masskon-
sumtion. Idén om en progressiv teknisk utveckling inom konsten, med ett för-
höjt estetiskt värde som följd, upprätthåller en möjlighet till ekonomisk 
exploatering som underminerar själva tanken på att något progressivt och nytt 
verkligen sker inom konsten.  

6 Wallenstein, Bildstrider, s. 122. 
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4. Religiös konst är ett artificiellt och problematiskt begrepp.  

Jag har nu inte hävdat att konst i kyrkorummet endast ska ses som en ny 
konstnärlig marknadsnisch. Men marknadslogiken är alltid nära samman-
flätad med den moderna konsten, även när den talar som mest högtidligt om 
sin progressivitet och sin estetiska autonomi, även när den högtidligen 
förekommer i kyrkorummet. Särskilt påtagligt blir detta när man närmar sig 
samtida religiös konst och den marknad som finns för sådan konst. Typiskt 
för religiös konst tycks mig vara att den är omgärdad av många och specifika 
estetiska regler, som gör den statisk, igenkännbar och nästan alltid kitschig. 
Det spelar ingen roll om det är fotoutställningen Ecce Homos Jesusgestalt 
eller en modernistisk vävnad som på ett hårt stiliserat sätt gestaltar den kors-
fäste: det är konst som är direkt igenkännbar som religiös konst genom att 
den tillgriper bestämda moderna tekniker och regler som har utkristal-
liserats över lång tid och sätter dem i samspel med bestämda och förgivet-
tagna religiösa temata. Även modern religiös konst framträder därmed i vår 
kultur som ett förlegat stadium givet en modernt estetisk historieskrivning. 
Paradoxalt nog verkar det som att den religiösa konstens fortlevnad inom 
ramen för ett modernt konstbegrepp kräver att den inte utvecklas vidare i 
estetiskt hänseende.  

Av den anledningen hamnar religiös konst nästan alltid i ett av två diken. 
Antingen blir den rent dekorativ, utan någon annan funktion än att distanserat 
rama in det religiösa livet i kyrkorummet, eller så blir den didaktisk och för-
vandlad till ett budskap som ska understryka – ibland även störa – den högre 
ordning som kyrkorummet i utgångsläget representerar. Religiös konst kan i 
vissa fall effektivt förstärka och radikalisera viktiga budskap. Detta blev exem-
pelvis påtagligt i samband med utställningen av fotografen Elisabeth Ohlson 
Wallins Ecce Homo i Uppsala domkyrka 1998. Men trots att Ecce Homo fick en 
stor och viktigt betydelse för kyrkan i en moralisk och politisk mening menar 
jag att dess konstnärliga värde är ytterst begränsat. Verket är framförallt konst 
förvandlad till ett enkelt politiskt-religiöst budskap. Det religiöst dekorativa 
respektive det religiöst budskapsorienterade konstverket är och förblir estetiskt 
artificiellt och svårt att uppfatta som seriös konst, åtminstone mot bakgrund av 
en modern estetisk hållning.7 
 
7 Se vidare Mattias Martinson, ”Budskap och estetik. Reflektioner efter ett decennium av 
bildhändelser”, Kultur och kyrka. På väg mot en kulturteologi, red. Mikael Larsson (Stock-
holm: Verbum, 2008). Jfr även Mattias Martinson, ”Bildstrider. Om ’teologin’ i Muham-
madkarikatyrerna och Ecce Homos Jesusbilder”, Lambda Nordica. Tidskrift om Homo/ 
lesbisk/bi/transforskning, vol. 15, nr. 1–2 (2010). 
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5. Konst kan spela en meningsfull estetisk roll i kyrkorummet, men man bör
inte vara naiv och tro att den rollen är given, entydig eller bekväm.

Om den religiösa konsten är estetiskt artificiell och paradoxal bör man 
genast understryka att konst i kyrkorummet inte nödvändigtvis behöver 
uppfattas som religiös konst. Detta kan förvisso låta hårklyvande, men två 
saker är här värda att understryka. För det första är svaret på frågan huruvida 
ett konstverk är religiöst eller inte beroende av en rad olika omständigheter, 
där konstnärens intention eller avsikt bara är en i mängden. För det andra 
är frågan huruvida konsten i kyrkorummet är religiös eller inte en fråga som 
tycks förutsätta att man vet mer eller mindre väl vad religion är och bör vara 
i ett visst sammanhang.  

Från det andra påpekandet kan man utveckla tanken att religiös konst före-
ligger så snart det i konstnärlig form föreligger ett verk som i någon begriplig 
mening bekräftar och kommenterar sådant som är centralt och uppenbart 
relevant i ett bestämt religiöst sammanhang. Ecce Homo är religiös konst 
eftersom verket var så uppenbart relaterat till en fråga som dryftades centralt i 
en religiös kontext vid den aktuella tidpunkten. Den stiliserade vävnaden av 
den lidande Kristus är religiös konst då den så uppenbart gestaltar ett centralt 
traditionellt religiöst tema som alltid är aktuellt i kyrkorummet.  

Är då sekulär konst med bekanta religiösa motiv att betrakta som religiös 
konst? Jag tänker exempelvis på Salvador Dalís storslagna målningar av natt-
varden eller Kristus. Är Francis Bacons triptyk Crucifixion religiös konst? 
Beror svaret möjligen på hur målningarna lyckas tänja på gränserna för vad 
som är religiöst meningsfullt i en viss religiös kontext?  

Rent tekniskt skulle nog Dalís målningar passa väl in i ett kyrkorum och 
relativt oförargligt fungera som religiös konst av den dekorativa eller didak-
tiska sorten, men knappast Bacons. Kanske skulle man då även kunna tillägga 
att kyrkorummet riskerar att reducera Dalís verk till religiös konst, till kitsch, 
något som hans målningar möjligen inte i lika hög grad riskerar på ett 
konstgalleri. Med ett liknande resonemang skulle man även kunna tänka sig 
att målningar som verkligen inte är uppenbart religiösa faktiskt skulle kunna 
finna en ny och kritiskt betydelsefull reception i kyrkorummet, genom att de 
bryter med våra invanda föreställningar om vad ett kyrkorum bör vara och 
våra föreställningar om vad konst i ett kyrkorum ska vara. I så fall skulle man 
eventuellt kunna närma sig ett mer progressivt begrepp om religiös konst. Jag 
vill åtminstone tentativt hävda att Francis Bacons Crucifixion – genom att 
verket i den religiösa triptykens form, under rubriken ”korsfästelse” iscensät-
ter brutala slaktscener utan någon som helst koppling till traditionens Kristus 
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– har större potential att bryta upp det invanda och därmed autonomt och 
kritiskt genomlysa kyrkorummet på ett nytt sätt.  

Därmed är jag tillbaka hos Gianni Vattimo. Mot den teoretiska bakgrund 
som jag har skisserat är det rimligt att hävda att vi utan att reflektera över det 
tenderar att förhålla oss till konst i kyrkorummet på ett övervägande sekulärt-
estetiserande och akademiskt sätt. Jag tror möjligen också att det måste vara 
så – bör vara så. Konsten är, när den lyckas som konst, inte i första hand väl 
stämd mot det religiösa liv som kyrkorummet representerar. Det är genuint 
svårt att erfara god konst i full harmoni med traditionellt bestämda teologiska 
tankefigurer, vilket inte minst blir påtagligt i den subtila konkurrensen mellan 
traditionell teologisk och modern konstnärlig ikonoklasm, vilket Wallenstein 
påtalat. Det finns en reell antagonism och det är när den antagonismen verk-
ligen tillåts bryta fram, inte döljas av bristande estetisk fantasi eller ekonomisk 
logik, som konsten kan bibringa det religiösa samtalet en ny aspekt som 
emellertid också alltid hotar det religiösa livet inifrån. Eftersom konsten och 
religionen i det moderna kämpar om samma ateistiska tomrum mellan moral 
och kunskap innebär det alltid en särskild risk för religionen att på allvar 
förhandla sin identitet med den moderna konsten.  

Samtidigt måste man minnas att ingen konst någonsin har kunnat hålla sitt 
högstämda löfte om att vara helt och hålet fri och progressiv. Konsten kan inte 
bryta sig ur den ekonomiska logik som ständigt driver den mot det triviala. 
Det kommer alltid att vara kontroversiellt att satsa ekonomiska medel på verk-
ligt progressiv konst i kyrkorummet, eftersom den – förutom att underminera 
den tradition och verksamhet man i kyrkan är satt att förvalta – även är sällsynt 
och dyr. 
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Ecstasy of Saint Teresa/Continence I–II (1988)

MAYA EIZIN ÖIJER 

Nästa uppslag: (t.v. överst) Baksida av omslag till boken Madness, Religion, and the Limits 
of Reason, red. Jonna Bornemark & Sven-Olov Wallenstein (Huddinge: Södertörn 
Philosophical Studies, 2015); (t.v. nedan) Continence, C Print, 81 x 230 cm [1988], Kris, 
vol. 41 (1990); (t.h. överst) Framsida av omslag till boken Madness, Religion, and the 
Limits of Reason; (t.h. nedan) Continence II, C Print, 81 x 230 cm [1988], Kris, vol. 41 
(1990). Av Maya Eizin Öijer. 
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Paktivitet i livets början

JONNA BORNEMARK 

en enda  
 aktivitet 
 passivt 
följa med 

öppnar 
                paktivitet 

kroppens 
 styrka 
 kraft 

inte 
      min 

föder  
                jag 

formar 
                jag 

  begär 
  riktning 

lita 
tillit  
till  
 livet 

på livets gräns 

* 

Jag vill. 
              till jordens mitt 

ner i slukhålet 
in i livets ursprung 
vara livets ursprung 

där 
      livet  
      våg efter våg 

             sköljer bort 



MATERIAL: FILOSOFI, ESTETIK, ARKITEKTUR 

140 

                    varje  
                                                  vilja 
  
* 
  
tiden 
                kommer inte 
                                                av sig själv 
  
tiden har slutat   
rinna 
  
varje sekund 
varje hundradel 
  måste  
  värkas  
  fram 
  
tiden går inte  
  måste  
  födas 
  
väg öppnas  
  där ingen väg fanns 
sliter om  
                materian 
sliter ut  
                tid 
  
levande 
slitande 
formtagande  
materia 
  är tid 
  
tiden flyter inte 
upphör 
 görs 
  
göra tid  
 pressa fram  
 värk fram 
  
utan val  
utan alternativ 
flortunt foder 
  
tid   
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rum  
 samma rörelse 
 båda måste  

         värkas fram 

levande kroppar  
 kräver plats  
 skapar rum 
 tar tid 
 skapar tid 

levande kroppar 
föder 

paktivitet 
vad annars kan det kallas 

födandet är en paktivitet 

ingen aktivitet 
                vilja räcker aldrig 

ingen passivitet 
                jag måste göra 

ignorera  
                kommer misslyckas 

flykt 
                kommer misslyckas 

ju mer jag flyr 
                desto mer kastar det sig över mig 

ju mer jag flyr 
                desto mer förtär monstret mig 

att se monstret i vitögat 
 följa med 

låta det äta mig 
 hjälpa det 
 utplåna mig 

inse  
att monstret är min kropp 
livet genom den 

Jag har ett val. 
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Jag väljer  
 att jobba med monstret 
  
Jag väljer  
 bejakar  
 ofrånkomlig  
 ut-och-in vändning 
  
Jag väljer  
 att föda 
  
vänder på värkarna  
 öppnar en väg 
  
aktivt  
 låter jag vågorna komma 
passivt  
 jobbar jag med dem 
  
aktivt  
 väljer jag  
  sköljande  
              passivitet 
                                passivt  
                låter jag  
aktivitet  
födas 
  
paktivitet  
 livets pakt  
 genom oss 
 delande delar 
 delaktiga 
 när viljor föds  
  och föds på nytt 
  
födandets monster  
 är ett monster med sötma 
 hotar mitt liv 
 sliter ut mina inälvor 
spränger fram 
  
skapande förstörande 
utplånande återskapande 
  
formtagandets 
 brutalitet 
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bryr sig inte om Mig 

sträcker sig bortom 
sträcker sig framför 

framsprängande liv 
liv spränger fram 

… 

jag får en hud  
att hålla mot min 

allt är förlåtet 
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Konsten vid galenskapens rand,  
att filosofera sig in i samtiden

PIERRE GUILLET DE MONTHOUX 

Utan kopplingen till samhällskroppen och människans livsvillkor blir filoso-
fin ett flexibelt högprestige-alibi för dem som inte vill bidra – lika självupp-
taget, introvert och relevant för samhället som ett Star-Trek-konvent. Filo-
sofer om filosofer. Så förfärligt perifert. Så förfärligt oangeläget. Så förfärligt 
sorgligt.1 

Kopplingen till samhället har en central plats i filosofin, det är förstås ande-
meningen öppningens journalistcitatet. Men vad är det då som får filosofin 
”att lyfta” från de texttrogna översättningarna och lärda tolkningarna. Det 
är denna sida av Sven-Olovs arbete som jag indirekt vill beröra inspirerad av 
en idéhistorisk studie av en fransk filosof i Wallensteins smak; Gilles 
Deleuze. Sven-Olov verk består ju av en kaskad översättningar av en filosofi 
som i lilla Svedala länge varit infrusen i de analytiska filosofernas gift-frys. I 
hans envetna upptining av den i Sverige nedfrusna kontinentala (av pro-
vinsiella idéhistoriska skäl som kräver sin alldeles egna avhandling) filosofin 
har Sven-Olovs kontakt med konstvärlden varit central. Det var där Sven-
Olov Wallenstein fick luft under sina filosofiska vingar långt innan Hans 
Ruin vid högskolan i Södertörn välkomnat honom till sin för Sverige unika 
frizon för kontinentalt filosoferande. Utan att glömma hur docent Alexand-
er Orlowski, vars fenomenologiska bildning gjorde honom till en särling vid 
Stockholms Universitet, stött Wallenstein så var åttio- och nittio-talets 
konstvärld hans akademi. Varför inte låta Gilles Deleuzes biografi bli klang-
botten för att förstå hur en livlig Stockholms-salong som BarBar, Mejan, 
Lido eller Hype fostrat Wallenstein långt innan en bisarr vulgär-Nietz-
scheanism fick konst-Klubben på Sigtunagatan att trilla dit och implodera 
som en Grönköpings-löjlig rännstens-kokong. För visst filosoferar Wallen-
stein galenskapens rand, fast utan att trilla dit! Vad det betyder visar Gilles 
Delueze! 

Filosofins väg in sin egen samtid är lierad med konsten. Så blev det i alla 
för den egensinnigt originelle men ändå strikt akademiske franske univer-
sitetsfilosofen Gilles Deleuze (1925–1995) som undersöks i Francois Dosse 

1 Dan Munter, artikel i Dagens Nyheter, 2008-04-15. 
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bok2. Resultatet kallar Dosse för en ”korsbiografi” eftersom det handlar om 
Gilles Deleuzes filosofiska metamorfos tack vare fusionen med den militante 
psykoterapeuten Félix Guattari (1930–1992). Deras verk3 som verkligen fick 
fäste i samtiden betydde renässansen för filosofi som konsten på galen-
skapens rand. 

Hur förvandlas då bra men beskedlig fackfilosofi till ett så äventyrligt före-
tag? Det började när Gilles Deleuze vilade upp sig på landet som tuberkulos- 
konvalescent 1969. Då avbröts plötsligt som hans arbets-vanor och dryckes-
ovanor då Félix Guattari damp ned på oväntat besök. Tre år senare var deras 
första bok; ”L´Anti Oedipe” en storsäljare som efter tvåsidigt mottagande i Le 
Monde fyllde media och bokhandelsdiskar; först i Paris och sedan över hela 
västvärlden. Den amerikanska översättningen kommer 1977 med förord av 
Michel Foucault, fastän Deleuzes gamle filosofikollegan tyckte texten var litet 
väl häftig4. ”Intensitet” var just det som präglade samarbetet mellan Guattari 
och Deleuze. Sedan början av sextiotalet hade Deleuze intensivt engagerat sig 
i trotskistiskt intrigerande mot ortodoxa marxistiska studentpolitiker i Paris. 
Huvudstaden var hans politiska tummelplats men rotad var Guattari hela sitt 
liv på landsbygden som terapeut vid en alternativ psykiatrisk klinik; La Borde.  

La Borde är fortfarande idag bekant för sin årliga festival där gränsen 
mellan sjuka och friska, patienter och personal upplöstes.5 På Guattaris in-
bjudan underhöll där artister som Johnny Hallyday, Jacques Brel och Jean 
Renoir. På La Borde gifte sig 1971 en militant maoist vid namn Jean Baptiste 
Thierée med Charlie Chaplins dotter Victoria och bröllopsvittne blev poli-
tikern Michel Rocard.6 Inspirerade av La Borde startar de två sen en egen 
cirkus. På La Borde organiserade Guattari inte bara gruppterapier utan också 
stora maskerader med teman som ”1900”, ”Vilda Västern” eller ”Franska 
Revolutionen”. La Borde var för Félix en karnevalsklinik där hans vilda gäng 
repeterade huvudroller för gatuteatern i Paris med offentlig premiär Maj -68.  

Det praktiska terapiexperimenterandet på La Borde väckte redan i början 
av sextiotalet Guattaris tvivel på Lacans språkteoretiska psykoanalytiska lära. 
 
2 François Dosse, Gilles Deleuze et Félix Guattari – biographie croisée (Paris: La Découverte, 
2007). 
3 Till fundamentet i detta verk räknas tre böcker: Gilles Deleuze & Félix Guattari, L’Anti-
Œdipe (Paris Les Éditions de Minuit, 1972); Gilles Deleuze & Félix Guattari, Mille Plateaux 
(Paris: Les Éditions de Minuit, 1980); Gilles Deleuze & Félix Guattari, Quest-ce que la 
philosophie? (Paris: Les Éditions de Minuit, 1991). 
4 Dosse, Gilles Deleuze et Félix Guattari – biographie croisée, s. 376. 
5 Se spelfilmen ”Le moindre geste” av Fernand Deligny, Josée Manenti, Jean-Pierre Daniel och 
Nicolas Philibert 2004 (Dosse, Gilles Deleuze et Félix Guattari – biographie croisée, s. 92). 
6 Dosse, Gilles Deleuze et Félix Guattari – biographie croisée, s. 82–3. 
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Detta trots att Guattari i nästan ett decennium varit en av stormästarens 
kronprinsar som varje onsdag vallfärdat med arbetskompisarna till Lacans 
berömda Paris-seminarium. Men ju mer vårdarbetet på La Borde utvecklats 
mot sociala experiment i självorganisation och stor-gruppsdynamik desto 
längre bort gled man från de traditionella psykoanalytiska duetterna på dys-
chan. I stället för att låta teoretiskt skolade freudianska analytiker fålla in 
patienterna in en färdig förklaringsmodell organiserar Guattari ”institution-
ella” experiment ofta med inslag av konstnärliga interventioner som stimulans 
för den gruppkreativitet som skulle omvandla sjukdom till social energi. 
Alltmer verkade individ- och familjeterapier daterade; samtiden efterfrågade 
nya institutioner som öppnade samhället för de sjuka! När så Guattari mötte 
Deleuze hoppades han på skrivhjälp för att slagskraftigt artikulera ett institu-
tionellt alternativ till individualanalysen. I Deleuzes texter hade han spårat 
begrepp som kunde slipas till dödliga vapen för striden med Lacan och hans 
språkfokuserade strukturalistiska version av Freud. 

Deleuze var å sin sida också laddad för ett konstruktivt möte. Även om han 
inte var fullfjädrad statlig ämbetsintellektuell som vännen Michel Foucault 
(denne elitintellektuelle salongsrevoltör som var välartad alumni från elit-
skolan École Normale Superiéure, där Deleuze inte gått, och utrustad med 
direktingångar till både media och makt) så var Gilles Deleuze ändå en etab-
lerad universitetsforskare med många seriösa publikationer om bland andra 
Bergson, Hume, Nietzsche, Kant och Spinoza. På ytan gav dessa böcker sken 
av plikttrogna filosofihistoriska läsfrukter men i François Dosses biografiska 
backspegel blir de delar i ett systematiskt försök att göra filosofin aktuell. 
Deleuze dammade elegant av filosofiskolböckernas standardtolkningar och 
förkastade deras dogmatiska tolkningsklyschor i syfte att hos äldre filosofer 
gräva fram farliga begrepp som desarmerats under all akademisk bildnings-
bråte. Det som egentligen fascinerade honom var att låta klassiker vägleda ett 
nytt filosofiskt skapande med samtidsrelevans. Redan i en av sina första stu-
dier, den om Humes empirism,7 konstaterar Deleuze mycket riktigt att filosofi 
intresserar honom; inte som en teori om hur världen är strukturerad, utan som 
öppning mot världen som handlingsgenerator. Hans filosofihistoria tonade 
ner både filosofen som person och filosofi som struktur till förmån för 
fokusering på filosoferandet som en skapande process. 

7 Gilles Deleuze, Empirisme et subjectivité (Paris:  Presses universitaire de France, 1953), s. 152. 
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Det akademiska Frankrike beundrade Deleuze förmåga att skänka trötta 
och nötta texter ny vitalitet.8 I en tid då marxism och strukturalism parad med 
psykoanalytisk språkfilosofi utgjorde ortodoxin valde Deleuze också att 
dandy-artat bekänna sig till Henri Bergsons filosofiska vitalism. Mer politiskt 
inkorrekt kunde man knappast vara i 60- och 70-talets Paris. När han stötte på 
Félix Gauttari hade han intresserat sig för skapandet hos Nietzsche, Proust 
men också hos en viss Sacher Masoch. Det senare avslöjade hans intresse för 
psykoanalys och psykiatri som förstås höjde förväntningarna på bekantskapen 
med Guattari. Men det var nog den imponerande livslusten, den nästan 
bedövande vitaliteten hos denne militante revolthjälte som väckte Deleuzes 
lust på ett gemensamt intellektuellt äventyr. ”Speedy Guatt”9 var en intelligent 
idéspruta som både roade och imponerade professorn. Eftersom konvales-
centen Deleuze just skrivit färdig sin ”doctorat d´etat” i filosofi fanns alltså nu 
både tid och lust att bekanta sig med en spännande agitator färskt hembördad 
från Paris barrikader. I Guattari såg han inte bara en handlingens man utan 
säkert också sitt livs chans att efter att länge ha studerat andras tänkare 
historiskt nu brett lansera sitt filosofiprojekt i samtiden. 

Guattari såg, å sin sida, chansen att äntligen i skrift precisera sina tvivel på 
de dominerande psykoanalytiska tankemodellerna. Som fullfjädrad politisk 
militant behärskande han politikens språk och retorik. Han hade ju skrivit 
otaliga manifest, formulerat politiska principer, skisserat organisations-
modeller, ritat matriser och skissat scheman, författat uppviglande flygblad, 
machiavelliskt redigerat mötesprotokoll och skrivit artiklar åt alla de tid-
skrifter och nyhetsbrev som var viktiga byggstenar i hans politiska småföre-
tagande. Men allt detta var med få undantag ett fragmenterat, kortsiktigt och 
instrumentellt skrivande. Nu var det hög tid att med Deleuze rusta ett 
textartilleri tungt nog att spränga bort den Freudianskt-Saussureska bunkern 
där Lacan förskansat psykoterapin. 

Båda var heltända och stridlystna! Filosofiprofessorn visade sig till och med 
villig att rucka lite på sina Kantianska vardagsrutiner och den rastlöse agi-
tatorn följde förvånansvärt nog professorns direktiv att varje morgon skriva 
ner sitt idéflöde och sen direkt posta brevet till Deleuze i Paris. Arbetet löpte 
väldisciplinerat och breven med idéer från La Borde bearbetades dagligen av 
filosofen i Paris. För första gången i sitt hyperaktiva liv började Guattari 
systematiskt jobba vid sitt skrivbord och snart klagade hans medarbetare på 

 
8 För ett smakprov kan man lyssna till några av Gilles Deleuzes förläsningar på nätet under 
La voix de Gilles Delueze. 
9 Dosse, Gilles Deleuze et Félix Guattari – biographie croisée, s. 63. 
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svikaren som låste in sig på kammaren och bangade vara motor i gruppdis-
kussionerna. Deleuze, som avskydde sammanträden, konferenser och grupp-
diskussioner, satsade så hårt på samarbetet med denne kollektivhjälte att han 
till och med ställde upp på några enstaka gruppdiskussioner. Utan vare sig 
yttre skäl eller inre avsikt kastade de alltså loss på ett filosofiskt äventyr som 
krävde ömsesidig förändring. Ställd mot väggen var den enda djupare för-
klaringen Deleuze kunde få ur sig deras ”vänskap”. Med andra ord det som 
alltid varit det klassiska filosofiska samtalets förtroendegrund. 

De två upplöstes i ett tredje! Med ömsesidig respekt, de var aldrig kompisar 
utan fortsatte envetet att Nia varandra på gammeldags franskt manér, genom-
förde de en kaotisk filosofifärd ut i sjuttiotalets sjudande samhällskaos. 
Äventyret ändrade Deleuzes mer akademiskt timida och undersökande stil till 
ett aggressivt bildspäckat flöde. Deras ibland gåtfulla texter är märkta av den 
flux som karakteriserade samprojektet.10 Läsaren kan inte undvika att beröras 
av texternas rusiga ”driv” som Foucault tyckte var besvärande lik Ferdinand 
Celines anarkovitalistiska stil. Här förenades två rännilar i en bubblande vild 
vårflod, utan klar arbetsfördelning men med totalt ömsesidigt förtroende. Det 
den ene påstår analyseras aldrig av den andre. För att behålla ”flytet” litar man 
på de underförstådda villkor som gör hugskotten meningsfulla. Projektet drivs 
egentligen heller inte av någon idé om ett klart syfte men av en intuition om 
outtalade underliggande problem som kan lösas av infall vars eventuella 
orsaker eller skäl är lönlösa att spåra. Deleuzes Bergson-inspirerade respekt för 
intuitionen förklarar hans beundran av Guattaris snabbt spontana, nästan 
bildmässiga, idéintellekt. Ett skapande helt artskilt från hans eget betydligt 
långsammare begreppssnickrande. 

Hur griper då filosofi in i sin samtid? Deleuze och Guattaris verk framstår 
som ett slags handling som vare sig pockar på en kausal förklaring eller 
intentionellt förståelse.11 Textflödet attraherade en bred läsekrets och själva 
konstaterar de roat att alla utom de närmast berörda psykoanalytikerna verkar 
ha berörts. Men handlingskompetensen hade alltid varit central hos Deleuzes 
filosoferande och i Gauttaris politik. 

Gilles Deleuzes tidigare undersökningar av andra filosofers verk vittnar om 
det förra. Så intresserade han sig exempelvis inte för huruvida David Humes 
berömda associationslära var psykologisk sann eller falsk. Det är nämligen 

10 Dosse, Gilles Deleuze et Félix Guattari – biographie croisée, s. 21. 
11 Deleuze och Gauttari söker med andra ord en tredje handlingsfilsofi som vare sig passar 
det Georg Henrik von Wright beteckande som den Galileiska förklaring och den Aris-
toteliska förståelsen. 
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mer i pragmatisk bemärkelse filosofier intresserar filosofen Deleuze. Det in-
tressanta med en filosofi är de underliggande problem som en filosofi som 
exempelvis Humes kan hjälpa till att lösa.12 Dessa problem kan man blott klart 
se i backspegeln. Att tolka filosofi består i att finna de ofta bortglömda begrepp 
som utgör filosofens egentliga bidrag. Men, som Deleuze påpekar i den enda 
filmade intervju han egentligen gav,13 man kan inte begära att intuitivt arbet-
ande filosofer skall orka redovisa det historiska kontext som bär på de problem 
de skapat begrepp för att tackla. Kanske är det också därför det tagit Francois 
Dosse ett decennium efter Deleuzes och Guattaris död, för en första kon-
textualisering i sin korsbiografi? 

Det sammanhang ur vilket Deleuze skapar var akademiskt filosofiskt. Han 
ser knappast filosofin som en hjälpvetenskap med uppgift att leverera hypo-
teser att sedan testa med natur- eller samhällsvetenskaplig metod. Det är där-
för David Hume inte får reduceras till skaparen av grundvalarna för en 
psykologisk associationsteori utan bör betraktas som en radikal empiriker. 
Hume stora bidrag var en problematisering av individen genom att undersöka 
det komplexa skapandet av subjektiviteten ur singulära händelser. Hos Kant 
fastnar Deleuze för frågan om hur våra intryck och våra idéer matchas trots 
att de hör till helt olika inkommensurabla världar. På samma vis som han 
bryter sig loss ur den Sartrianska generationens introverta ésprit-tradition för-
kastas i stort Hegel och Marx; detta efterkrigs-skruvstäd där de flesta franska 
intellektuella fortfarande var fastklämda. Den förra skolans existentiella 
förkärlek för revolten och den senares hopp om det dialektiska motståndets 
negation rimmar illa med Deluezes Bergsonianska sökande efter den realis-
tiska empirisk handlingsfilosofi. 

Detta var ett lustfyllt äventyr! Deleuze och Guattari-projektet var en glad 
Nietzscheansk vetenskapstrip, ett positivt projekt långt bort från Hegeliansk 
negation eller Camus revolt. I sin specialläsning av Henri Bergson bortser 
Deleuze från idealism eller påstådd spiritualism. Lika litet som filosofin kan 
spåra något högre, ovanför verkligheten, lika litet tilltalas Deleuze av att filo-
sofen skulle kunna avslöja någonting förklarande under verkligheten. Allt 
sker på ett plan och det återstår för filosofen att anta ett stoiskt ontologiskt 
förhållningssätt till filosoferandets skapelseprocesser. Med filosofisk stoisk 
vishet inväntas händelser i nuets en-plans verklighet. Deleuzes botaniserarde 
också i filosofihistorien med ett speciellt intresse för alla som lutar åt en 

 
12 Deleuze, Empirisme et subjectivité, s. 120. 
13 Videointervjuer i ABCdaire de Gilles Deleuze. 
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sådan ”andra metafysik” eller som präglas av det som Dosse kallar 
en ”empirisk transcendentalism”.14 Det är sådana filosofier Deleuze vill lyfta 
fram och återupprätta ty de har ofta misshandlats genom banalisering för att 
bättre passa opinionens fixa idéer om att speglingar, dubbleringar och binära 
modeller är vägen till vetenskaplig status för filosofin. Det binära och duala 
blir också dominant när kunskap skall passa in i organisationer. En upp-
splittring i ande-kropp, modell-verklighet eller betecknad-betecknat kan 
vara betryggande för en rak enkel kommunikation men för Deleuze är sådan 
binärisering fundamentalt ofilosofisk. Den gör nämligen våld på en verklig-
het som alltid uppstår och manifesteras i skapande processer. En filosofi blir 
då för Deleuze först värd namnet om den skyr det banalt binära och intres-
serar sig för det processuella i Leibnizs, Spinozas eller Whiteheads anda. Av 
samma skäl hyser Deleuze en stor respekt för filosofier han letar upp på de 
glömda galningarnas hylla. Där har de nämligen oftast dumpats på grund av 
en immunitet mot all binärisering. På den dammiga hyllan återupptäcker 
Deleuze exempelvis teknikfilosofen Gilbert Simondons tankar om indi-
vidualiseringsprocesser, fysikern Geoffroy Saint-Hilaires försök att bli 
det ”oändligt lillas” Newton, sociologen och naturfilosofen Gabriel Tarde 
eller lingvisten Gustave Guillaume. Deleuze rekommenderar också skönlit-
teratur, ofta troligen på inrådan av Madame Deleuze som är fransk över-
sättare av bland andra D.H. Lawrence. I konsten spårar han just känsligheten 
för det processuella immanenta skapandet. Det estetiska filosoferandet i 
exempelvis skönlitterärt skapande utnyttjar konstens legitimitet för att fly 
bort från det binära och slinka ur dess blockeringar. 

Filosofi måste ständigt värnas! Deleuze attackerar det binära som tankens 
och filosoferandets död. Gauttari kämpade också dagligen mot det binära som 
för honom betydde handlingens död i byråkratier. Till deras gemensamma 
filosofiverkstad släpar nu Guattari med sig sina egna antibinära slagord 
som ”maskin” och ”transversalitet”. Det förra är Guattaris konkurrent till 
begreppet ”struktur”, det senare lyfter fram det kreativa i icke-hierarkiska rela-
tioner som han själv var en praktisk mästare i att skapa. Vad var karnevalerna 
på La Borde om inte lekfulla rhizomatiska nätverk som en gång om året 
församlade medlemmar i andra alternativa terapigrupper från hela världen? 
Och visst passade begreppet transversalitet de organisationsinitiativ som retat 
gallfeber på det hierarkiska kommunistpartiets kontroll-kadrar. Med minnet 
färskt från maj-revolten 68 skriver Deleuze och Gauttari om skapandet 
som ”maskiner” i ”fabriker” just för att betona att handling är produktiv och 

14 Dosse, Gilles Deleuze et Félix Guattari – biographie croisée, s. 198–207. 
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inte är en konsumtion av verkligheten. I den bemärkelsen skapade Guattari 
och hans vänner ett antal produktionsenheter. I företag med logos som FGERI 
eller CERFI bedrevs idéutbyte och samhällsförändringsarbete med Félix som 
ständig eldsjäl. Då Mitterrands socialister tar makten under 80-talet, erbjuder 
dessa maskiner sina tjänster som statlig utredare. Psykiatrin skall förnyas i 
Frankrike och då La Bordes vård inte bara är framgångsrik utan även billig för 
CERFI konsultuppdrag från franska hälsoministeriet. Guattaris gäng startar 
College International de Philosophie men utmanövreras snart av mer binärt 
slipade statproffs som Jacques Derrida. När Mitterrand sitter fastare i sadeln 
minskar statsapparatens lust att finansiera Guattaris projekt. Deleuze och 
Guattaris begrepp ”flyktlinjer” passar bra på vad som nu krävs. Då det var 
svårare dra in offentliga uppdrag återstår att söka nya vägar för ett mer 
informellt militant undergroundarbete. Félix är en flyktflexibel entreprenör 
som finner nya vägar i systemets oväntade sprickor. I kretsen kring Guattaris 
vän förläggaren Christian Bourgeois fanns exempelvis en militant dam som 
under namnet Agnes B. fortsatte kampen i sitt framgångsrika modeföretag. De 
som inte förstår vad Deleuze & Guattari-termen ”rhizome” betyder får bra tips 
ur Dosses korsbiografi. Innan webben slagit igenom experimenterar redan 
Guattari med sändaren Radio Tomate och 1980 bildas det europeiska nät-
verket CINEL för fria illegala radiostationer; även från östblocket. Vad menar 
de men begreppet ”nomad”? Guattari reste själv som subversiv konsult 
överallt dit där det är liv i luckan. Efter revolter bland franska fängelseinterner 
är han till exempel med och bildar GIP, gruppen för fängelse-information, 
som skall dokumentera utvecklingen på anstalterna. De militanta intellek-
tuella driver kommunikationen, informationen och dokumentationen hand i 
hand med en reflektion inom ramen för självorganiserade nätverk. I Félix 
Guattari möter Gilles Deleuze alltså en oomstridd mästare på att underblåsa 
alla slags singulära krafter som genererats av spontana händelser. Handling i 
denna anda vill deras filosoferande göra till sin. 

Handlingen är som en flodvåg! 1968 trycktes flygblad i Guattaris våning för 
att mobilisera studenterna i Paris och i Lyon, där Deleuze då undervisade, 
sjunger professorn franska revolutionsvisor med sina barn. Deras uppfattning 
om handling och därmed också filosoferande i samtiden är präglat av 
energiexplosionen 68. Det var en gatans flodvåg som sköljde bort det som varit 
och förändrade framtiden. Deleuze och Guattari rycks med av detta energiska 
överflöde som likt en maskin producerar rörelseprocesser utan färdiga mål. 
Just så ville de filosofera! Detta överflöd hade Deleuze redan spårat hos de 
stora filosofernas konstnärliga skapande på gränsen till euforiskt delirium? 



KONSTEN VID GALENSKAPENS RAND 

153 

Processer på världshistorisk horisont! Deleuze och Guattari finner det 
exempelvis djupt ovärdigt att psykoanalytiker som ställs öga mot öga med 
skapande kraft söker mästra sådana processer genom att härleda kraften till ett 
snaskigt familjedrama med inslag av en förlegad klassisk myt som Oidipus. I 
stället för att acceptera det faktum att energin flödar över tolkar analysen 
handlingens djupa orsaker i form av brist eller förlust. Det är med indig-
nationen över detta sätt att kväsa skapandet som de driver tesen i sin första 
gemensamma bok ”L´Anti Oedipe”. Inse att nyskapande väller fram som en 
flodvåg som söker sig nya fåror bortom gamla bäddar. Processen är som ett 
frustande lokomotiv som rullar vilt utan räls genom landskapet. Vi deltar inte 
i dessa processer som individer med genomtänkta eller ens rekonstruerbara 
intentioner. Men vi kan heller inte förstå våra handlingar som betingade av en 
struktur. Detta är en tredje form som liknar livet självt. Det är en resa som vi 
dras med i, blir besatta av. Vi bearbetas och förändras under resans gång 
samtidigt som vi genomströmmas av världen som vi rusar igenom och berusar 
oss. Att all denna energi skulle kunna reduceras av psykoanalysens lära om 
enkla familjeförklaringar förefaller galet, absurt och skandalöst. Att man dess-
utom som analytikerna påstå sig kunna bena ut det betecknande och beteck-
nade i ett kreativt kaos är inte bara artificiellt men också en djupt frihets-
kränkande som kontrollstrategi. 

Våghalsighet och vaksamhet, båda viktiga! Francois Dosse visar att Deleuze 
och Guattaris förespråkar sin processyn med ett patos rotad i egna upplevelser. 
De hade båda utsatts för konkreta kväsningsförsök. Under 70-talets föreläs-
ningar i Vincennes brukade Deleuze systematiskt provoceras och häcklas av 
filosofen Alain Badiou och hans maoistbrigad som i kollegans filosofi såg som 
en vagel i ögat på ett renlärigt maoistiskt tänkande. Dosse förfasar sig med rätta 
över att samme Alain Badiou idag åter kidnappar Deleuze och Guattaris fram-
gångrika verk genom att förvränga deras multiplicitets-begrepp till Multitude, 
som de också döper sin nykommunistiska sekt till.15 Där hittar vi idag Tony 
Negri, också han före detta Deleuze lärjunge och Guattarikompis, som detta till 
trots envetet fortsätter att hamra på sin hegelianska läst. Kanske kan man säga 
att Félix Guattaris kritik av psykoanalysen blev förvrängd av den antipsykiatri 
som ville vara radikal och vägra sjuka psykiatrisk vård. Men att stänga 
statshospitalen eller genomföra en maoistisk revolution vore en absurd slutsats 
av Guattaris och Deleuzes verk. De gjorde snarare allt för att inte binäriseras i 
markand-eller-hierarki termer. De undersöker i sitt verk noga tricks, inte bara 
psykoanalysens, som söker kodifiera och territorialisera skapande processer 

 
15 Se första numret av tidskriften; Multitudes, vol. 1 (mars 2000). 
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och ”fånga in dem” i statiska basläger. När de nya filosofernas och de post-
moderna pop-filosoferna i slutet av sjuttiotalet börjar häckla ”de stora berätt-
elserna” och bunta ihop pro-kapitalism med anti-marxism attackerar Gilles 
Deleuze detta som grov mediamarketing av ”ytliga dualismer”.16 Samtidigt ger 
Francois Dosse många exempel på de två kumpanernas kontakter och resor som 
visar att de ständigt på fältet kastar sig in i processer som föreföll kaotiskt 
skapande. Man talade med palestinier som tyckte att ”nomadologin” passade 
deras situation, man reste till Bologna, Berlin, New York, Heidelberg; för att 
delta i demonstrationer, protester och debatter. Men mitt i denna våghalsighet 
finns även en vaksamhet som när Guattari avstår från att liera sig med den 
extrema antipsykiatrin för att inleda ett samarbete med Mony Elkiam en mer 
institutionellt engagerad terapeut i USA.  

Deleuze och Guattaris presenterar sina två tyngsta böcker under rubrik-
en ”Kapitalism och Schizofreni”. Härmed betonar de det filosoferande konst-
företagets reella risk i vår samtid. Filosofin blir konsten på galenskapens rand 
och att följa de flyktlinjer som genomströmmar oss, att kasta sig ut i flödet som 
för ut på kapitalismens stormade hav är alltså både lustfyllt och livsfarligt. Men 
en konst som sätter filosoferandet mitt i sin samtid är för Deleuze och Guattari 
långt ifrån en romantisk affär. Det är en konst som uppstår på ytan av ett 
lövtunt subjekt så genomborrat av singulära händelser och segmenteringar att 
idéer som personlighet eller individualitet vittrar till trasig idealism. En konst 
utan konstnärer. Som när en patient från La Borde äntrade scenen i det 
moderna konstmuseet Palais de Tokyo 1966. Han satte sig där och spelade 
piano inför en andäktig konstpublik. Jean-Jacques Lebel, han som i maj 1968 
skulle få snilleblixten att ockupera Odeon teatern, såg i patienten en arvtagare 
i rakt nedstigande led från Marcel Duchamp och John Cage. Och mitt i 
applådåskan vrålar så den sjuke på konstmuseet; ”Äntligen är jag någon.”17 

16 Francois Cusset, French Theory (Paris: Éditions de la Découverte, 2003), s. 328. 
17 Dosse, Gilles Deleuze et Félix Guattari – biographie croisée, s. 211. 
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Notes on Three Phases in Deleuze’s Thinking on Novelty

JAKOB A. NILSSON 

Let us enter through Alain Badiou’s critique: despite all its talk of multiplicity 
and difference, Deleuze’s is a philosophy of ontological oneness, to which 
Badiou contrasts what he considers to be his own more radical ontology of 
multiplicity. For Deleuze, we are told, all events are expressions of the Event 
(as the One), that furthermore occurs as a “continuous result of becoming,” 
an “indivisible continuum of Virtuality,” thereby disallowing any temporal 
“separation” or “void,” which means Deleuze cannot account for the pro-
duction of the new in actual situations.1 Badiou’s reading of Deleuze’s 
philosophy has been debated and scrutinized for quite some time. It has 
mostly been shown to be a productive provocation that is also thoroughly 
misleading—i.e. a series of basic misunderstandings that mixed with bits of 
truth are made into a powerful image, which has stirred scholarly engage-
ments that have in turn sharpened the understanding of Deleuze.2 Such 
scholarly engagements, however, still tend to reduce Deleuze’s thoughts on 
events and novelty to continuous becoming or differentiation. Doing so 
confirms a key—partly also misleading—aspect of Badiou’s image: it is as 
being “contrary to Deleuze” that Badiou declares that he thinks “events are 
rare”—and rare here means rupturing and extraordinary but also infre-
quent.3 This chapter aims to show that reducing Deleuze’s philosophy of 
events and novelty to constant differentiation, is to collapse different 
registers of his philosophy into one and furthermore to neglect important 
shifts in his thinking.  

 
1 Alain Badiou, Logics of Worlds [2006] (London: Continuum, 2009), pp. 387, 382. I discuss 
Badiou’s own philosophy of the event, left to the side here, in Jakob Nilsson, The Untimely-
Image: On Contours of the New in Political Film-Thinking (Stockholm: Acta, 2012), chapter 1. 
2 E.g. Daniel W. Smith, “Mathematics and the Theory of Multiplicities: Badiou and Deleuze 
Revisited” [2003], Essays on Deleuze (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012), pp. 
287–311; Jon Roffe, Badiou’s Deleuze (Montreal & Kingston: McGill-Queen’s University 
Press, 2012); James Williams, “If Not Here, Then Where? On the Location and Indi-
viduation of Events in Badiou and Deleuze,” Deleuze Studies, vol. 3, no. 1 (2009), pp. 98–
102. See also Clayton Crockett, Deleuze Beyond Badiou: Ontology, Multiplicity, and Event 
(New York: Columbia University Press, 2013). 
3 Alain Badiou, Deleuze: The Clamor of Being [1997], trans. Louise Burchill (Minnea-
polis/London: University of Minnesota Press, 2000), p. 74f. 
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In this brief text—made in some parts from rewritten bits of more in-depth 
explorations in three other texts4—I will critically challenge the reduction of 
Deleuze’s positions on events and novelty to constant differentiation, with 
focus mostly on Deleuze scholars Daniel W. Smith and James Williams, and 
also outline three phases in Deleuze’s thinking on the new. When it comes to 
Deleuze’s philosophy at large, it is widely acknowledged to be a period before 
and after ca 1970 when the collaborations with Guattari begins. Are there also 
later general shifts?  

In the midst of Sven-Olov Wallenstein’s introduction to his and Johan 
Sehlberg’s anthology Deleuze och litteraturen (2019)—an introduction that 
with great insight overviews Deleuze’s writings on literature across the years—
Wallenstein stops to ask: “Would it be possible to distinguish a third phase in 
Deleuze’s thinking on literature?”5 He suggests a somewhat more general third 
phase, coinciding with a new concern most developed in Deleuze’s second 
book on cinema (1985), and scattered in his texts on literature roughly around 
this time: the problem of restoring belief in this world in post-war societies in 
which organic structures of thinking and believing, which used to provide a 
natural link between man and world, have lost their ability to convince. 
Societies of cliché in which, as Wallenstein writes, “our problem is not the void 
left after God, nihilism, or the negativity of absence, but the world” to which 
we have lost our bond.6 In this overviewing text covering many other issues, 
Wallenstein cannot develop much further what this suggested third phase 
entails—aside from some intriguing paragraphs on a developing concern in 
Deleuze’s writings on literature with not only lines of flight but collective 
enunciation and becoming-democratic.7 In a footnote to the remarks on the 
issue of belief in the world and whether there is a third phase, however, 
Wallenstein kindly references, along with a book by Paola Marrati, a section 
in my dissertation.8 In the following I will outline—partly through rewritten 

4 Nilsson, “Thought-Images and The New as a Rarity: A Reevaluation of the Philosophical 
Implications of Deleuze’s Cinema Books,” Cinema: Journal of Philosophy and the Moving 
Image, no. 6 (2014), pp. 94–121; Nilsson, “Deleuze, Concepts, and Ideas about Film as 
Philosophy. A Critical and Speculative Re-Examination,” Journal of French and Franco-
phone Philosophy, vol. 26, no. 2 (2018), pp. 127–149; Nilsson, The Untimely-Image. 
5 Sven-Olov Wallenstein, “Deleuze och litteraturen: inledning,” Deleuze och litteraturen, 
eds. Johan Sehlberg & Sven-Olov Wallenstein (Hägersten: Tankekraft förlag, 2018), p. 25. 
(Translation mine.) 
6 Ibid. 
7 Ibid., p. 26f. 
8 Ibid., p. 247, note 43. 
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strands from that text and more so two later texts—levels and nuances roughly 
corresponding with three phases in Deleuze’s thinking on the new.  

Levels & Frequency 

According to Daniel W. Smith, in Deleuze—following Bergson and White-
head—the new is a “fundamental ontological concept: Being = Difference = 
the New.”9 That is, it concerns an ontology in which difference instead of 
identity is primary. Smith adds that the new mostly appears as “an operative 
concept in Deleuze’s philosophy,” in which it tends to be “thematize[d] 
explicitly under the rubric of difference (Difference and Repetition) or the 
event (Logic of Sense) or time (The Time-Image),” and that the main 
Deleuzian question is: “what are the ontological conditions under which 
something new can appear in the world?”10 Central to Deleuze’s answer is 
that these conditions are immanent to the world, real, and in themselves 
made up of (positive, self-differing) differences, while also producing new 
difference. More technically, they consist of reciprocally determined, but 
non-localizable, relations of forces that produce corresponding pre-indi-
vidual singularities, making up qualitative, non-numerical multiplicities: 
plastic and mobile, yet fully determined, virtual Ideas (differentiation). Such 
Ideas have the capacity to be actualized—through what Deleuze calls inten-
sity, the other aspect of the conditions of the new—but only asymmetrically: 
further difference is produced through their actualization (differenciation).11 
Therefore, as Smiths writes, “every process of actualization is, by its very 
nature, the production of the new.”12 Now, what does all this mean in terms 

9 Daniel W. Smith, “The Conditions of the New,” Essays on Deleuze (Edinburgh: Edinburgh 
University Press, 2012), p. 236f. (Note that this is a rewritten and expanded version of the 
article with the same title from 2007.) 
10 Smith, “The Conditions of the New,” p. 237. 
11 Deleuze develops this in the fourth and fifth chapters of Difference and Repetition. Note 
that the process of actualization between condition (the virtual) and conditioned (the 
actual) is not simply one-directional—as if the conditions were a semi-transcendent sphere 
that merely gives—as William’s writes, there is instead a “reciprocal quasi-causal deter-
mination” between the two, Gilles Deleuze’s Difference and Repetition: A Critical Intro-
duction and Guide (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2003), p. 176ff, see also pp. 11, 
14f, 21, 186f. That is, the virtual conditions, as Smith writes, “change as the conditioned 
changes” and they are “modified by the actualization,” “The Conditions of the New,” pp. 
240, 253. 
12 Smith, “The Conditions of the New,” p. 240. 
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of frequency? How is the new, for Deleuze, ongoing everywhere and/or how 
is it rare?  

From a close-reading of the intricacies of Deleuze’s (late 1960s) philosophy 
of time, James Williams draws a radical conclusion: “Every pace taken by every 
animal is new. Every roll of every stone is a break with the past”; all in all, 
“every event is new” even “any habitual gesture and the passing of that 
gesture.”13 Smith, on his part, claims that (for Deleuze) every event is new, and 
that novelty is a ubiquitous part of everyday processes, but also that not every-
thing is an event. A multiplicity, he writes, is a mixture of both “ordinary” and 
“singular” points, and it is only with the latter that “something ‘happens’ 
within the multiplicity—an event.”14 Still, the examples Smith provides—
physical: the point at which water boils; psychic: the point at which a person 
breaks down in tears, or even just says something or gestures in a certain 
manner15—are not only everyday but also, respectively, a mechanical repeti-
tion and blatantly trivial.  

The substance of William’s argument would be that even the lived present 
of a contracted “habit,” for instance an organism, is the outcome of ongoing 
passive syntheses of time (as effected by interconnected second and third 
syntheses of time—ground/past and ungrounded/future). That is, from the 
perspective of difference being ontologically primary, even these habitual 
processes entail constant differentiation from the self-identical. While every-
thing in reality is thereby in some kind of open movement, however, this does 
not mean all movements are “new” in any other sense than not static or static-
ally predetermined. Very few paces “taken by every animal” is new in any other 
sense, or interesting, remarkable or extraordinary (all key markers of evalua-
tion for Deleuze). The interpretation that everything is new can therefore only 
apply to a fundamental ontological level: the world and everything in it 
regarded as open (groundless) at the core. Even that which seems most pre-
determined in development or static in identity is the outcome of (slow or fast) 
processes that are distinctive but also ongoing and open.  

Now, once this is firmly established—i.e. that there is no static being 
beyond/before becoming, that time is creative, and (to expand slightly) that 
the novelty created is not to be confused with realizing already given possi-
bilities or (potentially pre-calculable) reorganizations of the given into new 

 
13 James Williams, Gilles Deleuze's Philosophy of Time: A Critical Introduction and Guide 
(Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011), p. 106. 
14 Smith, “The Conditions of the New,” p. 247. 
15 Ibid., pp. 247, 253. 
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patterns themselves implicitly already there—then different registers of the 
problem of the new can come into focus.  

In Brian Massumi’s preface for A Thousand Plateaus (1980), Deleuze is 
described to have come to perceive “the world [as rarely leaving] room for 
uncommon intensity, being in large measure an entropic trashbin of outworn 
modes that refuse to die.”16 Hyperbolic but not simply inaccurate, this claim 
appears as the polar opposite of William’s. Have we thereby encountered an 
unresolved contradiction in Deleuze’s thought? Not really. Deleuze’s thought 
can be said to encompass both as limit points. While Deleuze’s full conception 
of reality spans a complex set of different/cial processes—as glimpsed above—
his conception can be generalized through his actual-virtual pair (that is, if 
intensity—which is really a third, distinct but intertwined, aspect of reality—
is for simplicity included under the banner of virtual). While Miguel de 
Beistegui for instance describes one of the generalized sides as a hidden “‘law’ 
of nature […] according to which differences only return” he does so in rela-
tion to the other side which is described—albeit with some lack of nuance—as 
a “surface of the world” with “empirical laws” in “which things recur identic-
ally.”17 Williams can draw his conclusions about omnipresent novelty only by 
focusing too exclusively on one of the sides in which more clearly only dif-
ferences return in time. The sense of Massumi’s assertion stems from a (too 
narrow) focus on the other aspect: the realm—spanning a continuum of 
nature and culture—of the actualized, including “insignificant facts” and 
“everyday banality,” or processes of stratification that Deleuze and Guattari 
say “consist of giving form to matters, of imprisoning intensities or locking 
singularities into systems of resonance and redundancy, or producing upon 
the body of the earth molecules large and small and organizing them into 
molar aggregates.”18 With the caveat that they are intertwined aspects of the 
same reality, one aspect organizes and gives consistency to virtual Ideas/ 
potentials, the other concerns the actualized realm in which more solid forms 
or identities are played out. Depending on how one gives emphasis to only one 

16 Brian Massumi, “Translator’s Foreword: Pleasures of Philosophy,” A Thousand Plateaus 
(Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987), p. xiv. 
17 Miguel de Beistegui, Truth and Genesis: Philosophy as Differential Ontology (Blooming-
ton/Indianapolis: Indiana University Press, 2004), p. 322. 
18 Gilles Deleuze, Difference and Repetition [1968], trans. Paul Patton (London/NY: Con-
tinuum, 2004), p. 171; Gilles Deleuze & Felix Guattari, A Thousand Plateaus [1980], trans. 
Brian Massumi (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987), p. 40. 
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of these aspects of the real, one can read out of Deleuze the claim that every-
thing is new or that almost nothing is new, without there being any real contra-
diction.  

If at one of the extreme limits of Deleuze’s system everything can be said to 
be new, such a contention certainly has very little to do with Deleuze’s 
diagnoses of social, aesthetic, and political areas. And clearly, for Deleuze of 
any period, very few thoughts are new. Perhaps the world of thought is for 
Deleuze not a total “entropic trashbin of outworn modes,” but to really think, 
as he writes in Difference and Repetition, is “to bring into being that which does 
not yet exist” and this happens “rarely.”19 In a talk given in 1987 on what it 
means to have an idea in film and in philosophy (respectively) Deleuze said: 
“having an idea is a rare event, it is a kind of celebration, it is uncommon.”20 
And in his book on Foucault, he writes about the occasions when thinking 
“free[s] itself from what it thinks (present) and is able to ‘think otherwise’ (the 
future)” by making “the past active and present to the outside so that some-
thing new will finally come about.”21  

Extraordinary/Trivial 

On the one hand, with inspiration from Nietzsche, Deleuze aimed to shift 
focus from “Great Events”—like the kind Badiou tends to focus on (the 
Political Revolution, the Scientific Breakthrough, etc.)—to the “silent plu-
rality of senses of each event,” the values and layered internal genealogies of 
every event, rather than a mere claim that every event is new (beyond the 
basic premise of a being of becoming).22 On the other hand, for Deleuze of 
all periods, it is of central importance not to confuse extraordinary events 
with trivial events—and extraordinary events, whether subtle or grand, are 
uncommon. In Difference and Repetition Deleuze writes about “ordinary 
‘points’ confused with singular points” and in The Logic of Sense about a 
profound event “quickly covered over by everyday banality […].”23 Looking 

 
19 Deleuze, Difference and Repetition, pp. 185, 168. 
20 Gilles Deleuze, “What is the Creative Act?,” Two Regimes of Madness, trans. A. Hodges & 
M. Taormina (New York: Semiotext[e], 2007), p. 312. (Translation modified.) 
21 Gilles Deleuze, Foucault [1986], trans. by Seán Hand (Minnesota/London: University of 
Minnesota Press, 2006), p. 119. 
22 Deleuze, Difference and Repetition, p. 202f; Gilles Deleuze, Nietzsche and Philosophy 
[1962], trans. Hugh Tomlinson (New York: Columbia University Press, 1983), pp. 4, 2, 156, 
159. 
23 Deleuze, Difference and Repetition, p. 191; Gilles Deleuze, The Logic of Sense [1969], trans. 
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back at May ‘68 from 1984, Deleuze writes that “[e]verything that was new 
has been marginalized or turned into caricature.”24 A main antagonist in 
Cinema 2 is the “permanent state of daily banality” of post-war capitalist 
societies. Crumbled organic conceptions of history, society, and subjectivity 
remain as free-floating clichés, a state of modern/late nihilism from which a 
certain type of post-war cinema, through the power of the unthought, tries 
to find “a subtle way out.”25 

Three Phases 

These different writings, however, also cover certain shifts in Deleuze’s 
thinking. John Rajchman has pointed to three “periods of invention” in 
Deleuze’s work, and while this is not about “dramatic turning point[s],” 
linear development, or a maturity curve, he does find Deleuze’s thought to 
become “more complex and multiple in its implications and its reach, as well 
as its internal relations.”26 His periodization (itself brief) compressed into 
rubrics: 1.) The 1950s and 1960s: The texts leading up to and including the 
“two great works of logic” Difference and Repetition and The Logic of Sense. 
2.) Post 1968: The work with Guattari resulting most significantly in Anti-
Oedipus (1972) and A Thousand Plateaus (1980). 3.) The 1980s and 1990s: 
A time of a burgeoning neoliberal “new world order,” during which Deleuze 
formulates a new problem of belief in the world that “reaches its fullest 
development” in Cinema 2.27 

I find this periodization, interpreted and expanded upon, to be relevant for 
also charting Deleuze’s thinking on the new—with the caveat that it is under-
stood to cover phases not entirely bound by chronology: that they to some 
extent can be understood as levels or points of focus that Deleuze shifted 
between more or less from the start. The shift from the first to the second 
phase—and the chronological aspect is fairly clear here—means a turn 
towards the explicitly political, as is well known, towards surfaces rather than 
depths, and a sort of overhaul of the general terminology—but to be sure, 
many of the basic coordinates remain: kept is certainly the notion of genetic 

C.J. Stivale et al. (London/New York: Continuum, 2003), p. 286 (Translation modified.) 
24 Gilles Deleuze, “May ’68 Didn’t Happen,” Two Regimes of Madness, trans. A. Hodges &
M. Taormina (New York: Semiotext[e], 2007), p. 235. 
25 Gilles Deleuze, Cinema 2: The Time-Image [1985], trans. Hugh Tomlinson and Roberta
Galeta (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003), p. 170.
26 John Rajchman, The Deleuze Connections (Cambridge Mass./London: The MIT Press,
2000), p. 24. 
27 Ibid., pp. 24–26. 
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conditions that subsists in actualized things and phenomena. The fact that this 
genetic register of reality is far from always dominant, however, now becomes 
increasingly emphasized. This register now more clearly appears in relation to 
other forces that “imprison” their own, rather than as that which is constantly 
actualized/differenciated.  

The shift between the second and the third period is much less recognized. 
If the second period dealt with overcoding, apparatuses of capture, anti-pro-
duction and various other names for repressive forms of reterritorialization, it 
also entailed a joyful explosion of theory and brimmed with belief in the 
creative powers of life, art and philosophy. The third period is marked by a 
certain wavering in Deleuze’s own belief in the contemporary world and the 
possibility of “creating new forms of life.” Other kinds of forces became 
increasingly overwhelming. Thinking and believing in the world even more 
clearly comes to concern struggle. And what the struggle is up against is not 
merely representational forms—as tended to be the focus in early Deleuze—
but rather an aggressive state of banality and a slippery, rhizomatic form of 
capitalist repression and capture.  

Creativity in Prison 

How do the virtual conditions for the new, as explicated by both Smith and 
Williams, fare in this situation? Their arguments that the virtual is constantly 
modified and even determined by being actualized (see footnote 11)—and 
Smith’s even more radical claim that “the actualization of the virtual also 
produces the virtual”28 —must be adjusted with the realization that virtual 
Ideas are far from only modified and determined by actualization. While 
Deleuze already in Difference and Repetition describes virtual Ideas as “dif-
ferentiated even though they are completely undifferenciated,” virtual modi-
fication and determination independent of actualization is developed and 
clearer in Deleuze’s third phase.29 As shown in much more depth and detail 
in my 2014 article, Cinema 2 can be read as one long exploration of virtual 
expression and creativity in situations in which lines of actualization appear 
disturbed or even blocked.  

Many of the so-called time-image films discussed in Cinema 2 appear as 
deeply explorative and expressive of virtual time and potential. But their (2) 
virtuality also appears as almost wholly cut off from or struggling to re-con-
nect with (3) actualizing intensity, while stuck in (1) concrete socio-political 
 
28 Smith, “The Conditions of the New,” p. 253. (Emphasis mine.) 
29 Deleuze, Difference and Repetition, p. 314. 
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situations that can appear as the result of entropic exhaustion of generative 
difference. Deleuze’s descriptions of various time- and crystal-images overall, 
could be said to make up a map of struggles for the new as seen from the 
perspective of a virtual past/realm. Importantly, as part of this struggle, even 
the most (from actualizing intensity) closed off crystal-images—circuits of 
virtual/actual tight to the point of some being described as “prisons”—still 
experiment with compositions of virtual ideas and potentials for transforma-
tion. This is, it appears, what art—and philosophy—can do in social situations 
like the ones Deleuze focuses on in the second and third phases.  

In the third phase, especially, Deleuze increasingly emphasizes how philo-
sophy and art must co-create with and through virtual potential (instead of 
merely, by going in the opposite direction from actualization, revealing virtual 
potential). So that even when the virtual/actual circuit appears closed, there 
can be much creativity and experimentation, with the aim of maximizing 
potentials for change.  

Philosophy Still Speaks 

Let us end with a brief note on philosophy in this regard. Philosophy is 
famously defined as the art of creating concepts in late Deleuze—a definition 
that crowns a complex, systemic argument made across What is Philosophy? 
that we cannot delve into here. Sticking out as directly relevant is that “the 
concept speaks the event, not the essence or the thing.”30 Most obviously, 
this sentence can be read as a general adaptation of concepts in relation to 
an ontology of being=becoming. If in his first period Deleuze tended to talk 
about concepts as part of what he critiqued as a traditional philosophy of 
representation, he now defines philosophical concepts across the board—
including representational concepts, if analyzed beyond their own immedi-
ate philosophical contexts—as a specific kind of philosophically defined 
virtual multiplicities.31 This is more complex than a being of becoming.  

A concept “speaks” the event in the sense of “the contour, the configura-
tion, the constellation of an event to come.”32 First of all, the new in thought is 

30 Gilles Deleuze & Felix Guattari, What Is Philosophy? [1991], trans. Hugh Tomlinson & 
Graham Burchill (New York: Columbia University Press, 1994), p. 21. 
31 For more on how concepts are defined in late Deleuze, as well as how this can be im-
manently critiqued and developed, see Nilsson, “Deleuze, Concepts, and Ideas about Film 
as Philosophy. A Critical and Speculative Re-Examination.” 
32 Deleuze & Guattari, What Is Philosophy?, p. 32f. 
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still rare, and the creation of a concept is the fruit of arduous labor with 
problems—and certainly for every concept that is “well formed and attest to a 
creation” there are many that are “not viable […] arbitrary or inconsistent” 
and “do not hold up.”33 Second, the concept speaks an event to come, that is, it 
speaks (2) virtual potential rather than (3) actualizing intensity or (1) actuality 
itself. Third, it speaks creatively. Concept creation involves grappling with 
problems and existing virtual Ideas in reality, but as material for co-creation 
that involves reworking them into concepts with philosophical properties, 
which for Deleuze furthermore means aiming to maximize potentials for the 
new. And to end on a somewhat positive note: In societies such as our late, 
lingering societies of cliché, in which many lines of actualization appear 
particularly disturbed, perhaps the importance of creativity and experi-
mentation in art and philosophy is only heightened. Creation and experimen-
tation in and through virtual Ideas, with the aim of finding “a subtle way out” 
possibly leading – as increasingly required for our very survival – to grander 
things “finally com[ing] about.”34  
 

 
 

 
33 Ibid., p. 3. 
34 Deleuze, Cinema 2, p. 170; Foucault, p. 119. 
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Estetikens födelse, liv och död

DAN KARLHOLM 

Jag har faktiskt inte en aning om hur jag ska börja den här texten. Hur jag än 
försöker så vill det sig inte. Jag har förberett mig med strategisk läsning och 
omläsning. Jag tog till och med en dusch i morse fast det är jullov. Två 
koppar kaffe, utan effekt. Kan man ens köra fast utan att ha kört någonstans? 
Kan man fastna stillastående?  

Det är inte så att jag saknar uppslag, men dessa uppslag är i ärlighetens 
namn vagare än jag uppgivit för redaktörsassistenten. Tacksam och ärad att 
få bidra till denna hyllning till Walle i form, enligt föreskrifterna, av någon 
sorts ”dialog” med födelsedagsbarnet, körde jag nästan fast redan där. Walle 
är en encyklopedi, en erkänd filosof och lysande pedagog, men så värst 
dialogisk är han väl inte? Fast då tänker jag kanske inte tillräckligt på alla de 
tusentals offentliga framträdanden, samtal, seminarier, symposier och så 
vidare som han deltagit i och ofta initierat. Men dessa dialoger och polyloger 
gäller ju verkligheten där ute, som filosoferna med bister min kallar refe-
renten. Jag måste väl ändå förstå att dialog ska begripas om inte direkt 
metaforiskt så i alla fall textimmanent, som skriftlig monolog. Jo men det är 
jag med på. En monolog med ett visst tilltal, en öppning, något o-ändligt. Nu 
blev det svårt igen. 

Mitt första uppslag, nu och tills vidare förkastat, var att (ett gammalt party-
trick) vända på underrubriken till det postskriptum som avslutar Upp-
lysningens estetik. Nedslag i 1700-talet.1 Istället för ”Estetiken och arvet från 
upplysningen”, där traditionens återverkningar in i vår egen tid begrundas, 
satte jag ”Upplysningen och arvet från estetiken”, därmed fräckt förebärande 
att Upplysningen, vare sig vi vill eller ej, har kommit att hemsöka den epok vi 
kanske kommer att kalla Uppvärmningen (om nu Antropocen känns lite 
sökt), och att estetiken, i den allt varmare samtiden, helt enkelt har sett sina 
bästa dagar. Att vi alltså befinner oss i en situation av arvtagare till någon eller 
något som vandrat vidare, ställt in betalningarna eller blivit en ängel. Ni hör ju 
själva. Så kan man inte skriva, särskilt inte som auktoriserad konstvetare som 
tittar in från sidan på en aktad disciplinär granne och en stor mängd goda 
kollegor. Walle är förvisso filosof och inte estetiker, men ändå (han har redan 
bidragit mer till den disciplinen än många estetiker gör under en livstid). Att 

1 Sven-Olov Wallenstein, Upplysningens estetik. Nedslag i 1700-talet (Göteborg: Palettens 
skriftserie, 2019). 
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en så lättvindigt utkastad förolämpning på något sätt skulle mildras av det 
faktum att jag under senare delen av 1900-talet tog poäng i estetik i Uppsala 
vore en alltför löjeväckande tanke att ens formulera tyst för sig själv. 

Jag är nu fullt på det klara med att det kanske inte blir någon text alls, och 
det måste man alltid vara, hur frustrerande det än är. Någon större akademisk 
katastrof vore det förstås inte. Meritvärdet på kortare bidrag på svenska (max 
25 000 tecken inklusive blanksteg) till festskrifter och liknande är nära noll. 
Det är i sig en liten skandal, då jag menar att en text är en text är en text och 
bör bedömas oavsett var och på vilket språk den möter läsaren, men hur 
bedöma en text som inte låter sig skrivas?  

Bedöma. Dömande bedöma via välgrundade omdömen… har jag inte här-
med, i förbifarten, antytt grunden för min aversion mot estetiken (utifrån mitt 
möte med den)? Trots alla dess interna förvandlingar under moderniteten 
tycks ändå det smakgenererade omdömet ligga där och pyra, som den nöd-
torftigt maskerade värmekällan under svalare moderniseringar som kritik och 
reflektion. Att estetiken, som exempelvis Jacques Rancière menar, ytterst bör 
uppfattas inte ens som en form av tänkande utan som en ”idé om tänkandet” 
ger mig akut andnöd.2 Tänkandet (en lika energikrävande som energi-
alstrande aktivitet som fryser till is som abstrakt substantiv) blir början och 
slutet på filosofin, också konstfilosofin; betingelsen, medlet och målet. Konst-
verket reduceras därmed ofta till konst (ett dematerialiserat begrepp) eller i sin 
empiriska uppenbarelse (av synnerlig teoretisk vikt för estetiken) till vittne, 
figur, exempel eller bara mat för tanken.  

Ett annat uppslag var att utifrån Walles kortfattade genealogi om estetikens 
tillblivelse och utveckling i ovannämnda skrift, försöka argumentera för att det 
idag obsoleta skede som förknippas med poetik under 1600-talet kunde 
återuppväckas i ny form och med en avgörande förskjutning från avsändarna 
till verket. Det skulle då inte handla om att uppdatera några regler för 
konstskapande, utan om att förlägga poesis inom verket och se verket som 
skapande. Detta skulle inte innebära författarens död – och läsarens födelse – 
för att parafrasera Roland Barthes, utan bådas ”död” till förmån för konst-
verkets födelse och kontinuerliga ursprung, för att parafrasera Martin 
Heidegger.3 Vad vore då vunnet med detta? Det tycks mig som om både min 

 
2 Jacques Rancière, ”Deleuze och estetikens bestämning”, Deleuze och mångfaldens veck, 
red. Helena Mattsson & Sven-Olov Wallenstein (Stockholm: Axl Books, 1998), s. 93. 
3 Roland Barthes, ”The Death of the Author”, övers. Stephen Heath (New York: Hill & 
Wang, 1988), s. 142–148; Martin Heidegger, Konstverkets ursprung, övers. Sven-Olov 
Wallenstein (Göteborg: Daidalos, 2005). 
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egen disciplin konstvetenskap och grannen estetik är på tok för personcent-
rerade, för att inte säga hårresande antropocentriska. Konstvetenskapen ägnar 
sig mest åt berömda (eller ännu otillräckligt berömda) konstnärer och alla de 
underhuggare eller överordnade aktörer som kan spåras i deras mänskliga nät-
verk. Och estetiken har alltid satt den egna reflektionen (via berömda tänkare) 
över den sinnliga perceptionen av berömda konstnärers konstverk i centrum.4 
Mot detta kunde de fundamentalt poetiska (oundvikligen politiska) konst-
verken mobiliseras, deras verkningar och förmågor, blivanden och flyktlinjer, 
registreras som materialiserade delaktigheter i och komponenter av världen. 
Bortom att erbjuda estetisk upplevelse/erfarenhet/njutning borde konstverken 
i den allt varmare värld som är vår bli habitustransformerande, och (berömda 
som oberömda) bistå oss att forcera det cerebrala glastaket, förändra vårt 
narcissistiska vara-i-världen och understödja vår ekologiska samvaro med 
andra materialiteter och livsformer. Ett sådant spekulativt anslag hade onek-
ligen krävt mer tid och med all sannolikhet spräckt den deadline som satts till 
nyårsdagen 2020 (tvivelsutan en diskret hyllning till Walle, för vilken varje dag 
är en arbetsdag).  

Ett tag tänkte jag föreslå något om konst och natur, inspirerad av Walles 
mycket initierade kapitel om ”Arkitektur och natur” i Upplysningens estetik. 
Dessa två kapitel är dock så lärda och uttömmande att jag inte fann någon 
given ingång till ”dialog”. I en äldre text slås jag dock lite senare av följande 
formulering: ”Konsten växer fram ur en animalisk dimension, ur ett naturligt 
territorium och den naturens polyfoni som innebär att en mängd pre-sig-
nifikanta element, rörelsemönster och ’expressiva karakteristika’ bildar ett 
öppet och dynamiskt system.”5 Det är Walle som kommenterar översätt-
ningen av ett kapitel ur Qu’est-ce que la philosophie? av Gilles Deleuze och Félix 
Guattari.6 Jag hade tidigare läst den boken i engelsk översättning, och funnit 
att den trots allt hör till något av det mer lättillgängliga från dessa tänkare – 

4 Detta är förstås en grov generalisering, men för att tydliggöra skillnaden mellan estetik 
som 1700-talsdisciplin och konsthistoria som 1800-talsdisciplin vill jag påstå (för att 
generalisera mera) att stommen i estetik är utvärdering (evaluation) och i konstvetenskap 
historieskrivning (historiography). Idag kan dock i stort sett vilket humanistiskt eller post-
humanistiskt ämne med någon koppling till sinnlighet rymmas inom estetikens domän 
liksom konstvetenskap och visuell kultur härbärgera ett nästan lika brett kulturellt fält med 
någon koppling till fr.a. synlighet. 
5 Wallenstein, ”Kommentar till översättningen”, Deleuze och mångfaldens veck, s. 188. 
6 Gilles Deleuze & Félix Guattari, Qu’est-ce que la philosophie? (Paris: Éditions de Minuit, 
1991). 
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även om jag naturligtvis med jämna mellanrum körde fast i deras ordbild-
ningar. Fast köra fast är kanske inte ordet. Att läsa Tusen platåer, till exempel, 
är som att köra fram över ett territorium med klart igenkännbara orienterings-
punkter men att långsamt liksom lätta från marken och uppleva hur meningen 
släpper från underlaget och att man till sist befinner sig i en annan dimension.7  

Som jag minns det var även det korta svaret på titelfrågan till Qu’est-ce que 
la philosophie? något torftig. Filosofi är att skapa begrepp, vilket känns ungefär 
lika klaustrofobiskt som den filosofiska fetischiseringen av tänkandet som jag 
ovan berört. Men när jag nu, nyss, läste Walles översättning av bokens sjunde 
kapitel ”Percept, affekt, begrepp” fann jag betydligt mer av intresse där, ja, rent 
av det perfekta uppslaget för en text till hans festskrift. Så här börjar deras text:  

Den unge mannen kommer att le på duken lika länge som den består. Pulsen 
slår under detta kvinnoansiktes hud, vinden rör en gren, en grupp människor 
gör sig redo för avfärd. I en roman eller en film kommer den unge mannen 
att sluta le, men han börjar på nytt om man går tillbaka till en viss sida eller 
ett visst ögonblick. Konsten bevarar, och den är den enda sak i världen som 
bevaras. […] Om konsten bevarar, gör den det inte likt industrin som 
tillfogar en substans för att ge tinget varaktighet. Tinget har från början blivit 
oberoende av sin ’modell’, men också av andra tänkbara rollgestalter, vilka 
själva är konstnärliga, måleriska gestalter som inandas denna måleriets luft. 
Och det är lika oberoende av de aktuella betraktarna eller åhörarna, vilka 
endast upplever tinget i efterhand, om de nu är förmögna till det. Och 
skaparen? Det är också oberoende av honom, genom detta självsättande hos 
det skapande som bevaras i sig. Det som bevaras, tinget eller konstverket, är 
ett block av förnimmelser, det vill säga ett komposit av percepter och affekter. 

För att komma åt det som den skapade konsten skapar skapar filosoferna 
tanken att konst är förnimmelse, inte din eller min, utan förnimmelse som 
sådan, nedbrutet i eller snarare upphöjt till en sammanfogning av percept 
och affekt. Det vill säga:  

Percepten är inte längre varseblivningar; de är oberoende av tillstånden hos 
dem som uppfattar dem; affekterna är inte längre känslor och affektioner, de 
överskrider kraften hos dem som genomlöper dem. Förnimmelserna, per-
cepten och affekterna är varelser som gäller i sin egen rätt och överskrider 

 
7 Gilles Deleuze & Félix Guattari, Tusen platåer (1980), övers. Gunnar Holmbäck & S-O 
Wallenstein (Hägersten: Tankekraft förlag, 2015). 
 



ESTETIKENS FÖDELSE, LIV OCH DÖD 

169 

alla upplevelser. […] Konstverket är en förnimmelsevarelse och inget annat: 
det existerar i sig.8  

Det här är grunden för det vindlande kapitlet där författarna med ideliga 
omtagningar försöker skriva fram någonting, med ord frammana något, 
som vare sig låter sig sägas eller skrivas, bara anas, erfaras och kanske ses (för 
ens inre blick).9 Det här är både abstrakt och ytterligt konkret; är inte per-
cepter och affekter rent av ett slags konkretiserade abstraktioner? För-
hållandet till materialitet är ett krux i texten, som formuleras på flera olika 
sätt. Förnimmelserna är materialberoende (oavsett material) men något som 
överskrider materialen. Konst måste definieras som komposition, sägs 
också, liksom att en sådan komposition är estetisk. Det är förstås svårt att 
komma förbi estetik när man sida upp och sida ner talar om sinnliga för-
nimmelser, men samtidigt hotar ordet att dra tillbaka resonemanget till den 
mänskliga alltför mänskliga varseblivningens nivå trots att affekten beskrivs 
som ”människans icke mänskliga blivande” och att det mänskliga förstås 
som i grunden animaliskt, men inte bara det: ”det vegetabiliska, minerala 
eller mänskliga är inte längre distinkta saker”.10 Det här hade jag gärna ut-
vecklat i mitt bidrag till denna bok. I det översatta kapitlet finns ju gott om 
öppningar mot konstverkens temporära blivanden i samklang med världen 
i stort (också den som inte låter sig varseblivas av människor), där måleriet 
ser och konsten blir medskapande (poetisk!) i förhållande till livet. Samtidigt 
motverkas sådana utflykter från de filosofiska och konstfilosofiska semi-
narierummen genom att återföras till estetik och det avstannande svaret på 
den förvånansvärt ontologiska frågan Vad är filosofi? Svar: (konsten att 
skapa) begrepp.  

På frågan vilken sorts vetande som Tusen platåer bidrar med har Deleuze 
svarat: ”Filosofi, inget annat än filosofi”.11 Vilket skulle kunna uttydas: 
begrepp, inget annat än begrepp. Walle kallar svaret ”trotsigt”, och jag tror mig 
förstå varför men för mig är svaret likväl en besvikelse då det tycks inhägna 
vad ett sådant bokstavligen banbrytande verk är förmöget – inom ramen 
dessutom för ett begreppsligt fossil som filosofi. Kan filosofin till sist inget mer 
 
8 Gilles Deleuze & Félix Guattari, ”Percept, affekt, begrepp”, övers. Sven-Olov Wallenstein, 
Deleuze och mångfaldens veck, s. 195f. 
9 Jfr. äv. Sven-Olov Wallenstein, ”Images of Philosophy: Deleuze and the Form of the 
Question”, Essays, Lectures (Stockholm: Axl Books, 2007), s. 115–160 och Fredrika Spindler, 
Deleuze. Tänkande och blivande (Göteborg: Glänta, 2013), s. 19–34. 
10 Deleuze & Guattari, ”Percept, affekt, begrepp”, s. 207f. 
11 Wallenstein, ”Kommentar till Nomadologin”, Nomadologin. Kairos 4 (Stockholm: Raster, 
1998), s. 179f. 
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än affirmera sig själv, inget skapa utöver att för evigt omskapa sig själv? Är 
enda alternativen till filosofins nödvändiga immanens transcendens eller 
kaos? Från där jag befinner mig (på mycket tunn is) borde hans svar ha varit: 
Filosofi, och något därtill, därutöver… Om vi ska förstå filosofin inte endast 
som en ”tankarnas synthesizer”, som det heter i Tusen platåer, det vill säga 
som ett instrument, utan som något som verkligen – i sitt mångfaldiga 
blivande – kan göras till en ”Kosmisk kraft”,12 måste det väl innebära att 
realisera sig själv utanför sig själv?  

I Deleuze och Guattaris sista gemensamma verk, Vad är filosofi? där de 
bland annat behandlade konstverkens percepter och affekter, kan tankarnas 
domän framstå som vidgad genom att filosofin diskuteras som en kompetens 
vid sidan av vetenskap och konst. Dessa tre ses som olika försök att filtrera och 
bemästra kaos och beskrivs dessutom i grupp som en hjärna. Vad jag saknar 
här, och gärna hade försökt formulera något om, är det som är så fascinerande 
mångfacetterat i Tusen platåer (och varför bara tusen?), nämligen mellan-
registret som det heter i musiken. Här finns dock bara det högsta (dessutom i 
form av en patinerad filosofisk triad) som ett bålverk mot det hotande rena 
kaoset. Med en parafras på deras egen terminologi ägnar de sig uteslutande åt 
det kungliga tänkandet utan hänsyn till det mindre tänkande varav världen 
och vardagen är fylld, även deras egen värld och vardag före och efter att de 
stora tankarna tänkts. I den allt hetare samtiden kan vi varken undvara det 
högsta tänkandet (monarkiskt eller republikanskt) eller det mindre tänkande 
som hänger samman med skapande och görande och som faktiskt därmed är 
det större – mellanregistret som fyller nästan hela registret. Detta gäller även 
konstskapandets ”mörka materia”.13 

”Det finns ingen estetik hos Deleuze”, invände Manuel De Landa mot 
Rancière i de intressanta diskussioner som bevarats till eftervärlden efter ett 
symposium ägnat ”Deleuze och mångfaldens veck”, arrangerat av Walle och 
Helena Mattsson.14 Onekligen ett drastiskt svar, med tanke på hur många 
texter som den franske filosofen ägnat ett antal (berömda (manliga)) konst-
närer. Jag har inte på fötterna här men skulle vilja hålla med, och jag vänder 
mig i alla fall starkt emot det bidrag till diskussionen om Deleuze som Rancière 

 
12 Deleuze & Guattari, Tusen platåer, s. 510. 
13 Gregory Sholette, Dark Matter: Art and Politics in the Age of Enterprise Culture (London: 
Pluto Press, 2010). Mörk materia, varav universum till ca 85 % är fylld, är författarens 
metafor för den stora massan av ”alternativ” konstproduktion som inte väljs ut eller lyfts 
upp i det curatoriella och mediala strålkastarljuset. 
14 Mattson & Wallenstein, Deleuze och mångfaldens veck, s. 178. 
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levererade. Med tanke på hur intressant, om än ingalunda odiskutabelt, han 
skrivit om relationen mellan estetik och politik är han här ovanligt torr, som 
vore han rädd för men kanske bara ointresserad av konsten.15 Om estetiken 
nu är en ”idé om tänkandet” får vi ändå inte veta vilken idé det rör sig om, 
men tankegången utbroderas med hjälp av perukbeklädda begrepp som 
emblem och allegori som för att slutgiltigt beröva konstverken deras vitalitet, 
virtualitet och förändringskraft som varelser i världen. Jag hade kunnat avsluta 
mitt tänkta bidrag med att citera Marx ord om att filosoferna hittills förklarat 
världen, nu gäller det att förändra den, men istället borde Walle få sista ordet, 
inte av artighet mot jubilaren utan därför att hans kommentarer i ovan-
nämnda konferensvolym är exemplariska och, skulle jag sedan ha påstått, i fas 
med föremålet (Deleuze och den ofta osynliggjorda partnern Guattari) genom 
att dels överblicka enorma territorier, rörelser, linjer och förflyttningar, dels 
våga vara i det öppna och avstå från att försvara förutfattade positionering-
ar: ”För mig uppstår ett problem när man sväljer Deleuzes egna utsagor med 
hull och hår… man måste gå bortom texternas ytskikt…”16 Det hade kanske 
varit vanskliga råd till en doktorand, men helt i linje med vad ett deleuzianskt 
tänkande måtte innebära; att inte antikvariskt vårda och återge den exakta 
vokabulären hos en tänkare som ihop med Guattari ser begreppsligt (ny)-
skapande som filosofins väsen. Och som försvarar ett inexakt språk, men som 
inte kan kallas så för att inte missförstås som något bristfälligt. Filosofins och 
konstens språk är istället anexakt. Walle säger också i sin dialog med sympo-
siedeltagarna för mer än två decennier sedan att ”[o]m jag var konstnär och 
läste Deleuze, skulle jag vara mer intresserad av hans tankar om rhizom, 
mångfalder, blivanden etc., än vad hans säger om konst, till exempel den speci-
fika interpretationen av [Francis] Bacon.”17 Detsamma gäller åtminstone mig 
som konstvetare. För mig framstår D&G som bortom- eller transestetiska 
tänkare, vars egna tankemissiler som krigsmaskiner (deras förskräckliga 
begrepp) åsamkar skador på deras egen åtminstone på ytan öppna systematik, 
vars tvångsmässiga förslutande – inglasade, växthusliknande – konceptu-
alisering därmed till sist måste stå tillbaka för det rätt och slätt okonceptu-
aliserbara. 

Idag är sista dagen på decenniet, nyårsafton, deadline imorgon. Men nu nås 
jag av ett mejl från redaktionen om att deadline är framskjuten en hel vecka. 

15 Se t.ex. Rancière, ”Estetiken som politik”, Texter om politik och estetik, övers. Kim West 
(Stockholm: Axl Books, 2006), s. 91–117; Dissensus: On Politics and Aesthetics, övers. Steven 
Corcoran (London & New York: Continuum, 2010). 
16 Wallenstein & Mattsson, Deleuze och mångfaldens veck, s. 180. 
17 Ibid., s. 179. 
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Bra, då har jag både tid och möjlighet att faktiskt bidra med en text till denna 
hyllningsvolym. Vad den ska handla om är långt ifrån klart men jag har i alla 
fall en bra titel: Estetikens födelse, liv och död. 
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Universum som film i sig – apropå Gilles Deleuze

ASTRID SÖDERBERGH WIDDING 

Med varmt tack till Walle för betydelsefulla konferenser och för inspiration 
genom åren!  

När Gilles Deleuze i Cinéma 1, L’image-mouvement, skriver om ”universum 
som film i sig, en metafilm” har det understundom uppfattats som enkom 
en filosofisk spetsfundighet, ett sätt att närmast provokativt kasta om 
perspektivet mellan värld och film för att av rent retoriska skäl sätta den 
sistnämnda i centrum.1 I Deleuzes tänkande är detta dock allt annat än 
någon retorisk tillspetsning. Tvärtom visar han på att filmen i sig utgör en 
materiell verklighet, att den är identisk med materien, en grundsats hos 
Deleuze med hans utgångspunkt i Bergsons filosofi. Filmen är, till skillnad 
från fotografiet, vilket redan André Bazin konstaterat i en text som Deleuze 
kallar en av hans vackraste, inte en ”kvarn” som mal verkligheten (un moule, 
un moulage; Deleuze menar för övrigt att denna kvarnfunktion inte bara 
låter sig appliceras på fotografiet, utan även gäller språket). Inte heller är 
filmen en modell av verkligheten (une modélisation). Den är istället helt och 
hållet en vågrörelse i verkligheten, en tonövergång, en modulering (une 
modulation), identisk med materien i det att den modulerar själva världen i 
dess materiella existens.2 Liksom kroppen är filmen både materia och bild. 
Det betyder också att den alltid är mångdimensionell, att den alltid förenar 
skilda register av bilder och materialiteter.  

I en antologi som samlar olika intervjuer med Gilles Deleuze från ett 
tjugotal år, Pourparlers (1990), får ordet i rubriken stå i pluralis: Cinémas, i det 
av bokens fem avsnitt som ägnas åt filmen. Film är hos Deleuze i själva verket 
alltid i pluralis: ”En bild är aldrig ensam”3 – ljud och ljus, röster och rörelser, 
rörelsebild och tidbild, den organiska bilden och den kristalliska, det optiska 
och det ljudmässiga, film och andra rörliga bilder…  

Film, ja – det kunde ligga nära till hands att föreställa sig att Deleuzes 
filmfilosofi skulle ha blivit överspelad i en postcinematisk tid. Men Deleuze 

1 Gilles Deleuze, Cinéma 1, L’image-mouvement (Paris: Les Éditions de Minuit, 1983), s. 88; 
Oliver Fahle & Lorenz Engell, Der Film bei Deleuze/Le cinéma selon Deleuze (Weimar/Paris: 
Verlag der Bauhaus Unversitet/Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1997), s. 175. 
2 Gilles Deleuze, Pourparlers (Paris: Les Éditions de Minuit, 1990), s. 76. 
3 Ibid., s. 75. 
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såg ingen principiell skillnad mellan rörliga bildmedier. När han i Pourparlers 
diskuterar Jean-Luc Godards verk för televisionen, Six fois deux, säger han 
uttryckligen att han inte tror på filmens död i förhållande till andra medier 
som televisionen eller videon, utan tvärtom ser de nya medierna främst som 
nya instrument, nya former som kan tas i bruk inom de rörliga bildernas 
domäner.4 På samma sätt fogas Deleuzes reflektioner över televisionen söm-
löst in i hans filmfilosofi som helhet, där bilden ständigt skapar nya förbind-
elser till sina egna optiska och ljudmässiga element, där seendet ska-
par ”läsbarhet” snarare än enbart synlighet – helt i linje med bildens pedagogik 
enligt Godard, noterar Deleuze – och där bilden blir till tanke genom att den 
fångar själva tänkandets egna mekanismer.5  

Att Deleuze värjer sig mot varje parallell mellan film och lingvistik som så 
många, alltifrån Metz eller Pasolini och framåt, velat dra, är välkänt; för 
honom kan filmen aldrig tillhöra en lingvistisk-diskursiv struktur. Men om 
filmen i den ”klassiska” eran tenderade mot konvergenser mellan bild och bild, 
eller mellan ljud och bild, tenderar, menar Deleuze, den elektroniska bilden 
snarare mot rader av divergerande serier med en mångfald av skilda para-
metrar. Bildens synlighet blir här i än högre grad till läsbarhet, men en läs-
barhet som inte längre domineras av språkets ordning.6 Film är för Deleuze 
aldrig en utsaga, utan något utsägbart.7 Det betyder också att han ständigt 
ifrågasätter ljudbildens privilegium över övriga bilder. Även om en röst tar 
makten över det sedda (Deleuze tar Hitlers röst som målande exempel) är det 
en logik mot vilken han opponerar sig; det gäller istället att upplösa språkets 
roll som maktmedel.8 

I intervjun om Six fois deux talar Deleuze just om främlingskapet i språket 
som en förutsättning för själva skapandet. Det är Godards ”skapande stam-
ning” [bégaiement créateur] som enligt Deleuze också utgör hans styrka. Med 
hänvisning till Proust, som någon gång sagt att alla vackra böcker måste vara 
skrivna på ett språk som i någon mening är främmande, menar han att Godard 
på samma sätt i högst konkret mening främmandegör sitt eget språk – han har 
till och med, skriver Deleuze, renodlat sin schweiziska accent för ändamålet – 

 
4 Ibid., s. 77. 
5 Ibid., s. 75. 
6 Ibid., s. 76–77. 
7 Gilles Deleuze, Cinéma 2, L’image-temps (Paris: Les Éditions de Minuit, 1985), s. 44; Fahle 
& Engell, s. 175. 
8 Deleuze, Pourparlers, s. 62. 
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och detta främlingskap gör honom till ett slags stammare, inte i sättet att tala 
utan i förhållandet till själva språket som sådant.9  

Hos Godard samexisterar två skilda serier, en serie av bilder och en serie av 
ljud, serier av optiska och ljudmässiga element, i Deleuzes terminologi. Han 
noterar också Godards explicita ovilja mot att vara ”auteur”, filmskapare – 
hellre hade han enligt egen utsago velat vara producent för filmen eller rentav 
televisionen.10 För att respektera Godards vision, menar Deleuze, gäller därför 
att för bildernas del låta dem existera i hela sin fullhet, utan att vare sig 
reducera eller försöka bemästra dem. Vad ljudet beträffar betonas snarare 
nödvändigheten av att bringa språket till stamning och på så sätt också bryta 
ner ambitionen att, med språkets och idéernas hjälp, behärska världen. 
Godards berömda formel ”pas une image juste, juste une image” – ingen rätt 
bild, bara en bild – väljer Deleuze att översätta till en formel för filosofer – inga 
rätta idéer, bara idéer.11 

Deleuze återvänder till televisionen i sitt efterord till Becketts verk för detta 
medium, samlade i volymen Quad från 1980: ”L’épuisé”. Där konstaterar han att 
bilderna snarast hör till ett slags ”diagrammets ordning”, i skärningspunkten 
mellan horisontalt och vertikalt.12 Den beskrev han redan i intervjun om Six fois 
deux med utgångspunkt i Becketts grundhållning som den sammanfattas i 
Malone dör – att hellre sitta än stå, hellre ligga än sitta – ett resonemang som han 
här utvecklar ytterligare.13 Becketts diagramstrukturer, som de bland annat 
utformas i hans verk för televisionen, går ut på en kombinatorikens logik; 
möjligheterna i en viss scen eller situation kombineras och varieras tills de alla 
är uttömda, épuisés. Med en karakteristisk ordlek uttrycker Deleuzes titel här ju 
nämligen både utmattning och uttömning. Den utmattade, konstaterar han, 
skiljer sig från den trötta i att inte bara vara för trött för att förverkliga sina planer 
och tankar. Själva möjligheterna är också uttömda, ja själva tanken att något ens 
skulle vara möjligt; kanske till och med innan möjligheten ens kunnat uppstå. ”I 
gave up before birth”, skriver Beckett.14  

Det första av de fyra beckettska styckena för televisionen, som också fått ge 
namn åt hela volymen – Quad – är ett verk utan såväl ord som röster. När det 

9 Ibid., s 56. 
10 Ibid., s. 61. 
11 Ibid., s. 63. 
12 Samuel Beckett, Quad et autres pièces pour la television, suivi de L’Épuisé par Gilles Deleuze 
(Paris: Les Éditions de Minuit, 1992), s. 57ff. 
13 Deleuze, Pourparlers, s. 77. 
14 Beckett, Quad, s. 58. 
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gäller Quad associerar Deleuze logiskt nog till den moderna baletten – verket 
skrevs för en balettskola i Stuttgart – vilket han samtidigt gjort till en generell 
iakttagelse apropå Beckett i Pourparlers15: det handlar både om synen på 
kroppen, gesten och gången med alla deras komplikationer och dissonanser.16 

Quad är ett helt kvadratiskt verk, formellt, ett verk som utspelas i ett slutet 
rum vilket-som-helst – en rörlighetens ritornell, där skosulornas nötning mot 
golvet utgör det främsta ljudmässiga inslaget. Här handlar det, skriver 
Deleuze, om att uttömma rummet – som Beckett skriver: ”fyra möjliga solon 
som på så sätt alla uttöms; sex möjliga duos, som på så sätt alla uttöms (varav 
två två gånger); fyra möjliga trios två gånger, som på så sätt alla uttöms”; och 
som Deleuze tillägger, en kvartett fyra gånger. Genom alla dessa skilda kom-
binationer inträder en utmattning hos dem som utför dem, de anonyma, 
könsneutrala kåpklädda personer som (kanske) tenderar att alltmer dra stegen 
efter sig när de utför sina rörelser i sidled eller diagonalt. Men där finns också 
en annan dimension, nämligen uttömmandet av alla de möjligheter som finns 
i utforskandet av ett kvadratiskt rum. Det som borde kunna utgöra centrum 
för detta utforskande, nämligen personernas möten i kvadratens mitt, visar sig 
snart inte innebära några verkliga möten, utan tvärtom snarare uttömmandet 
av varje möjlighet till ett möte. Upprepningen endast förtydligar det absoluta 
i det avståndstagande som sker, där var och en av individerna skyggar för 
kollisionen och därmed undviker kvadratens centrum, så att rummet som 
sådant därigenom berövas sin potential för möten.17 

En uppsättning från hösten 2019 i regi av Karl Dunér, med ensemblen 
Lipparella, för samman Quad med Becketts sista publicerade text, What is the 
word/Comment dire (1988) – en koppling som för övrigt även Deleuze gör 
genom att citera den sistnämnda i slutet av sitt efterord till Quad. What is the 
word, tillägnad den amerikanske dramatikern och regissören Joseph Chaikin, 
som under sina sista år led av partiell afasi, fokuserar på hans upprepade ”vad 
heter det?”, som kastar skoningslöst ljus på afasins obarmhärtiga nedbrytande 
av språket, som också Deleuze citerar i slutet av ”L’épuisé”. Här är det möjliga 
redan på förhand uttömt: ”vanvett – vanvett att från – att från – vad heter det – 
vanvett från detta – allt detta – vanvett från allt detta – givet – vanvett givet allt 
detta – att se – vanvett att se allt detta – detta – vad heter det…”.18  

 
15 Deleuze, Pourparlers, s. 77. 
16 Beckett, Quad, s. 83–84. 
17 Ibid., s. 81f. 
18 Programblad: What is the word, övers. Magnus Hedlund, 2019; Beckett, Quad, s. 105 f. 
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Deleuze identifierar i Becketts fyra verk för televisionen – de tre utöver Quad 
är Trio du Fantôme, …que nuages… och Nacht und Träume – lika många sätt 
att uttömma det möjliga: först och främst att skapa kompletta serier av de 
möjligheter som står till buds, eller tvärtom att utarma flödet av röster, att 
uttömma rummets möjligheter eller att upplösa bildens kraft.19 Deleuze kon-
staterar också att Beckett i verken för televisionen uttömmer såväl rummets som 
bildens möjligheter – men han noterar samtidigt att detta är nära förbundet med 
ett avlägsnande från själva språket, med alla dess håligheter, dess mellanrum och 
dess tystnader. Det blir även tydligt i Deleuzes läsning att Beckett med åren i allt 
mindre grad stod ut med själva orden; något som enligt honom har att göra med 
Becketts tilltagande svårighet att ”borra hål” i språkets yta för att ”det som döljs 
därbakom” äntligen ska komma i dagen.20 

Televisionen gör det däremot möjligt för Beckett att komma till rätta med 
ordens tillkortakommande: antingen genom att helt avstå från det talade ordet 
– som i Quad eller Nacht und Träume – eller genom att reducera dess roll till
att endast benämna eller presentera, så att hela det centrala skeendet äger rum
någon annanstans, mellan rörelserna, mellan tingen – som i Trio du Fantôme
eller …que nuages…. Utvecklingen bort från ordet, från styckena för tele-
visionen till What is the word, är alltså helt följdriktig om man ser till Deleuzes 
analys i ”L’épuisé”, som passande avslutas med ett citat från Becketts Cap au 
pire, om det oundvikliga avbrott som inträffar när orden försvinner: “Hiatus 
pour lorsque les mots disparus.”21 

Från den godardska stamningen till den beckettska hiatus: Deleuzes 
läsningar av dessa olika verk för televisionen, i omedelbar förlängning av 
hans filmfilosofi, betonar inte minst själva språkets uttömning eller upp-
lösning, inom ramen för de optiska och ljudmässiga element som i de rörliga 
bildmedierna ingår en självklar förening. Till sist – när alla komponenter 
låtit sig uttömmas – öppnar det därmed för själva tomheten, synligheten, 
tystnaden eller hörbarheten i sig att komma till ytan. Den grundfråga 
Deleuze då ställer sig är om det trots allt ändå inte finns ett slags ordens för-
lösning, där språket lyckas skapa nya bilder och ljud – en poesi som i 
det ”gamla språkets” ordning var dömd att förbli omöjlig att upptäcka? 
Beckett arbetar, påpekar Deleuze, både med ett nedbrytande och ett 
mångfaldigande av uttrycken – som i What is the word, där språket genom 
såväl avbrutna fraser som upprepningar, med ens, paradoxalt, gestaltar 

19 Beckett, Quad, s. 78. 
20 Ibid., s. 103. 
21 Ibid., s. 106. 
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nytt.22 Det befriar också i förlängningen bilderna från språkets orättmätiga 
anspråk på herravälde över dem.  

Detta för också tillbaka till Deleuzes initialt introducerade idé om ”uni-
versum som film i sig, en metafilm”; en tanke som snarast fått förnyad aktu-
alitet i de nya bildmediernas tid. Denna ”metafilm” innehåller samtidigt en 
tydlig begränsning: å ena sidan utgör ju de rörliga bilderna en modulering av 
materien som sådan, men å den andra innefattar de med nödvändighet 
reduktioner av detta potentiellt oändliga material. Den bild Deleuze tecknar 
av Godards verk för televisionen – som en mosaik av verk, en samman-
ställning av budskap på alla nivåer, optiska såväl som ljudmässiga, snarare än 
en abstraherad syntes av en icke-existerande helhet23 – står till sist kvar som 
en vision, både för de rörliga bildmedierna i sig och för det universum som 
enligt Deleuze utgör dess metafilm; mosaiken av hela universums brokighet, 
där språkets gamla ordning (”vieux style”)24 i en ny ordning fått ge vika för de 
optiska och ljudmässiga element som modulerar världen, i materia och bild, i 
rörelse och tid. 

 
 
 

 
22 Ibid., s. 103ff. 
23 Deleuze, Pourparlers, s. 61. 
24 Beckett, Quad, s. 105. 



179 

I en tid som ständigt krymper:  
Om Macbeths individualitet

JAKOB STABERG 

När tragedin Macbeth sätts upp 1606, först på teatern, The Globe, sedan vid 
hovet, har den skotske kungen tre år tidigare övertagit tronen som James I, 
därmed etablerande en ny union.1 Teaterkompaniet, tidigare under Lord 
Chamberlains beskydd, blir nu som konsekvens, The Kings Men. Vid slutet 
av den elisabetanska epoken når den teaterkonst de representerar och som 
stöpts i en praktisk humanism, sin höjdpunkt som en urban scen där en 
blandad publik kan ta del av ett stort utbud av hela tiden nya produktioner i 
vilka brännande frågor om politik och kulturell identitet omvandlas i slå-
ende scenkonst.2 Det effektivt berättade dramat om Macbeth, centrerat kring 
begär, våld och mord, utspelar sig i ett arkaiskt Skottland, där dess tragiske 
hjälte, en tyrann, möter sin undergång innesluten i sin egen mardrömslika 
värld av fantasier, alstrade av ett destruktivt begär. I Europa har vid den här 
tiden en ny diskurs om absolutism etablerats; en härskare som samlar all 
makt kring sig är nu en möjlighet i ett England sedan decennier avskuret 
från påvens makt. Aristokrater vars inflytande hotas av potentiella suveräner 
fördjupar sig i den stoiska filosofins insikter i levnadssätt under tyranni. Med 
författare som Michel de Montaigne sprids nystoicismens hållning; Senecas 
dramer blir högsta mode. I Macbeth transformerar William Shakespeare – 
motsvarande publikens krav och renässansteaterns tekniker – Senecas sen-
tenser på ett sätt som låter dem sömlöst upplösas i en blankvers som driven 
till det yttersta förmår åskådliggöra en individ behärskad av ett inre arkaiskt 
våld där onda handlingar föder varandra. Det som i Senecas Agamemnon 
sägs ”the only safe path from bad deeds is through bad deeds” uttalas 
nu: ”Things bad begun make strong themselves by ill” (III.ii.56).3 Macbeths 
öde blir varken bestämt eller rättfärdigat av gudomliga ordningar men speg-
lar en individ intrasslad i ett nät vävt av sina egna drömmar, där onda hand-
lingar följer på varandra. 

1 William Shakespeare, Sandra Clark, & Pamela Mason, Macbeth, (London, UK: Blooms-
bury Arden Shakespeare, 2015); Colin Burrow, Shakespeare and classical antiquity (Oxford: 
Oxford University Press, 2013), s. 186ff. 
2 Ania Loomba, Shakespeare, race, and colonialism, (Oxford: Oxford University Press, 
2002), s. 7f, 15f. 
3 Agamemnon Seneca, ”per scelera semper aceleribus tutum est iter”, se Colin Burrow, 
Shakespeare and classical antiquity, s. 188f. 
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Med etablerandet av estetiken som ett nytt diskursivt fält under sent 1700-
tal lösgörs konstverket från dess ursprungliga plats och bestämning, samtidigt 
som sättet att förnimma det nu inte tänks från den tekniska bedömningen av 
hur det gjorts, utan från den subjektiva erfarenheten grundande ett smakom-
döme. Utifrån den estetiska filosofi som Hegel sedan formulerar utgör 
Shakespeares teaterkonst kulmen på, vad han kallar, den romantiska poesin; 
den är något förgånget men åskådliggör likväl individer lösgjorda från varje 
gudomlig ordning och bestämning.4 Shakespeares drama aktualiserar för 
honom något aldrig förverkligat i den antika tragedin och talar därmed till en 
modern publik. I Shakespeares dramer återfinner vi de element som med 
estetikens framträdande, till synes i ett slag, orienteras runt ett nytt sätt att 
tänka konst. Estetikens transformerande av termerna poiesis, mimesis och 
techne har redan föregripits av Shakespeares dramer; de fenomen dessa termer 
betecknar omvandlas här i tekniska innovationer: språkliga manipulationer 
med vilka sken och inbillning, förmågan att gestalta, utforskas. Om, enligt 
Hegels bedömning, Shakespeares dramatik vilar på förmågan att låta en in-
divid framträda på scenen vars omedelbara uttryck talar till en modern publik, 
gäller det här, för oss, att fästa uppmärksamhet vid några av de tekniker som 
gör denna förmåga möjlig. Att Macbeth kan framstå, inte som en arkaisk 
tyrann behärskad av ett öde inskrivet av högre makter, men en individ fångad 
och tillintetgjord av sitt eget begär, blir möjligt genom poetiska och drama-
turgiska medel där handlingar helt sammansmälter med och tycks vara effekt 
av visioner, tillstånd, stämningar vilka kan föras tillbaka till en subjektiv 
erfarenhet. Detta förhållande kommer i vår läsning av dramat att leda oss mot 
närvaron av en drömmens domän, effektfullt organiserande dess intrig: de 
efterbildade handlingarna tycks utförda som insvepta i drömtillstånd. Syftet 
att urskilja dessa tekniska egenheter kommer därför i det följande att orien-
teras runt en läsning av två monologer, eller soliloquie, där den tragiska hjält-
ens föreställningsvärld – fångad i en tid som ständigt krymper – smälter sam-
man med ett händelseförlopp vilket utvecklar sig, hastigt, som om styrt av 
drömmens logik. 

Följande läsning kommer att göras utifrån vad vi uppfattar som det 
bärande kluster av motiv vilket utgör den väv av betecknande som på en gång 
utmärker dramats värld samtidigt som det är den väv som håller Macbeth 
fången, emanerande från det begär som driver honom, dikterande de hand-
lingar som leder utsatthet och ruin: nattens värld av väsen och onda drömmar 

 
4 Sven-Olov Wallenstein, ”Hegels Shakespeare”, Agora, nr 4 (2018), s. 25–44. 
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vilka nu behärskar och formar det vakna livet. Vi utgår från detaljer, betrak-
tandet av vilka orienteras runt följande scener: mötet med häxorna på heden 
med de fantasier och önskningar som därmed väcks uttryckta i monologer. 
Vidare den framhallucinerade dolken som leder den tragiska hjälten mot 
utförandet av det redan planerade dådet, mordet på kungen, och den följande 
reflexion hallucinationen tvingar fram över varseblivning och sken, över 
nattens drömvärld. Till sist de inte entydiga ord budet om Lady Macbeths död 
ger upphov till – nu belägrad av fiender – vars på en gång vaga och precisa 
utsaga givit upphov till skilda läsningar, men som vi ska föra tillbaka till de i 
första akten uttalade orden om att befinna sig på en utsatt och smal reva av tid. 
Orden bildar en utsaga om Macbeths individuella belägenhet: drömtillståndet, 
så vår läsning, utgör hans utmätta tid, en tid som ständigt krymper, berövad 
all mening.  

”Are ye fantastical” (I.iii.53) frågar sig ädlingen Banquo som tillsammans 
med Macbeth morgonen efter slaget möter tre ”weird sisters” (I.iii.32), – ödes-
gudinnor eller häxor. Dessa väsen tycks växa fram ur tomma intet, ur någon-
ting drömt, de är oroande varelser framsprungna ur luftens förtätningar vilka 
lika plötsligt kan smälta som andedräkt i vinden. Fantastiska, i meningen, 
något som vi drömmer, löses de nämligen snart upp; vad som såg ut som 
kroppar ”melted / As breath into the wind” (I.iii.82). De tillhör drömmens och 
inbillningens domän liksom de andar Prospero framkallar i Stormens fjärde 
akt, vilka lika snart ”melted into air, into thin air” (IV.i.150).5 Men om de 
senare med Prosperos teknik frambringade ett prunkande spektakel firande 
dygdens ära, öppnar dessa väsen liksom bubblor i jorden revor i vår före-
ställningsvärld där motsatser upplöses i varandra. Macbeth första replik kan 
tänkas anspela på en seger stöpt i blod – ”So foul and fair a day I have not seen” 
(I.iii.38) – men visar honom redan från början djupt förbunden med dessa 
väsen då de redan i iscensättandet av sina dunkla profetior, förkunnat: ”Fair is 
foul, and foul is fair: / Hover through the fog and the filthy air” (I.i.10-11). 
Djävulen, så James I:s Daemonologie, gör luften tjock och ogenomtränglig.6 
Häxorna i Macbeth med sina märkliga rim upptagna av ständiga företag i en 
värld där slaget är på en gång vunnet och förlorat, verkar på jorden men tycks 
inte tillhöra dess släkten, förvandlade än till en råtta utan svans, till vind, deras 
svar är oklara och sanningar dubbla, deras profetior mörkrets redskap med 
makt att dra ned i djupaste fördärv. När de försvinner är det för att jorden, 

5 William Shakespeare, Alden T. Vaughan & Virginia Mason Vaughan, The tempest 
(London: Thomson Learning, 1999). 
6 William Shakespeare, Macbeth, red. Kenneth Muir, 8 ed., rev. (London, 1953), s. 4. 



MATERIAL: FILOSOFI, ESTETIK, ARKITEKTUR 

182 

precis som vattnet, har bubblor. Profetiorna om imperiebärande projekt, 
– ”the Imperial theme” (I.iii.128) – om gränslös och begränsad makt, är, så 
Macbeth, med en term från teatern, prologen till den akt som sväller ut och 
ska komma att innehålla hemska bilder, fasansfulla fantasier. Men andra ord, 
de dåd han redan nu fantiserar om. Allt omgärdat av kriget där Macbeth inte 
räds, så den ännu beundrande ädlingen Rosse, ”what thyself didst make,/ 
Strange images of death.” (I.iii.95-96).  

Denna drömmens domän medger dramaturgiska effekter. Visionen av 
de ”weird sisters” som Macbeth delar med den rättrådige Banquo öppnar det 
tröskelområde mellan det verkliga och det inbillade i vilken intrigen kommer 
att utvecklas. Morden, de våldsdåd som i en oupphörlig serie nu ska utveckla 
sig föregrips redan i Macbeths inbillning, behärskar honom redan som mar-
drömslika önskeimpulser. Så anblicken av den dolk som är ren dröm, allt-
igenom illusion men som förstärker det redan uttänkta företaget, och leder 
honom mot dess utförande: ett imaginärt föremål producerat av mannen som 
tolkar det, senare åberopat i förakt av den kvinna som söker tygla honom när 
han hemsöks av det fantasmatiska hans inre producerar. Hon ser i honom 
förvisso ambitionen, den oändliga strävan efter makt, men saknar hänsyns-
lösheten; betraktar honom ”without / The illness should antend it” (I.v.17-18). 
Ordet ”illness” betecknar vid den här tiden snarare ondska än sjukdom, även 
om, såsom ett betecknande nätverk, sjukdom är ett ständigt närvarande motiv 
i detta tröskelområde som behärskar intrigens utveckling.7 Efter den pakt de 
sluter syftande till att förverkliga häxornas dunkla profetia överhör hon 
Macbeth uttrycka en önskan om att det nu förestående mordet på kungen ska, 
liksom i ett nät samla upp dess konsekvenser: 

That but this blow 
Might be the be-all and the end-all here, 
But here upon this bank and shoal of time, 
We’d jump the life to come (I.vii.4-7) 

Denna monolog, utmärkande för verkets teknik, är oändligt sammansatt och 
kan inte samlas upp i en enda tankefigur men rymmer snarare en förtätad 
svårläst bild som föregriper eller, annorlunda uttryckt, tidigt etablerar 
Macbeths ensamhet i tiden: ”isolerad i en tid som ständigt krymper”, som det 
heter i Göran O. Erikssons, insiktsfulla förord till sin egen översättning.8 

 
7 Shakespeare, Macbeth, red. Kenneth Muir, s. 26. 
8 Shakespeare, William, Macbeth, övers. Göran O. Eriksson (Stockholm: Ordfront, 2003), s. 
7ff. 
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Eriksson tänker sig utsagan ”this bank and shoal of time”, som en utsaga om 
den tragiska hjältens belägenhet. ”Från vår strand ser vi honom på en sand-
bank, en reva av tid, omgiven av en förintelse som stiger och närmar sig”. 
Kanske hade Eriksson här den våg i åtanke som Kenneth Muir frammanar för 
att på ett underbart sätt peka ut effekten av den paus som följer på det 
första ”here”, sedan upprepat i nästa rad. Pausen, skriver han i kommentaren 
till den standardiserade Ardenutgåvan, visar vad som till det yttersta kan göras 
med blankversen. I den sista betonade stavelsen samlas rytmen som en våg, 
för att falla ned i följande rad med all dess tyngd och kraft; en rytm som kor-
responderar mot talarens tvekan. Denna tid kan förstås också läsas som den 
mänskliga tiden, motsatt evighetens avgrund.9 Även ordet ”jump” rymmer här 
en förtätad och sammansatt mening, det kan förstås som ett tänkt språng mot 
ett liv efter detta, men också, vilket bättre harmonierar med hjältens beläg-
enhet, ett riskerande, – att helt enkelt, riskera livet efter detta.  

Dröm i Macbeth är nära relaterad till hela den domän av trollkonst, omen, 
övernaturliga fenomen, som i pjäsen förskjuter gränsen för verkligheten, den 
är därmed även länkad till inbillning och sken. För Hamlet förmedlade dessa 
tillstånd viktiga sanningar och insikter som kunde leda honom mot en 
fördjupad erfarenhet och mognad, medan Macbeth istället hålls fången av sin 
egen inbillning, den frigör för honom ingen självkännedom, de handlingar 
drömbilderna tvingar fram leder till utsatthet och till sist ruin. I andra aktens 
första scen erfar Macbeth som står på tröskeln till att utföra det mord som ska 
sätta allt i rörelse vad vi kan kalla en vakendröm i vilken han ser den imaginära 
dolk, vilken vi tidigare anspelat på, framför sig. I betraktandet av den reflek-
terar han över verklighetens natur, iakttar med egendomlig objektivitet sina 
egna sinnesförmågor, som om syn, förnimmande, beröring vore av honom 
oberoende förmågor. Visionen förebådar mordet på kung Duncan, men det 
är ett ödesdigert och redan förutbestämt mord; om hallucinationen är pro-
dukten av Macbeths överhettade mentala tillstånd, kan det ses som en visuali-
seringen av en önskeimpuls han bär inom sig. Den skräck synen väcker 
blandas med någon form av självinsikt, åtminstone i den meningen att dolken 
utgör en ögonblicklig bild i hjältens inre. Drömbilden är produkten av en 
subjektiv inbillning, samtidigt föremål för hans egen förfrämligande blick. Till 
skillnad från häxorna, en vision som delas av Banquo, och av publiken, är 
dolken ren dröm, helt och hållen illusion. Där finns egentligen inget att tolka 
i den, den förstärker endast den inslagna banan, i form av ett tecken fram-
bringat av dess uttolkare. 

9 Shakespeare, Macbeth, red. Kenneth Muir, s. 38. 
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Is this a dagger which I see before me, 
The handle toward my hand? Come, 
Let me clutch thee: –  
I have thee not, and yet I see thee still. 
Art thou not, fatal vision, sensible 
To feeling as to sight? Or art thou but  
A dagger of the mind, a false creation, 
Proceeding from the heat-oppressèd brain? (II.i.33-40) 

Omedelbart efter visionen av dolken bildar den andra delen av monologen 
en tablå över den sovande världen; men denna är egendomligt ondskefull 
och oroande, och består av en förtätning av historia, myt och vidskepelse. 
Här öppnas språket för Macbeths värld och mentala tillstånd. De ondskefulla 
drömmarna gäller hans själstillstånd och formar hans varseblivning. Det är 
på en gång en inre och en yttre värld, i vilken naturen ter sig onaturlig. Hans 
onda impulser görs till abstraktioner, mordet personifieras som trollkonst, 
figurer som ”withered Murder” ersätter pronomen. Syntaxen i passagen är 
anmärkningsvärt förtätad.  

Now o’ver the one half world 
Nature seems dead, and wicked dream abuse 
The curtain’d sleep: witchcraft celebrates 
Pale Hecate’s offerings; and withered Murder, 
Alarumed by his sentinel, the wolf, 
Whose howl’s his watch, thus with his stealthy pace, 
With Tarquin’s ravishing strides, towards his design 
Moves like a ghost. (II.i.49–56) 

Shakespeare tänjer på språkets möjligheter i hårda klyvningar. Så rader-
na: ”The curtain’d sleep: Witchcraft celebrate/ Pale Hecate’s off’rings”, vilka, 
som Kenneth Muir påpekar i omarbetningar, som den av Davenport, gjorts 
rundade, rättande sleep till sleeper, eller alternerande på samma sätt genom 
ett insatt ”and”.10 Men de hårda klyvningarna är där för en effekt, så närmast 
fragmenterar de språket, liksom de tenderar att upplösa ett medvetande som 
varande dess subjekt. Här i denna natt, behärskad av Hekate, öppnas vi för 
en drömmens domän där jaget lösts upp för tillstånd och farliga drivkrafter. 
Från och med nu öppnas det vakna livet för drömmen och nattens värld.11  

 
10 Shakespeare, William, Macbeth, red. Kenneth Muir, s. 50. 
11 Marjorie B. Garber, Dream in Shakespeare: From Metaphor to Metamorphosis (New 
Haven, Conn.: Yale U.P., 1974), s. 111. 
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Mot slutet av dramat återvänder Shakespeare till temat om det korta livet 
omgärdat av sömn genom den stora monologen som kulminerar i bilden av 
livet som en skådespelare larmande en timme på en scen, en dåres pladder 
utan mening. Vi befinner oss i den femte aktens femte scen. Macbeth, vars 
borg är belägrad av fientliga trupper, har just nåtts av sin drottnings dödsbud: 

She should have died hereafter: 
There should have been a time for such a word. –  
To-morrow, and to-morrow, and to-morrow, 
Creeps in this petty pace from day to day, 
To the last syllable of recorded time; 
And all our yesterdays have lighted fools 
The way to dusty death. Out, out, brief candle! 
Life’s but a walking shadow; a poor player 
That struts and frets his hour upon the stage, 
And then is heard no more: it is a tale 
Told by an idiot, full of sound and fury, 
Signifying nothing. (V.v.17–27) 

Även denna passage är fylld av ambiguiteter. Att hon skulle ha dött ”here-
after”, kan beteckna att hon skulle ha väntat med det, ungefär, – jag har inte 
tid med det nu. Det skulle också kunna uttrycka en önskan om att hon skulle 
ha fått dö i en annan, mer harmonisk tid. Men detta ”hereafter” syftar, så 
den läsning vi här följer, på någonting annat. Hänvisningen är medvetet vag, 
ändå oerhört precis och klar. Den ges en en ny innebörd om vi tänker den 
samman med den tid – ”this bank and shoal of time” – Macbeth själv är 
snärjd inom; det vill säga, orden uttrycker inte en önskan om att hon skulle 
ha dött senare, efter slaget eller någon liknande, men i en annan tid. Inte den 
tid där dag följer på dag i en oändlig, likriktad, meningslös rörelse av: ”To- 
morrow, and to-morrow, and to-morrow”. Den tid i vilken Macbeth själv är 
fången. Där – där han är fången – finns tidens gång och det närvarande slutet 
endast som ett oändligt detsamma, igår har endast lyst vägen för dårar till 
döden; livet är endast en skröna berättad av en larmande fåne. Först i en 
annan tid, förlöst genom ett språng över en avgrund, skulle mening kunna 
ges. Vad som följer av detta är att den tid i vilken Macbeth är innesluten är 
en drömmens tid, det individuella ödet som ett nät vävt av begärets önske-
impulser. Vår ambition var i det ovanstående att betrakta det drömtillstånd 
Macbeths arkaiska värld genererade som medel att åskådliggöra en subjektiv 
erfarenhet. Den innovation som Shakespeares drama rymmer, den omedel-
bara närvaron av en individ, vars öde var att vara just denne och ingen an-
nan, skulle då kunna länkas till framträdandet av ett nytt sätt att tänka konst, 
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där just det partikulära träder i fokus. Låt mig därför avslutningsvis kort 
skissera en teoretisk ram för en sådan läsning. Vad som i ett slag tycks 
framträda under sent 1700-tal som en ny förståelse av, eller till och med, 
uppfinnande av någonting som en konst i singularis och med det ett erfar-
ande subjekt, vars smakomdöme kan igenkänna en skapande kraft inte 
underställd tidigare etablerade regler, måste tänkas som förberett på ett 
specifikt sätt.  

Sven-Olov Wallenstein tänker i anslutning till Michel Foucault detta ögon-
blick när de ”sköna konsterna” skiljs från andra, inte som ett ”clean break”, 
men som det när något tar form vilket gör nya bestämningar och relationer 
möjliga, nämligen ett diskursivt fält på vilket ”en mängd stridande positioner 
blir tillgängliga”.12 Att något tycks framträda i ett slag, så Wallenstein, vilar i 
själva verket på långa förskjutningar över tid där begrepp och termer samlar 
nya innebörder och småningom gör en ny konstellation synlig, vilken 
analyseras i termer av ”en synkron struktur med en serie inbördes rela-
tioner”.13 Det är så estetiken under sent 1700-tal etablerar en domän i vilken 
andra termer blir tillgängliga, vilket kan fattas som ett uppfinnande, el-
ler ”intervenzione” med renässansens retorik. Men vad som framstår som nytt 
har framträtt ur ett givet material och bibehåller därmed en ”relativ igenkänn-
barhet”.14 Begreppet estetik formas, med Wallenstein, utifrån ett material 
vars ”rottrådar sträcker sig till den filosofiska traditionens begynnelse, men 
också innebär något nytt och oväntat”.15 Som kardinalexempel på ett sådant 
uppfinnande riktar han uppmärksamhet mot Descartes begrepp cogito vars 
material, som det heter, rymmer en vardaglig förståelse av att tänka, att tvivla, 
men även har del i Aristoteles substansbegrepp, renässansens centralper-
spektiv, så väl som den nya matematiska fysiken. Men därutöver ställer 
Wallenstein frågan, vilket vår analys sökt utveckla, om inte också vissa litterära 
traditioner som öppnar erfarenheten mot drömmen, ska räknas till detta 
material. Som exempel på dessa litterära traditioner har här Shakespeares 
tragedi om tyrannen Macbeth varit föremål för intresse.  

Med detta nya begrepp om cogito inträder de från vardagsspråket igen-
kännbara termerna om att tänka, tvivla, finnas till, i en ”ny konstellation” 
således, när en fundamental tankeakt i varje tvivel ”implicerar existensen av 

 
12 Sven-Olov Wallenstein, Upplysningens estetik: nedslag i 1700-talet (Göteborg: Paletten, 
2019), s. 256. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
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ett jag som tänker och kan säga ’Jag är, jag existerar’”.16 Den filosofiska tradi-
tionen som via medeltiden leder tillbaka till antikens substansbegrepp träder 
här i en förbindelse med det nya perspektiv enligt vilket världen kan rekon-
strueras som ett geometriskt fält utifrån en obestämd punkt vid detta fälts 
gräns. Att ett jag som tänker plötsligt kan framträda som något på en gång lätt 
igenkännbart och likväl något nytt vilar på denna konstellation, möjlig att 
analysera som en grupp av inbördes relationer, bland vilka de, så Wallensteins 
retoriska fråga, ”litterära traditioner som tillåter drömmen att införlivas i en 
filosofisk tradition” skulle kunna inrymmas.17  

Wallenstein lyfter fram Hegel som estetikens förste moderna teoretiker i 
meningen att han hävdar den ”konstitutivt historiska dimensionen” hos 
begrepp som subjektivitet och känsla.18 Om Baumgarten och Kant kan sägas 
ha brutit med poetikens regelverk till ”förmån för den subjektiva känslan” 
ger först Hegel estetiken dess moderna innebörd genom att betrakta den som 
en begreppsapparat vars ”historiska relativitet” endast undantagsvis kan 
anas.19 Hegels begrepp om idén, väsendet, det absoluta, visar hur det sub-
jektiva är lika förmedlat som det objektiva. Detta leder, enligt Wallenstein, 
till en ”historisering av konstteorins begrepp” där ”alla verk måste framstå 
som unika moment i en specifik värld”.20 I förhållande till Kant är detta en 
öppning mot en modernism. I den moderna romantiska poesin sådan Hegel 
definierar den utgör den personliga lidelsen framställningens huvudsakliga 
föremål; tillfredsställelsen i den estetiska erfarenheten gäller nu ett ”sub-
jektivt syfte, överhuvudtaget en särskild individs och karaktärs öde under 
särskilda förhållanden”.21 Här blir Shakespeare exemplet, dennes dramatik 
når nämligen längre än de antika tragedierna ”när det gäller att tilltala den 
samtida publiken, som kräver en konst som gör rättvisa åt den moderna 
subjektiviteten”.22 

För att avsluta. Samvete – conscience – spelar en central roll i Shakespeares 
tragedier, i synnerhet Richard III, Hamlet och Macbeth, men termens inne-

16 Ibid., s. 257. 
17 Ibid. 
18 Sven-Olov Walenstein, ”Inledning”, i G. W. F. Hegel, Den dramatiska poesin: utdrag ur 
Föreläsningar om estetiken, övers. Sven-Olov Wallenstein (Stockholm: Faethon, 2016), s. 9f. 
19 Ibid., s. 10. 
20 Ibid. 
21 Ibid., s. 83. 
22 Sven-Olov Wallenstein, ”Hegels Shakespeare”, Agora, nr 4, (2018), s. 25–44, 37. 
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börd fungerar, dramaturgiskt och semantiskt på delvis olika sätt. Att Glou-
cester i Richard III nedvärderar, ja, vägrar samvetet, innebär att den inre 
realiteten, så att säga krymper eller förminskas.23 Inte heller figurerna runto-
mkring honom lyssnar till de fenomen som hör till öppnandet och fördjup-
andet av en sådan realitet. Clarence och Hastings lyssnar inte till omen för-
medlade genom drömmar, Margareths förbannelser förblir verkningslösa. 
Allt detta – omen, spöken, varningar – är övernaturliga fenomen men hör lika 
mycket till drömmens domän. Till sist är det också genom denna domän de 
hämnande träder fram inför Richard III, fångad utan återvändo. I Hamlet 
däremot – med prinsens vitsar och ordlekar, språkliga manipulationer med 
vilka han söker kontrollera omgivningen – härskar inbillningens primat i form 
av drömtillståndets kreativitet där ”ord, ord, ord” är mer än deras beteck-
nande. I utmanandet av de preciösa hovmännen Rosencrantz och Guiledstern, 
vars uppgift är att spela honom, utmanar han dem istället genom att förvandla 
deras nu förlegade humanistiska kunskaper i retorik till en logik liknande 
drömmens, själv behärskad av onda drömmar, där drömmen definieras som 
blott en skugga av en dröm. Också i vårt exempel Macbeth, slutligen, relateras 
drömmens domän så väl till övernaturliga fenomen och skrämmande omen, 
som inbillning och det fantasmatiska. Men om förväxlingen av dröm och 
verklighet genom egendomliga visioner och manipulativa språkspel leder 
Hamlet till vissa insikter, så är Macbeth, liksom hans maka, fångad av sin egen 
inbillning, fängslad i en verklighet där agerandet på drömvärldens tecken leder 
till utsatthet och ruin. Dröm är för dem ett utagerande av en realitet vilken 
ingen av dem kan undgå annat än genom döden. 

 
23 Garber, Dream in Shakespeare: from metaphor to metamorphosis, s. 90ff. 
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Shklovsky’s Anachrony:  
“A Revolutionary Choice of the Past”

IRINA SANDOMIRSKAJA 

In an early critical account of Russian Formalism, Frederic Jameson was 
probably the first to point out the movement’s significance for literary theory 
in general, not limited to the scholarly interests of Slavic studies. His critique 
of this early movement in literary theory, however, pointed at Russian 
Formalism’s inability to transform diachrony into history and thus to ex-
plain how and why things change in time. Jameson describes the Formalists’ 
concept of literary evolution as  

a relatively synchronic phenomenon […]. The picture of actual literary 
history, actual change, remains problematical for Formalism […]. Where all 
history is understood as the operation of a single mechanism, it is trans-
formed back into synchrony, and time itself becomes a kind of a-historical, 
relatively mechanical repetition.1 

The question of synchrony in its opposition to the contemporary is the sub-
ject of my contribution to this collection. I would like to look at how Viktor 
Shklovsky distinguished these two apparently synonymous notions in search 
of a critical position against synchronicity and in favor of history as seen 
from a revolutionary point of view, proclaiming an anti-dogmatic attitude 
against the fetishism of the past and appealing to make “a revolutionary 
choice” for the sake of the future. Jameson’s understanding of history as 
“actual change” in Shklovsky’s approach gives way to the interpretation of 
historical analogy as a device for the defamiliarization of the synchronous 
present to transform it into a meaningful contemporaneity. 

Shklovsky might not necessarily be the best case to counter these accusa-
tions of a-historicism, or even anti-historicism, as implied by Jameson in his 
critical reading. Indeed, his persona seems to be locked in a triple impasse, in 
between nihilism, art, and technology as discussed by Sven-Olov Wallenstein.2 
Apart from his (first) comrade and (later) bitter enemy Jakobson, Shklovsky, 
the founder of OPOIAZ and the key figure both in Russian Formalism and 
Constructivism, was the only one who lived long enough to die relatively 

1 Fredric Jameson, The prison-house of language: a critical account of structuralism and 
Russian formalism. Princeton (N.J.: Princeton Univ. Press, 1974), p. 96 
2 Sven-Olov Wallenstein, Nihilism, art, and technology (Stockholm: Stockholms universitet, 
2010), p. 96. 
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peacefully as an old man in his own bed. Whether in his Formalist or 
Constructivist stages (a very arbitrary division, though, that neglects his work 
after 1929 and until his death in 1984), he never separated art from technology 
if we understand both of these either in the Benjaminian or Heideggerian 
sense (as opposed to each other aesthetically and politically as these two 
thinkers are).3 As for nihilism, the third component in Wallenstein’s triad, 
namely, Shklovsky’s assumably whole-hearted, half-hearted, or dissimulated 
(i.e., calculable, or technologically reproducible) participation in the Stalinist 
project, this has been a matter of debate ever since Shklovsky himself 
condemned Formalism in his publications during the 1930–50s. Both by his 
contemporaries and by the later generations, especially in the context of 
destalinization, these contributions were read as documents of capitulation 
and apostasy, for which public opinion censures Shklovsky’s memory even 
nowadays, more than thirty years after his death. However, it is precisely 
during this compromised period that Shklovsky comes forward with his own 
theory of history that in my opinion deserves a closer reading. 

Thanks to his notorious contrariness and his love of the paradox, Victor 
Shklovsky proclaimed anachrony as his principle and practiced it long before it 
was postulated as a problem in theory and history.4 Being contemporary meant 
to him much more than just chronologically coinciding. In that characteristic-
ally provocative style of his, he wrote in a polemic essay from 1924:  

I read my name in Russkii sovremennik [The Russian Contemporary, a literary 
magazine] next to the names of Abram Efros, Koz'ma Prutkov and still 
another classic. And then, I wrote a letter to Russkii sovremennik. In that 
letter, I expressed my surprise concerning the fact that I turned out to be a 
contemporary of Tiutchev and Prutkov. I did not deny the fact itself, but 
categorically protested against the idea that I am synchronous with Abram 
Efros and Khodasevich and explained this as a mere illusion of chronology.5 

Shklovsky jokingly speaks here about quite serious things, rejecting the idea 
of the present as a direct and legitimate inheritor of the past, and inheritance 
as repetition, repetition being essentially reaction, or, as Marx famously 
 
3 On technology as part, not counterpart, of art, both in the Formalist and Constructivist 
formulations of tekhnika, see Wallenstein, Nihilism, art, and technology, pp. 9–15; on 
Heidegger’s and Benjamin’s critique of technology, ibid., pp. 21–50. 
4 E.g., Rancière, Jacques, “The Concept of Anachronism and the Historian’s Truth (English 
translation),” InPrint, vol. 3, no. 1 (2015). Article 3.doi:10.21427/D7VM6F; Available at: 
https://arrow.tudublin.ie/inp/vol3/iss1/3 
5 Viktor Shklovskii, “Sovremenniki i sinkhronisty,” Sobranie sochinenii. T. 1 Revoliutsiia 
(Moskva: NLO, 2018), pp. 508–515. 
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declared, the nightmare of revolution. Contrary to his reputation as the 
radical defamiliarizer of everything familiar, Shklovsky did not reject history 
and was quite persistent in his own (not properly acknowledged even nowa-
days) historical studies, as long as such research was done from the positions 
of the present day and as a means of understanding the present-day reality. 
It is the present, not the past that is at stake in history. Hence, the paradox 
of the contemporary and the synchronous in the aphorism quoted above. 
Being contemporary means belonging to the same time in the process of its 
revolutionary change. Therefore the 19th century author of philosophical 
lyrical poetry Tiutchev and the parodic Prutkov, a collective pen name, a fic-
tional author invented by a group of four satirists in the 1850–60s, for 
Shklovsky, were both his contemporaries, while “Efros and Khodasevich” 
(who in the opinion of the LEF failed to contribute to revolutionary change) 
were merely synchronous, “an illusion of chronology.” And synchrony, in 
Shklovsky’s lexicon, would also have a Saussurean sense, i.e., belonging to 
the same system here and now, where subjectivities are delimited by the laws 
and regularities of the system itself. Shklovsky was using anachronism to 
challenge chronology and causality in history. If historical legacy has any 
value it is only in its capacity to make the present relevant again – by de-
familiarizing it. 

In the reception of Shklovsky’s work, there is a tradition of differentiating 
between the “early” and the “late” Shklovsky, that is, between the revolu-
tionary Shklovsky of OPOIAZ and LEF as opposed to the reconciled 
Shklovsky of his old age long after Stalin’s death. His books from the 1960–
80s would be easily classified as “a nightmare of revolution,” as full as they 
are of repetitions of what he said earlier already many times, except for some 
corrections that he introduced and then removed in earlier versions depend-
ing on the political weather at the given moment of time. In the public 
opinion and among literary scholars, the late Shklovsky is respected but not 
very exciting, and valuable mostly as a living fossil, an exhibit in the imagin-
ary museum of the Russian avant-garde and Soviet literary history. In 
between these two, however, there is a third Shklovsky that still remains in 
the deep shadows of the Stalinist period, the 1930s—early 1950s. Yet, I will 
argue that this third Shklovsky is interesting specifically nowadays, and 
especially from the point of view of his theory of time, and particularly, his 
differentiation between contemporaneity and synchronicity. During the 
time of this Shklovsky everyone was expected to “coincide”: with his typical 
humor, Shkovsky once compared his situation with that of a living silver fox 
in a fur coat shop. “Chronologically coinciding” with Stalin’s literary critics 
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was a far cry from the “illusion” of “Efros and Khodasevich” “coinciding” 
with the LEF. However, after Stalin’s death, it was difficult for his younger 
contemporaries, progressive freedom lovers, to share his feelings for the 
unfortunate silver fox. They were embarrassed by that third, compromised 
Shklovsky whom they saw as the apostate of the formalism destroyed by 
Stalinism, the only one who escaped the persecutions more or less unscathed 
by agreeing with antiformalist attacks of the 1930s and late 1940s.  

This tripartite composition in Shklovsky’s memory, with a greater empha-
sis on the early Shklovsky, a secondary stress and the late, and the silencing of 
the intermediate one is even nowadays preserved in some of his latest 
selections. In the meantime, it was precisely during the year that gave its name 
to the whole of the period of Great Terror, 1937, that Shklovsky made his 
statement about “a revolutionary choice of the past,” in his essay On the Past 
and the Present (O proshlom i nastoiashem), one of those contributions that 
were read at that time and are still read nowadays as the irrefutable proof, a 
self-signed document of apostasy. In my mind, it would be equally well 
interpreted as directed against any doctrine, including Stalinist aesthetics, in 
which “culture finds itself in a most primitive dependence from its basis” and 
among the doctrine’s champions. There is no “feeling of choice in their own 
history, no feeling of how the past can be overcome and used.” 6  

He does not explain in this essay how exactly use value could be extracted 
out of the past (by overcoming and using it), but his subsequent activities in 
film and historical fiction is precisely in this line, all that type of production 
that out of respect for professionalism he described as “writer’s craft,” and his 
critics dismissed as collaboration, as mere hackwork by the Routinier, to use 
Walter Benjamin’s word, a professional supporting the regime with his skills 
in exchange for security and status. And yet, Shklovsky’s anachrony preserved 
some of its critical value even in such ambiguous circumstances. Nor did his 
theoretical interest ever cool down, or his eagerness to think disasters 
theoretically from inside the disaster, whether in war, revolution (A Sentimen-
tal Journey, 1921), or in the destruction and starvation in revolution’s 
aftermaths (as in The Knight’s Move, 1928), or even from the point of view of 
a silver fox surrounded by the dead bodies of other silver foxes (The I.V. Stalin 
White Sea—Baltic Sea Canal, 1935). 

Anachrony rejects a chronological sequence in the structure of time and 
looks instead for analogies, for similarities in the structures and shapes of now 
and then. In his early theoretical work, the nowadays already classical Art as 

 
6 Viktor Shklovskii, “O proshlom i nastoiashchem,” ibid., pp. 914–929. 
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Technique, Shklovsky defined poetic metaphor as a device that makes evident 
similarity in the dissimilar. Metaphor assimilates dissimilar things and thus 
overthrows normal orders of belonging, those commonsensical “boxes” in 
which things find themselves disconnected as if by their nature. Metaphor as 
a device is itself a product of such assimilating dissimilarity: two instances of 
different nature—the object and the image, the thing and its name—in a poetic 
act connect with each other revealing an intrinsic, non-evident similarity. 
There is no objective necessity here, apart from the mutual attraction of forms: 
there is no explanation of why something receives this name and not another 
even though interpretation comes forward with a motivation, thereby normal-
izing the poetic act in naming while in fact it undermines and defamiliarizes, 
resurrects to life (as Shklovsky wrote in his earliest theoretical work7) both the 
name and the thing itself in its reality from under the pressure of dead words. 

A development of this thinking was Shklovsky’s theory of prose, and 
especially his explanation of the novel at the end of the 1920s. In literature, no 
commonsense, neither chronology, nor psychological or other causality ac-
counts for the way characters and episodes connect to each other. All causality 
is an illusion created by the author who invents convincing motivation in 
order to produce a sense of continuity in the reader. Sviaznost’ (connectivity, 
coherence) is what is required of a good plot in a realistic novel, both in its 
temporality and in its moral lesson, for instance, “Vengeance is mine, I will 
repay.”8 During the 1930s, when fragmented avantgarde writing was no longer 
relevant or safe, Shklovsky voted for sviaznost’ and proclaimed that he knew 
methods of creating it, not excluding documentary production, historical 
writing, and even propaganda: obviously, using the same, essentially formalist, 
techniques of allowing dissimilarities appear in forms of similarity, and by 
constructing credible motivations if need be. Not surprising, Shklovsky’s 
version of realism and his use of anachrony as a historical method further 
consolidated in his filmmaking, in his theory (and even more, practice) of 
montage in film and literature, in his philosophy of time in general.  

Photographed forms in motion pictures gravitate towards each other in 
time to produce an integral filmic expression. In this, we read a critical 
response of film theory (or rather, the practice of filmmaking) to de Saussure’s 
idea of diachrony and to Bergson’s speculative understanding of film: history 
is not diachrony, and montage is not the setting in motion of isolated images, 
each of them finished in itself. Even though called “stills,” film shots are not 

7 Shklovskii, ”Voskreshenie slova,” ibid., pp. 205–212. 
8 Rom 12:19, used by Tolstoy as the epigraph to Anna Karenina. 
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immobile; they have an inner dynamic (best explained by Eisenstein in his 
Montage). Translating montage into the terms of Shklovsky’s similarity of the 
dissimilar, there is a tendency for one shot to imperceptibly contain a simi-
larity with the other, or both of them joining each other to produce a third one, 
as Eisenstein would have added in his typically alchemical imagery. In mon-
tage, every next fragment takes over from the previous one and then develops 
the predecessors' dynamic in its own movement, a dynamic that is already 
invisibly present in a still, which is not a finished photograph but rather a cross 
section of the general movement.  

Yet, Shklovsky’s similarity is not conciliation of the dissimilar; on the 
contrary, it is a force making visible conflict because similarity is found in 
the dissimilar, just like montage is conflict, even if separate events are 
montaged in a logical chronological sequence, because chronology is also 
conflict. Time itself is conflict, not order, and so is also life. In his old age, 
Shklovsky was teasing his audience with another paradox, declaring that 
even “life is essentially montage, one only has to understand according to 
what principle.” Life, time, history—all of these different and complicated 
complexities are similar to each other in that they consist of very simple 
things. Art gives them tension—or conflict—by forcefully disclosing simi-
larities in their dissimilarity and dissimilarities in what is similar. In another 
book, also one of his later legacy, he comes forward with still another apho-
ristic motto: “Let us have trust in simple things. When given some tension, 
simple things acquire greateness.”9 

 
 
 

 
9 Viktor Shklovskii, Zhili-byli: vospominaniia, memuarnye zapisi, povesti o vremeni: s kontsa 
XIX v. po 1964 g (Moskva: Sovetskii pisatelʹ, 1966), p. 42. 
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”Det förflutna kastar inget ljus över framtiden…” 
Hannah Arendt och traditionens problematik

ANDERS BURMAN 

Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten! Hannah Arendt använde denna rad 
från Berthold Brechts dikt ”An die Nachgeborenen” för att karakterisera den 
tid i vilken hon själv levde.1 Erfarenheterna från andra världskriget, nazis-
men, förintelsen och totalitarismen gjorde att hon upplevde samtiden som 
ond och mörk. I linje med detta var hon också skeptisk för att inte säga direkt 
avfärdande till allt tal om mänskliga framsteg. ”Det är mot den mänskliga 
värdigheten att tro på framsteg”, utbrast hon rentav i sina sena föreläsningar 
om Immanuel Kants politiska filosofi.2 Passagen citeras av Sven-Olov 
Wallenstein i en artikel där han på ett klargörande vis jämför Arendts Kant-
läsningar med Jean-François Lyotards.3 Han visar att det inte alls förhåller 
sig så enkelt, vilket emellanåt antytts i den tidigare forskningen, som att 
Arendt rätt och slätt tolkar Kant på ett typiskt modernt sätt medan Lyotards 
läsning skulle vara lika entydigt postmodern. Problematiken är betydligt mer 
komplex än så. Delvis förklarar Wallenstein skillnaderna mellan läsningarna 
med att de båda tänkarna utgår från olika förståelser av den filosofisk-poli-
tiska fantasin och därmed från olika förhållningssätt till traditionen. 

Att det finns skiljaktigheter mellan Arendt och Lyotard hindrar inte att det 
också finns sådant som förenar. Förutom att båda ständigt återkom till Kant 
som den första moderna filosofen kan man till exempel lyfta fram att Arendt 
långt före författaren till Det postmoderna tillståndet riktade en djuplodande 
kritik mot alla former av stora berättelser om att förnuftet eller friheten skulle 
vara på väg att förverkligas i historien, låt vara att hon inte talade om det i exakt 
sådana termer. Precis som Lyotard var hon förvissad om att det inte finns 

1 Bertolt Brecht, ”An die Nachgeborenen”, Gesammelte Werke, vol. 4 (Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 1967), s. 722. Arnold Ljungdahl översätter raden som ”I sanning: jag lever i onda 
tider!” Bertolt Brecht, Dikter 1918–1956 (Stockholm: Bonniers, 1964), s. 99. Arendt lånade 
uttrycket finsteren Zeiten – som hon själv översatte till engelska som dark times – till 
rubriken till sin essäsamling Men in Dark Times (New York: Harcourt Brace & Company, 
1968), s. viii, där en av essäerna för övrigt handlar om Brecht. 
2 Hannah Arendt, Lectures on Kant’s Political Philosophy, red. Ronald Beiner (Chicago: The 
University of Chicago Press, 1992), s. 77. 
3 Sven-Olov Wallenstein, ”Arendt och Lyotard som läsare av Kant”, Konsten att handla – 
konsten att tänka: Hannah Arendt om det politiska, red. Ulrika Björk & Anders Burman 
(Stockholm: Axl Books, 2011), s. 212. 
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någon övergripande historisk nödvändighet och att framtiden är radikalt 
öppen. Hon återkom ofta till att vi egentligen kan veta väldigt lite om vad som 
kommer att ske i framtiden. Det gäller i synnerhet inom politikens område där 
följderna av de handlingar vi utför är oförutsägbara och står bortom vår 
kontroll.4  

På ett avsevärt mer genomgripande sätt än Lyotard var Arendt dock en 
historiskt orienterad tänkare. I många av sina viktigaste verk, med Totali-
tarismens ursprung som det första och främsta exemplet, ägnade hon sig åt en 
sorts aktualitetshistoria där det förgångna används för att belysa i samtiden 
debatterade frågor och akuta problem. På samma gång underströk hon att de 
gemensamma banden till det förflutna allvarligt har försvagats under den 
moderna tiden. Vi har helt enkelt allt svårare att lära av historien. Ett av hennes 
favoritcitat som hon ofta återkom till var Alexis de Tocquevilles uppgivna ord 
mot slutet av Om demokratin i Amerika: ”Det förflutna kastar inget ljus över 
framtiden, och det mänskliga intellektet trevar fram i mörker.”5 Denna insikt 
kopplade Arendt samman med en vidare diskussion om traditionens för-
ändrade betydelse. Att förstå vilken roll som traditionen har spelat i historien 
och vilken status den har i samtiden var för henne en central politisk och 
filosofisk fråga. Därför framstår det inte som orimligt att som Lyotard påstå 
att traditionen (tillsammans med de i forskningen betydligt mer uppmärk-
sammade kategorierna natalitet och omdöme) fungerade som ett slags grund-
motiv och organiserande begrepp i Arendts tänkande.6  

När Wallenstein i nämnda artikel behandlar den text där Lyotard mest 
utförligt diskuterar Arendt, ”Survivant” från 1989, noterar han att det är ”lite 
överraskande” att den franske filosofen primärt förbinder den här aktuella 
traditionstematiken med analysen av totalitarismen i hennes magistrala verk 
från 1951.7 Där för hon ett resonemang om att totalitarismen är ett typiskt 
modernt fenomen som kunde utvecklas först efter att vi hade förlorat banden 

 
4 Hannah Arendt, Människans villkor: Vita Activa, övers. Joachim Retzlaff (Göteborg: 
Daidalos, 1998), s. 317 et passim. 
5 Hannah Arendt, Mellan det förflutna och framtiden: Åtta övningar i politiskt tänkande, 
övers. Annika Ruth Persson (Göteborg: Daidalos, 2004), s. 27. Alexis de Tocqueville, Om 
demokratin i Amerika, övers. Ervin Rosenberg (Stockholm: Atlantis, 1997), bok 2, s. 424–
425. 
6 Jean-François Lyotard, ”Survivant”, Lectures d’enfance (Paris: Galilée, 1991), s. 59–93, i 
synnerhet s. 67. Texten presenterades först som ett föredrag vid Goethe-Institutet i Paris 
1988 och trycktes i Miguel Abensour m.fl., Ontologie et politique: Hannah Arendt (Paris: 
Éditions Tierce, 1989). 
7 Wallenstein, ”Arendt och Lyotard som läsare av Kant”, s. 224. 
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till traditionen. Som Wallenstein formulerar det försöker ”de totalitära 
politiska systemen fylla tomrummet med en perverterad auktoritär kultur”.8 
På så sätt innebar totalitarismens uppkomst det definitiva brottet med 
traditionen.9 Och det finns inget som helst sätt att komma tillbaka till det som 
har varit. Vi är fast i det som Arendt i det synnerligen pessimistiska förordet 
till Totalitarismens ursprung kallar ”det bistra nuet”: 

Vi har inte längre råd att bara ta fasta på det som var bra i det förflutna och 
kalla det för vårt arv, att avfärda det dåliga och bara betrakta det som en 
dödvikt som tiden av sig själv kommer att begrava i glömska. Den väster-
ländska historiens underjordiska ström har till sist stigit upp till ytan och 
ifrågasatt vår traditions värdighet. Detta är den verklighet i vilken vi lever. 
Och detta är anledningen till det fåfänga i alla försök att undfly det bistra nuet 
genom nostalgisk längtan till ett ännu oskadat förflutet eller föregripandet av 
en lyckligare framtids glömska.10 

Wallenstein preciserar inte på vilket sätt han menar att det är överraskande 
att Lyotard här i första hand hänvisar till Totalitarismens ursprung, men det 
är tydligt att det finns flera andra texter av Arendt som framstår som mer 
omedelbart relevanta i sammanhanget. Efter att hon hade färdigställt boken 
om totalitarismens ursprung påbörjade hon ett större projekt om Karl Marx 
och den politiska traditionen. Hon slutförde det aldrig men i samband med 
sitt under ett par år (1952–1954) intensivt pågående arbete skrev hon åtskil-
liga texter som på olika sätt kretsar kring traditionstematiken. Fragment, 
utkast, ofärdiga versioner och praktiskt taget helt klara texter som var avsed-
da att ingå i den tilltänkta boken har nyligen publicerats i Modern Challenge 
to Tradition: Fragmente eines Buchs som den första utgivna delen av Arendts 
Kritische Gesamtausgabe.11 När Lyotard författade sin artikel om Arendt 
hade han inte tillgång till hela detta rika källmaterial, men vissa av texterna 

8 Ibid., s. 236. 
9 Barbara Hahn & James McFarland, ”Anhang/Appendix”, i Hannah Arendt, Modern 
Challenge to Tradition: Fragmente eines Buchs, Kritische Gesamtausgabe, vol. 6, red. Barbara 
Hahn & James McFarland (Göttingen: Wallstein, 2018), s. 848. 
10 Hannah Arendt, Totalitarismens ursprung, övers. Jim Jakobson (Göteborg: Daidalos, 
2016), s. 27. 
11 Hannah Arendt, Modern Challenge to Tradition: Fragmente eines Buchs, i Kritische 
Gesamtausgabe, vol. 6, red. Barbara Hahn & James McFarland (Göttingen: Wallstein, 2018). 
Se även Tama Weisman, Hannah Arendt and Karl Marx: On Totalitarianism and the 
Tradition of Western Political Thought (Lanham: Lexington, 2014). 
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som hon skrev i anslutning till projektet var vid den tiden ändå enkelt åt-
komliga. Det gäller inte minst ”Tradition and the Modern Age” som pub-
licerades i Partisian Review 1954 och sedan trycktes om i essäsamlingen 
Mellan det förflutna och framtiden 1961 och som i koncentrerad form inne-
håller många av Arendts huvudtankar rörande traditionens problematik.12 

Som så ofta när Arendt försöker förstå ett begrepp eller fenomen anlägger 
hon ett etymologiskt perspektiv i undersökningen av det i grunden romerska 
traditionsbegreppet. Ordet kommer från latinets traditio som betyder över-
lämnande. Det som överlämnas från den ena generationen till den andra är ett 
gemensamt arv i form av trosföreställningar, övertygelser, värderingar och 
konventioner. I överensstämmelse med detta förklarar Arendt att tradi-
tionen ”väljer ut och namnger, lämnar vidare och bevarar”.13 Genom en sådan 
konserverande selektionsmekanism som efterhand närmast framstod som 
överhistorisk skapades en levande kontinuitet med det förgångna. I det antika 
Rom handlade det bland annat om att bevara och överlämna kunskapen 
rörande grundandet av staden, den mytologiska berättelsen om Romulus och 
Remus, vilken hade status av att vara ett slags vittnesmål från förfäderna, det 
vill säga ”de som först hade bevittna och åstadkommit det heliga grundandet 
och sedan genom sin auktoritet utvidgat det under seklens gång”.14 

Som detta antyder tänks traditionen här vara nära besläktad med det lika-
ledes romerska auktoritetsbegreppet (av latinets auctoritas, som betyder myn-
dighet eller bemyndigande). Relationen mellan de båda begreppen beskriver 
Arendt som att det förgångna ”har auktoritet i den utsträckning som det 
vidarebefordras som tradition” medan ”auktoritet i den utsträckning som den 
presenterar sig själv som historia blir till tradition”.15 I båda fallen är det fråga 
om någonting hierarkiskt och normativt som människor erkänner och under-
kastar sig utan egentligt ifrågasättande. Traditionen och auktoriteten uppfattas 
höra till sakernas naturliga ordning, något som bara är och som fungerar 
förenande för alla de inblandade människorna. 

 
12 Hannah Arendt, ”Tradition and the Modern Age”, Partisian Review 21, 1954, s. 53–75; 
”Traditionen och den moderna tiden”, Mellan det förflutna och framtiden, s. 23–46. I 
Arendt, Modern Challenge to Tradition, s. 463–503 återges olika varianter av artikeln. 
13 Arendt, Mellan det förflutna och framtiden, s. 11. 
14 Ibid., s. 137. 
15 Hannah Arendt, ”From Hegel to Marx”, The Promise of Politics, red. Jerome Kohn (New 
York: Schocken, 2005), s. 73. Rörande auktoritetsbegreppet, se även Hannah Arendt, Om 
våld, övers. Sven Hallén (Göteborg: Daidalos, 2008), s. 46. Om Arendts syn på relationen 
mellan tradition och auktoritet, se vidare Douglas Klusmeyer, ”Hannah Arendt on 
Authority and Tradition”, Hannah Arendt: Key Concepts, red. Patrick Hayden (Durham: 
Acumen, 2014), s. 138–152. 
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Den förmoderna världen var traditionell och auktoritetsorienterad i den 
här meningen. Men av olika anledningar försvagades både auktoriteten och 
traditionen i takt med det moderna samhällets fortskridande utveckling. 
Reformationen och protestantismen stod för en första utmaning och sedan 
följde den i vissa bemärkelser traditionsfientliga upplysningen, den allmänna 
sekulariseringen och sedermera även historismens försök att i det förgångna 
fastställa vad som egentligen har skett, wie es eigentlich gewesen. Allt som allt 
ledde detta till ett undergrävande av både auktoriteten och traditionen. 
Wallenstein påpekar att när auktoriteten befinner sig i kris breder tvivlet ut sig 
och ”traditionens tråd går förlorad (vilket inte står i motsats till att kunskapen 
om det förflutna kan öka)”.16  

Det som gäller för traditionen i allmänhet – eller the Great Tradition som 
Arendt ibland talar om – är på det stora hela giltigt också för den mer specifika 
politiska tanketraditionen. Samtidigt har den senare sina egna utmärkande 
drag. Fastän traditionsbegreppet som sådant går tillbaka till romartiden menar 
Arendt att den politiska tanketraditionen började redan med Platon. Hans sätt 
att kontrastera filosofins strävan efter den eviga sanningen mot den bedrägliga 
politikens ständiga föränderlighet var och förblev länge helt dominerande 
inom den politiska filosofin. Den politiska tanketraditionen nådde enligt 
Arendt sin kulmen i och med Hegels filosofiska system ”som för första gången 
såg hela världshistorien som en enda kontinuerlig utveckling”.17 Samtidigt 
som kontinuitetstråden fungerande som det bärande elementet i det allom-
fattande systemet poängterade Hegel att världen förändras genom den 
historiska processen vilket i sig innebar en utmaning av traditionen, såtillvida 
att den tidigare uppfattats som närmast tidlös.18 

I generationen efter Hegel invände Søren Kierkegaard att det inte finns 
någon plats för den enskilda människan i det hegelska systemet, och ytterligare 
några decennier senare försökte Friedrich Nietzsche med sin perspektivistiskt 
ifrågasättande filosofi med dess genomgripande omvärdering av alla värden 
göra upp med hela det idealistiska helhetstänkandet från Platon till Hegel. I 
texten om traditionen och den moderna tiden uppmärksammar Arendt kort 
både Kierkegaard och Nietzsche, men det avgörande brottet menar hon att 
Marx stod för.  

16 Wallenstein, ”Arendt och Lyotard som läsare av Kant”, s. 236. 
17 Arendt, Mellan det förflutna och framtiden, s. 110. 
18 Arendt, ”Karl Marx and the Tradition of Western Political Thought”, Thinking Without 
a Banister: Essays in Understanding, 1953–1975, red. Jerome Kohn (New York: Schocken, 
2018), s. 11. 
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Efter att ha konstaterat att Marx ”inställning till det politiska tänkandets 
tradition var medvetet rebellisk” urskiljer Arendt tre aspekter av hans tänk-
ande som framstår som särskilt viktiga i sammanhanget, nämligen hans syn 
på arbetet, våldet och filosofins uppgift.19 Vad gäller förståelsen av arbetet 
citerar hon ett uttalande av Friedrich Engels: ”Arbetet skapade människan.” 
Här kan vi bortse från hennes tvärsäkra men långt ifrån självklara påstående 
att Engels ”tvärtom vad vissa Marx-forskare ofta hävdar vanligen återgav Marx 
tänkande adekvat och koncist”.20 Dock förtjänar det att noteras, vilket Arendt 
däremot inte uppmärksammar, att Marx i sin syn på arbetet i hög grad följde 
Hegel. I De ekonomisk-filosofiska manuskripten skrev Marx själv att Hegel 
mycket väl fattade ”arbetets väsen” och förstod att människan är resultatet av 
sitt eget arbete.21 Hur som helst är huvudpoängen för Marx, som Arendt 
framhåller, att det är arbetet, inte Gud, som skapade människan, det vill säga 
att hon skapar sig själv, liksom att det är arbetet snarare än förnuftet som är 
hennes differentia specifica, vilket innebär att hon i stället för att vara ett 
animal rationale bör förstås som ett animal laborans, där det genom hela den 
ditintills varande filosofihistorien föraktade arbetet utgör hennes förnämsta 
attribut. Denna syn på arbetet kritiserade Arendt förvisso i Människans villkor, 
främst för att Marx inte förmådde skilja mellan arbete och tillverkning.22 Det 
hindrar inte att hans framlyftande av arbetets roll i människans självskapande 
utveckling var något som tydligt bröt med den klassiska politiska tanke-
traditionen. 

Den andra punkten där Marx avvek från traditionen gäller synen på våldet. 
Långt fram i första volymen av Kapitalet heter det i en berömd pas-
sage: ”Våldet är födelsehjälpen åt varje gammalt samhälle, som går havande 

 
19 Arendt, Mellan det förflutna och framtiden, s. 27. I ”Karl Marx and the Tradition of 
Western Political Thought” återkommer uppräkningen med den skillnaden att Arendt där 
byter ut den tredje punkten mot den att ingen människa kan vara fri som förslavar andra, 
medan de båda andra punkterna är identiska. Arendt, Thinking Without a Banister, s. 16. 
Jfr de olika utkasten till och versionerna av ”Karl Marx and the Tradition of Western 
Political Thought” i Arendt, Modern Challenge to Tradition, s. 245–436. 
20 Arendt, Mellan det förflutna och framtiden, s. 27. Hennes sammanfogning, eller snarare 
sammanblandning, av Marx och Engels tänkande är ännu tydligare i föredraget ”Von Hegel 
zu Marx”, i Arendt, Modern Challenge to Tradition, s. 89–93. Sven-Eric Liedman har 
övertygande visat på skillnaderna mellan Marx och Engels, senast i Karl Marx: En biografi 
(Stockholm: Bonniers, 2015). 
21 Karl Marx, ”Ur De ekonomisk-filosofiska manuskripten”, Människans frigörelse, red. och 
övers. Sven-Eric Liedman (Göteborg: Daidalos, 1995), s. 126. 
22 Arendt, Människans villkor, s. 128. 
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med ett nytt.”23 Arendt tar detta och andra uttalanden av Marx som intäkt för 
att han inte bara idealiserade våldet utan också gick emot den alltsedan antiken 
dominerande uppfattningen om att medan ”vi” utmärker oss genom vårt 
förnuft och vår talförmåga styrs ”barbarerna” av våld. Av detta drar hon slut-
satsen att det i Marx glorifiering av våldet ingår ”ett mer specifikt förnekande 
av logos”.24 Hon noterar också att han samtidigt upphävde demarkationslinjen 
mellan handling och våld, som för henne är fråga om två helt olika saker, bland 
annat genom att våldet i motsats till handlingen är utpräglat instrumentellt.25  

För det tredje, slutligen, förde Marx fram en ny syn på filosofins uppgift. 
Det centrala citatet av honom i den kontexten är den elfte tesen om Feuer-
bach: ”Filosoferna har bara tolkat världen på olika sätt, det gäller att förändra 
den.”26 Filosofer bör följaktligen inte vara upptagna av frågor om någon evig 
sanning utan i stället rikta hela sin uppmärksamhet mot den konkreta värld i 
vilken vi lever. Samhällsförändrande praxis får på så sätt ersätta den filosofiska 
teorin och kontemplationen. Det innebär att Marx inte bara vände upp och 
ner på Hegel. Det avgörande var att han inverterade ”den traditionella hie-
rarkin mellan tanke och handling, mellan kontemplation och arbete och 
mellan filosofi och politik”.27 Denna omkastning signalerade enligt Arendt 
slutet för hela det politiska tänkandets tradition: 

Vår politiska tanketradition började när Platon upptäckte att det på något vis 
ingår i den filosofiska erfarenheten att man vänder sig bort från de mänskliga 
angelägenheternas gemensamma värld; den upphörde när det inte återstod 
något annat av denna erfarenhet än motsättningen mellan tänkande och 
handlande. Därmed berövades tänkandet all verklighet och handlandet allt 
förnuft, och båda delar blev meningslösa.28 

Mot denna bakgrund finns det till sist skäl att fråga hur det kan komma sig 
att Arendt själv trots allt fortsatte att försöka förstå vad handlandet och 
tänkandet egentligen är för något. Svaret är helt enkelt att det efter att de 
både begreppen hade förlorat sin mening genom den politiska tanketradi-

23 Karl Marx, Kapitalet. Kritik av den politiska ekonomin. Bok 1. Kapitalets produktions-
process, övers. Ivan Bohman, 3 uppl. (Lund: Cavefors, 1974), s. 661. 
24 Arendt, Mellan det förflutna och framtiden, s. 29. 
25 Om våldets instrumentella karaktär, se t.ex. Arendt, Om våld, s. 46f. 
26 Marx, ”Teser om Feuerbach”, Människans frigörelse, s. 129. 
27 Arendt, Mellan det förflutna och framtiden, s. 24. 
28 Ibid., s. 31. 
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tionens sönderfall framstod för henne som viktigare än någonsin att reflek-
tera över dem på nya sätt. Frågorna har med andra ord inte förlorat i aktu-
alitet bara för att den tradition gentemot vilken man tidigare ställt dem blivit 
obsolet. Snarare förhåller det sig tvärtom. 

Här finns det en intressant parallell till hur Arendt beskriver det allmänna 
tillstånd som uppstått efter det successiva söndervittrandet av the Great 
Tradition. Å ena sidan har detta generellt sett lett till en större osäkerhet. Inte 
för inte talar Arendt om den ”förvirring och hjälplöshet som följde i efter-
dyningarna av traditionens undergång, en förvirring som vi än idag lever i”.29 
Å andra sidan har traditionens upplösning inneburit en befrielse, inte minst i 
avseende på vårt förhållande till det förflutna som vi nu kan betrakta, förstå 
och bearbeta på nya sätt: 

Med förlusten av traditionen har vi tappat bort den tråd som tryggt vägledde 
oss genom det förflutnas väldiga vidder, men denna tråd var också en kedja 
som fjättrade varje efterkommande generation vid någon förutbestämd 
aspekt av det förflutna. Kanske kommer det förflutna först nu öppna sig för 
oss med oväntad friskhet och berätta saker för oss som ingen förut har haft 
öron för att höra.30 

Vad Arendt försökte göra genom hela sitt författarskap eller åtminstone från 
och med Totalitarismens ursprung, skulle man kunna hävda, var att ta fasta 
på de öppningar som uppstått och utifrån valda delar av det förflutna och 
med oväntade konstellationer bortom den traditionella kontinuitetsprin-
cipen berätta historier som vi tidigare inte hört. I detta arbete var hon starkt 
påverkad av Walter Benjamin, som hon var nära vän med under 1930-talet. 
Hon beskrev hans sätt att bedriva historisk forskning på, vilket centrerades 
kring vad han själv kallade tankefragment, som ett slags pärlfiske, där his-
torikern plockar upp gömda skatter från det förgångna och lyfter upp dem 
till samtidens yta där de laddas med ny mening.31 Det var någonting sådant 
som hon själv ägnade sig åt i sina många historiska undersökningar. 

På så sätt handlade det för Arendt, som Wallenstein sammanfattar det hela, 
om ”att söka och synliggöra, mer än foga samman fenomenen i ett överordnat 

 
29 Ibid., s. 24. 
30 Ibid., s. 104. 
31 Se Hannah Arendt, ”Walter Benjamin”, Men in Dark Times, s. 153–206. Det är framför 
allt Seyla Benhabib som undersökt Arendts förståelse av historikern som en pärlfiskare. Se 
Benhabib, ”Hannah Arendt och berättandets försonande kraft”, Att läsa Arendt, red. och 
övers. Anders Burman (Hägersten: Tankekraft, 2017), s. 21–42. 
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narrativ”. Han lägger till att hon i detta såg ”en etisk potential, men utan att 
hänvisa till det universella, ett motstånd mot det rådande tillståndet, som ska 
grundas i namn av det förflutna exemplets partikularitet.”32 Det är en träffande 
karakteristik av Arendts säregna historieberättande. Utan någon tro på en 
ännu giltig kontinuerlig tradition insisterade hon ändå på värdet av att 
fortsätta att berätta och att på nya sätt ta sig an det förflutna och reflektera över 
dess betydelse för samtiden.  

Tiderna är förvisso mörka, idag liksom under Arendts livstid, men vad hon 
påminner oss om är att det trots allt går att göra motstånd. Det sätt på vilket 
hon själv valde att göra detta var att utifrån samtidens problem urskilja 
mönster i det som har varit och fördjupa vår förståelse av människans villkor 
och det samhälle i vilket vi lever. Samtidigt som vi bör komma ihåg att det 
förflutna inte kastar något ljus över framtiden är detta intellektuella mot-
ståndsarbete någonting vi fortfarande kan inspireras och stärkas av idag. 

32 Wallenstein, ”Arendt och Lyotard som läsare av Kant”, s. 230. 
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Egentligen skulle jag här ha skrivit ett musikstycke. Ett musikstycke som är 
en melodi som går runt runt sig själv och aldrig slutar. Men så blev det inte. 
Det som aldrig slutar kan ju inte heller börja. När oklarhet uppstår så är det 
bara användningen av det som kan avgöra början och slutet. Precis som 
korv. Det är konsumenten som avgör korvens början och slut. Musik kan 
aldrig vara som korv och därför går det inte att snurra på början och slutet. 
Närvaron i att vara i musiken, inte lyssna på den och inte höra den utan just 
att vara i den plats där musiken är är som att vara punkten. Den som inte 
kan snurra kring eller med sig själv. Punkten brukat ju vara ett tecken på att 
det är slut. Man sätter punkt. Men punkten är ju också det första som 
händer. Det kan vara att just sätta pennan mot pappret, stråken mot strängen 
eller att bara inse att det finns en fortsättning. Flera punkter. Att vara i 
musiken är just det att vara en och alla punkter samtidigt. Det handlar inte 
om det förfalskade utrycket av Mozart som figurerar i Heideggers Der Satz 
von Grund och som säger något om ett überhören. Mozart skulle aldrig ha 
sagt så eftersom han var i och inte var utanför musiken. 

I Bremen finns eller fanns det en buss som gick till Walle. Jag tog den aldrig 
för att undvika att komma fram. Att komma fram är ju det verkliga slutet. Det 
har alltså varit roligare att ägna dig en tanke varje gång bussen kom förbi. 
Varifrån bussen kommer eller vart den går blir oviktigt vetande då fantasin 
om den blir ett närmande som är starkare än att vara i den. Nyfikenheten om 
början och målet blir till sist den verkliga resan. Så är det också med musiken, 
om verket, om melodin. Resan däri består av att försöka förstå vad som är att 
vara i musiken eller i ett varande.  

Tack för att du med några få andra intresserar dig för konstens frågor. Det 
är där frågorna blir svar och svaren frågorna.  

Så det blev ingen melodi eller musik men ändå lite av ett partitur som 
illustrerar ett klingande ljud runt Walle. Ljud är dock inte musik och kan 
aldrig bli det. 

Varese påstod att musik var organiserat ljud. Han kunde inte haft mer fel. 
Musik är musik. När ljudet tog överhanden av vad som finns i musiken blev 
musiken av med musiken. Hörseln likt seendet kan inte vara annat än yta. 
Därför är vi så besatta idag över bild och av vad vi ser även i hörandet. Vi nöjer 
oss med ytan men musik är egentligen genom lyssnandet en tangeringspunkt 
som befinner sig emellan emedan ljudet är en resonans och kanske den 
främste bäraren av musik. 

Ofta talas det om att universum och tiden har en form som är kubisk, 
kulformad, platt mm. Kanske är våra geometriska begrepp inte gångbara för 
universum och kanske är dess form och tid just musisk. 
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Sustained/Bevarad (1992) 
PETER HAGDAHL 

Nästa uppslag: Från installationen Sustained/Bevarad (1992), av Peter Hagdahl. Frysskåp, 
generator, fotostakopio, svavel, färgfoton, plastdunk, mm. 
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Musikk og språk – Refleksjoner fra en musikkritiker

ARNFINN BØ-RYGG 

Som musikkritiker innen klassisk musikk møter man stadig problemet med 
å uttrykke seg. Når anmeldelsen skal stå i avisens papirutgave dagen etterpå, 
er det ikke til å unngå at man under konserten tenker på hva anslaget i kri-
tikken skal være, altså på hvordan begynne det hele, slik at resten av kritik-
ken følger så å si av seg selv. Det er det umiddelbare inntrykket av tolkning 
og prestasjon fra orkester, ensemble eller solo-utøver som skal formidles og 
sendes redaksjonen så fort som mulig. Dette krever både spontanitet og 
refleksjon. Det sier seg selv at dommen som skal felles i en slik kritikk, krever 
kjennskap til verket, til partituret og til diverse interpretasjoner av de ak-
tuelle verkene på den aktuelle konserten.  

Blant de grunnleggende i denne kjennskapen er spørsmålet om hvordan i 
det hele tatt skrive om musikk? Altså språket om musikken, et spørsmål som 
blir prekært i en kritikk eller anmeldelse. Det skal jeg komme tilbake til. Men 
først vil jeg ta opp spørsmålet som ligger til grunn for dette spørsmålet, nemlig: 
Er musikk å oppfatte som (et) språk? Jeg kritiserer først noen posisjoner som 
i sterk forstand ser musikken som språk, ved at de sammenligner det med 
verbalspråket eller ser på musikk som et system av tegn. Så forsøker jeg å gi et 
svar, nemlig, i tråd med Adorno: at musikk ligner språket. Før jeg så kommer 
til spørsmålet om språket om musikken, tar jeg opp musikkens forhold til ord 
og tekst ved å se litt på noen eksempler fra nyere musikk og samtidsmusikk.  

I. 

Å oppfatte musikk som språk lå allerede i den platonske bestemmelsen av 
musikk som en enhet av harmonia, rhythmos og logos (toneproporsjoner, 
dansebevegelse og språk), en oppfatning som iallfall holdt seg frem til 1500-
tallet. I denne tradisjonen så man også musikk som tonende tall (hos Pytha-
goras, Platon (i Timaios og Lovene), Augustin og grovt sagt frem til Kepler). 
Musikk som refleksjonen over dens proporsjoner og kosmiske karakter var en 
del av artes liberales, mens komponering og utøvelse tilhørte artes mecanicae. 
I barokken knyttes musikk sterkt til retorikken gjennom affektlæren. Et brudd 
skjer med romantikken eller før-romantikken, med emansipasjonen av instru-
mentalmusikken, som tidligere hadde vært en skygge av vokalmusikk (musikk 
med tekst). Mens Fontenelle (1657–1757) fremdeles overfor instrumental-
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musikken kunne spørre: ”Sonate, que me veux-tu?”, blir nettopp instrumen-
talmusikken uttrykk for det uutsigelige, ”den mest vidunderlige, den mest 
hemmelighetsfulle gåte” (L. Tieck). Carl Dahlhaus har kalt dette ”instrumen-
talmusikkens metafysikk”. Instrumentalmusikken behøver ikke, som vokal-
musikken, å støtte seg på ordene. Den er et språk som begynner der andre 
språk ikke lenger gjelder, og som for Friedrich Schlegel og senere Schopen-
hauer gjør at musikken er den høyeste av alle kunster. Instrumentalmusikkens 
preg av å være absolutt musikk gjør at dette ”uutsigelige” hos E.T.A. Hoff-
mann, i hans berømte anmeldelse av Beethovens Femte symfoni, kan kombi-
neres med en strukturanalyse av verket. 

II. 

Forsøk på å forstå musikk som språk er gjort på mange måter og med ulike 
pretensjoner. Her skal bare nevnes et par-tre. Avgjørende impulser til 
musikksemiologisk forskning som J.J. Nattiez følger opp i Fondements d’une 
sémiologie de la musique (1975), ble gitt av den franske lingvisten Nicolas 
Ruwet i hans Language, musique, poésie (1972). Han går ut fra at musikken 
er et kommunikasjonssystem som tilhører det artikulerte system, liksom 
myter, riter, språk, kunst. Dette i motsetning til det kommunikasjonssystem 
som er før eller etter språket: rop, skrik, blikk, kjærtegn osv., og som er 
uklart, udifferensiert og vanskelig å beskrive presist.1 Kort fortalt mener 
Ruwet ut fra sin strenge oppfatning av musikk som språk, at komponister 
som Stockhausen, Boulez o.a. reduserer det musikalske språk til ett aspekt, 
nemlig la parole og ikke tar nok hensyn til at musikk er et system, la langue. 
Stockhausens klaverstykker f.eks. bryter for Ruwet musikalsk-fonologiske 
regler ved at intenderte forskjeller ikke kan høres. Men her stilles det 
hverken spørsmål ved om det hørte utgjør alt i musikken eller om kom-
ponistens intensjon kan være et problematisk begrep. Et abstrakt skille mel-
lom det å høre og å lese musikk kan heller ikke godtas. 

1 Søren Kierkegaard mener i Enten – Eller at musikken er både før og etter språket, men 
ikke, som romantikerne, at den er over språket. Som interjeksjoner er den ennå ikke språk; 
i lyrikkens klangutfoldelse er den ikke lenger språk. Musikken uttrykker det umiddelbare, 
det ubestemte, noe språk, der refleksjonen ligger, ikke har tilgang til. Dette er for Kierke-
gaard en mangel. Jf. Søren Kierkegaard, Enten–Eller, Samlede Værker bd. 2 (København: 
Gyldendal, 1962), s. 66f. At det ikke er en mangel kan vi høre i den tyske Lied (hos Schubert 
og Schumann) eller i kjærlighetssangen i Wagners musikkdramaer der ren sang i emfatisk 
forstand kommer etter ordene. Når Rhindøtrene i begynnelsen av Rheingold synger 
”Wagalaweia”, så er det musikk som ren lystfølelse. 
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Strukturalisten fremfor noen, sosialantropologen Claude Lévi-Strauss, var 
en stor musikkelsker. Særlig var han begeistret for Wagner og har skrevet godt 
og tankevekkende om ham. Hans første bind i serien Mytholoques (1964–71), 
Le cru et le cuit, har ”A la musique” som dedikasjon. Lévi-Strauss finner her at 
musikken har samme forhold til tiden som myten, for begge er ”maskiner til å 
avskaffe tiden”;2 de skal leses ikke-lineært og de har samme utspring som 
språket. Musikkens språk er tonaliteten i vid forstand, den bygger, liksom ver-
balspråket, på den dobbelt artikulasjon som er forutsetning for en generell 
kode og dermed for kommunikasjon. Lévi-Strauss mener at både musikken 
og malerkunsten, liksom språket og myten, artikulerer på begge nivåer: det 
betydningsbærende og det betydningsskillende. Serialismen og den konkrete 
musikk gjør, liksom det non-figurative bildet,3 krav på å konstruere et tegn-
system på ett eneste artikulasjonsnivå. De bygger ikke på en generell kode, som 
Lévi-Strauss mener i siste instans er universell, og unnsier seg derfor kom-
munikasjon. Umberto Eco har vist at antagelsen om at et språk ikke eksisterer 
uten den dobbelte artikulasjonen, selv er en myte: Det fins kommunika-
sjonskoder med ulike typer artikulasjoner eller helt uten artikulasjon.4 Eco 
holder det her for så vidt åpent om det fins en urkode som ulike koder kan 
avledes av,  

[m]en att identifiera denna kod [...] med t.ex. den tonala musikens kod, när
alla vet att denna fötts i ett givet historisk ögonblick och att västerlandska
öron vant sig vid den, och därmed avvisa de atonala relationssystemen som
icke inspirerade av kommunikationskoder (detta gäller även för den non-
figurativa konstens former), betyder att man identifierar ett språk med något 
möjligt metaspråk, varmed man kan definerea det och andra språk.5

Ingen ringere enn dirigenten, komponisten og pedagogen Leonard Bern-
stein har satt seg fore å tillempe modeller og begreper fra Noam Chomskys 
generative grammatikk på musikken for å forstå den som språk. Boken kom 
ut på et tidspunkt (1976) da tilbakevendingen til tradisjonelle former og 

2 Claude Lévi-Strauss, Le cru et le cuit (Paris: Plon, 1964), s. 24. 
3 Jf. Claude Lévi-Strauss, ”Le métier perdu”, Le Débat, vol. 10 (Paris 1981), s. 3ff. Og Lévi-
Strauss, Regarder. Écouter. Lire (Paris: Plon, 1993). 
4 Umberto Eco, Den frånvarande strukturen. Introduktion till den semiotiska forskningen 
(Stockholm: Bo Cavefors, 1974), s. 219ff. Eco polemiserer heftig mot Lévi-Strauss’ struk-
turalisme og mener på den annen side med sin ”semiotiske forskning” å kunne forsvare den 
serielle og postserielle musikkens språkkarakter. 
5 Ibid., s. 221. 
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tonalitet hadde begynt, og Bernstein setter den selv inn i denne sammen-
hengen: 

[T]onal music is no longer dormant; it has been admitted into the avant-
garde world, sneakily at first, and then with radical new approches through 
which composers have found a way to share again in the fruits of earth.6 

Mange av de observasjoner Bernstein gjør og ikke minst hans karakteriser-
ing av musikkverk, kan være usedvanlig fruktbare for både utøvende 
musikere og lyttere generelt, nemlig for å få dem til å spille, eventuelt lytte 
på en bestemt måte. Men uten å kunne gå inn på diverse innvendinger av 
den generative grammatikken vil jeg i forbindelse med Bernsteins tro på 
”that from the Earth emerges a musical poetry, which is by the nature and 
its sources tonal”, påpeke at her sees tonaliteten som et naturgitt faktum 
basert på overtonerekken. Men det fins intet naturgitt i musikken. Det 
”naturlige” er aldri gitt, men alltid filtrert gjennom kulturens konvensjoner; 
tonalitet er ”stivnet historie”. Men når det gjelder Bernstein, må vi skille 
mellom ham som teoretiker og som dirigent. Når han i sin bok og likeledes 
i et TV-program f.eks. sier at åpningstaktene i Mahlers Niende henspiller på 
den uregelmessige hjerterytmen hos komponisten og dermed er et varsel om 
hans snarlige død,7 så er en slik bokstavelig form for referanse fullstendig 
uholdbar. Derimot kan språket om musikken fungere på en annen måte: 
Som dirigent kunne Bernstein med slike formuleringer få musikerne i et 
orkester til å tenke og spille på en bestemt måte, se dette for seg, og dermed 
tolke musikken slik Bernstein ville ha den. Som regel ble det storartet! 

III. 

Er så all tale om ”tonespråk”, musikk som ”følelsenes språk”, ”barokkens 
musikalske språk”, ”det musikalske språket i Chopins Nocturnes” etc. bare 
tomt snakk? Nei. Vi må bare ikke gjøre sammenligningen med verbalspråket 
for streng og tett eller vitenskapeliggjøre musikken til et system av tegn. En 
løsning finner vi hos Adorno, spredt utover i hans estetiske skrifter og tema-
tisert i ”Fragment over musikk og språk” (1956/57), som står som prolog til 
samlingen Quasi una fantasia (1963), en samling musikalske essays. Her 
heter det: 
 
6 Leonard Bernstein: The Unanswered Question. Six talks at Harvard (Cambridge, Massa-
chusetts and London: Harvard University Press, 1976), s. 421. Tittelen er en henspilling på 
Charles Ives’ vakre komposisjon. 
7 Bernstein, ibid., s. 317. 
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Musikk ligner språk. Uttrykk som musikalsk idiom, musikalsk tonefall er 
ikke metaforer. Men musikk er ikke språk. Musikkens språklikhet viser vei 
til noe sentralt, men fører også ut i det vage. Den som tar musikk bokstavelig 
som språk, blir ledet på villspor av musikken. [...] Ikke bare som organisert 
sammenheng av lyder, analog til talen, ligner musikk språk, men også ved 
den måten den konkret er føyd sammen på. Den tradisjonelle musikk-
formlæren taler om setning, halvsetning, periode, interpunksjon; om spørs-
mål, utrop, parentes; bisetninger finnes overalt, stemmer hever og senker seg, 
og i alt dette er musikkens gestus overtatt fra stemmen som taler. Når 
Beethoven til en av Bagatellene opus 33 krever foredrag ”med et visst talende 
uttrykk”, så fremhever han dermed bare reflekterende et allestedsnær-
værende trekk ved musikken.8 

Man kan her merke seg at det er tale om musikkens likhet med språket, dens 
språklikhet, ikke musikkens språklighet. Denne likhet er ”gestusen fra stem-
men som taler”. Sier så musikken noe? For Adorno: ja. Men musikk er et 
språk av en helt annen type enn ”det menende språk”, dvs. det vanlige ver-
balspråk. Adorno finner her musikkens ”teologiske aspekt. Det den sier, er 
som fenomen samtidig både bestemt og skjult”.9 Her møter vi ”det absolutte” 
hos Adorno: Musikkens idé ”[...] er avmytologisert bønn, befridd fra inn-
virkningens magi; det om enn aldri så forgjeves menneskelige forsøk på å 
nevne selve navnet, ikke å meddele betydninger”. 

Ideen med ”navnet” har Adorno til felles med Benjamins språkteologiske 
skrifter, men i motsetning til Benjamin har for Adorno ikke filosofien tilgang 
til denne ”adamittiske navngivningen”. Men musikken ”tenderer imot det 
rene navnet, den absolutte enhet av sak og tegn, som i sin umiddelbarhet er 
tapt for alle menneskelig viten” heter det i et skrift fra 1953.10 Sven-Olov 
Wallenstein har i en dyptpløyende artikkel om dette skriftet og i avsnittet om 
navnet, understreket at musikken ”avbildar inget, utan anropar, om än på ett 
oändligt förmedlat sätt, den är inte uppenbarelse av något som tidligare varit 
fördolt eller en teodicé som låter något av det gudomliga framträda i en värld 
som berövats sin transcendens, utan en ’sekulariserad form av bön’”.11  

8 Theodor W. Adorno, Musikkfilosofi, overs. og med etterord av Arnfinn Bø-Rygg (Oslo: 
Pax, 2003), s. 7f. 
9 Ibid., s.9. 
10 Oversatt av meg som ”Om forholdet mellom filosofi og musikk i dag”, i ibid., s.106ff. 
Sitatet her står på side 114f.  
11 Sven-Olov Wallenstein: ”Musik och språk hos Adorno”, Ad Marciam, red. Hans Ruin & 
Jonna Bornemark (Huddinge: Södertörn Philosophical Studies, 2017), s. 339ff., her s. 344. 
Wallenstein har nylig nedlagt et kjempearbeid med å oversette både Negative Dialektik og 
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For musikk krever, i likhet med verbalspråklige utsagn, interpretasjon. 
Men: ”Å interpretere språk vil si: å forstå språk; å interpretere musikk: å 
fremføre den”.12 Når det gjelder musikk, er vi i den heldige situasjon 
at ”interpretasjon” betyr både å fortolke og å fremføre. En ”riktig” frem-
føring av musikk ”er imidlertid først og fremst å tale dens språk riktig”.13 Det 
gjøres ved å etterligne det, for: 

Bare i den mimetiske praksis, som riktignok kan inderliggjøres til stum 
imaginasjon, som i den stumme lesning, åpner musikken seg; aldri ved en 
betraktning som vil tyde den uavhengig av dens fremføring.14 

Å ”forstå musikk” forutsetter en mimetisk måte å forholde seg på.15 Mimesis 
vil for Adorno ikke først og fremst si etterligning, snarere det å gjøre seg lik, 
evnen til en mimende medfullbyrding. Fortolkning innebærer en nachvoll-
ziehen, mitvollziehen, nachfahren, som er en erfaring på innsiden av verket, 
i verkets immanens.16 I ”Voraussetzungen” beskriver han denne mimetiske 
forståelsen slik: 

Man forstår ikke et verk når man oversetter det til begreper [...] men heller 
når man har dukket ned i dens immanente bevegelse; jeg vil nesten si, når 
verket er gjenkomponert av øret i overensstemmelse med dets egen logikk, 
gjenmalt med øyet, når det lingvistiske sensorium taler i tråd med det.17  

Så sterkt betoner Adorno sensoriet, nervereaksjonene, berørtheten, at han 
kan si. ”Til syvende og sist kan den estetiske måten å forholde seg på defi-
neres som evnen til å kunne skjelve, som om gåsehuden var det første 
estetiske bildet.”18 Gåsehud kan man få av det første stykket i Schönbergs 
Sechs kleine Klavierstücke op.19. Adorno sier treffende om et par takter her 

 
Ästhetische Theorie (begge på Glänta produktion, 2019). I tillegg har han skrevet en egen 
bok om disse verkene som i sin grundighet og selvstendighet er det beste man kan lese på 
noe nordisk språk om disse hovedverkene av Adorno. Jfr. Sven-Olov Wallenstein: Negativ 
dialektik och estetisk teori (Göteborg: Glänta produktion, 2019). 
12 Ibid., s.11. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 Den mimetiske måten å forholde seg på har for Adorno tatt sin tilflukt i det kunstneriske 
uttrykk. 
16 Adorno sier et sted at det å beherske språket forutsetter å la seg beherske av språket. 
17 Adorno, ”Voraussetzungen”, Noten zur Literatur III [1965] (Frankfurt a.M: Suhrkamp, 
1969), s. 138. 
18 Adorno, Ästhetische Theorie (Frankfurt a.M: Suhrkamp, 1970), s. 489. 
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(og ellers i monodramaet Erwartung), at dette er flekker, klatter (Kleckse) fra 
det ubevisste, sendebud fra Det’et.19 

Dette er den ene pol i Adornos oppfatning av det å forstå musikkens språk-
karakter. Men tanken må innhente erfaringen, de mimetiske impulsene må 
sublimeres til teori, og der finner vi et annet kraftfelt av begreper. På produk-
sjonssiden dreier det seg for eksempel om ”Stimmigkeit” (konsistens, kohe-
rens, at det estetisk stemmer), ”konstruksjon”, ”teknisitet”; på resepsjonssiden 
om ”estetisk rasjonalitet”, ”adekvat bevissthet” eller ”fremskreden bevisst-
het”, ”adekvat lytting”. Dette skal jeg ikke gå nærmere inn på, bare om det siste 
her påpeke at det i adekvans-begrepet ikke er tale om et aristotelisk sannhets-
begrep, om adequatio, men snarere om affinitet. Idealet for forståelsen som 
omfatter begge poler, er det Adorno flere steder kaller eksakt fantasi.  

IV. 

En som har kritisert Adornos teori om musikkens språklikhet, er kom-
ponisten Dieter Schnebel.20 Schnebel vil forsvare den tendens til ”Entsprach-
lichung” (avspråkliggjøring) som han mener musikken (inklusive hans 
egen) etter Schönberg foretok med parolen ”Bort fra språket”. For nettopp 
disse tendensene hadde Adorno kritisert som et tap av uttrykkskraft, 
musikkens evne til å tale.21 Adorno bruker til og med ordet ”beredt” om 
musikken, altså at den er veltalende. En total avsemantisering av musikken 
vil for Adorno være å ligne med et kaleidoskop.22 

Men det kanskje uventede er, at nettopp Schnebel har eksperimentert med 
musikkens språklikhet. I syklusen Maulwerke (1968) dreier det seg om det 
mest livsnødvendige og hverdagslige: den menneskelige ytring, kommu-
nikasjon. Maulwerke – musikk for artikulasjonsorganene – hører til den verk-
kategorien han selv kaller for ”produksjonsprosess”, som setter søkelyset på 
selve det å produsere musikk. Komponering er her frisetting av prosesser, i 

19 Adorno, Philosophie der neuen Musik (Frankfurt. a.M: Europäische Verlagsanstalt, 1958), 
s. 43. 
20 Dieter Schnebel, ”Der Ton macht die Musik oder: Wider die Versprachlichung”,
Anschläge–Ausschläge. Texte zur Neuen Musik (München: Hanser, 1993), s. 27ff.
21 For en grundig drøfting av dette, se Albrecht Wellmer, Versuch über Musik und Sprache
(München: Hanser, 2009), særlig s. 38ff. 
22 Adorno, Musikkfilosofi, s.10. ”Talende” i mer bokstavelig forstand kan sangen være når
den, som hos Schönberg, blir Sprechgesang, altså talesang, som nærmer seg sangen, men
aldri slår over i ren sang. 
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dette tilfelle organiske prosesser: intime lyder, erotiske, vakre, heslige, angst-
fulle og aggressive lyder. Schnebel trenger her ned i selve den musikalske 
materie – en samtidig materialistisk og teologisk ansats.23 Musikk som en 
kroppens fest oppstår av dette.24  

Også hos den komponist som med størst konsekvens bryter ned tegnsiden 
ved lydene for å erfare dem som ting, nemlig John Cage, finner vi verker/ 
fremførelser som er språklik. Der han bruker verbalspråket vil han opp fra 
dybden – bort fra intensjonen og betydningen – til overflaten, der språkets 
lydlige side helt tar overhånd. I Empty Words (1974), basert på Henry David 
Thoreaus dagbøker, forlates etter tur setninger, ord og stavelser. Men i det 
vokale nærvær som hans resitasjon utgjør, utforskes, i uendelige nyanser, 
sjiktet mellom mening og ikke-mening.  

Et kroneksempel på hvordan forholdet tone-ord behandles i etterkrigs-
tidens musikk,25 er Boulez’ Le marteau sans maître (1953–55), med tekster av 
René Char. Musikken skulle ikke utsmykke teksten eller referere til den, men 
korrespondere med diktverkets struktur, billedverden og aura. Ordene vokser 
i dette verket ut fra musikken, eller de slår om i instrumentenes sang. Den 
diskontinuerlige behandling av det musikalske formforløpet korresponderer 
med diskontinuiteten i surrealisten Chars lyriske billedverden.26  

En annen stor komponist som utforsker forholdet musikk-språk er Luigi 
Nono. Mens andre komponister helt bannlyste bel canto som sang og stemme, 
hører vi i hans La fabbrica illuminata (1964) sopranen synge (og bearbeidet 
elektronisk) et dikt av Cesare Pavese som prosaisk oversatt til norsk lyder 
slik: ”Forgå skal morgenene/Forgå skal angsten/Det skal ikke alltid være 
slik/Du skal finne noe igjen.” Til Nono å være, er håpet – eller utopien – 
bemerkelsesverdig affirmativt i uttrykket. For innen dette skjer, mot slutten, 
 
23 Schnebel (1930–2018) var også utdannet teolog og virket en tid som prest. Han mottok 
sterke impulser fra Ernst Bloch. 
24 I Atemzüge fra samme samlingen er det språklige – også stemmen – redusert til det 
minimale: Vi hører alle slags pustelyder med forskjellige rytmemønstre, men i et særdeles 
vidt spektrum av affekter og følelser.  
25 Et slikt eksempel kan også det verket være som lyser klarest innen den tidlige elektroniske 
musikken, Stockhausens Gesang der Jünglinge (1955–56), der syntetisk lydmateriale 
kombineres med en guttestemme som synger og taler ord og stavelser fra 3. Daniels bok, 
om ynglingene i ildovnen. 
26 Når så Boulez gir seg i kast med det fortettede språk i Mallarmés hermetiske lyrikk, går 
han enda lenger. Diktningen kan være midtpunktet i musikken ved å være fraværende, 
mener han, med henblikk på sin behandling av strofer fra Mallarmés dikt i det sentrale 
verket Pli selon pli, et work in progress (1957–62, revidert 1989). Her skapes det et lydparadis 
av språk og musikk.  
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hører vi bare maskinlyder fra valseverk i fabrikker der arbeiderne er slaver. I 
den andre enden av Nonos utforskning av språket eller verbal tekst finner vi 
hans strykekvartett Fragmente–Stille–an Diotima (1979/80) der tekstbrokker, 
av Hölderlin står i partituret, og som musikerne skal tenke på mens de spiller, 
eller vi som sitter med partituret, skal følge. 

En samtidskomponist som utforsker forholdet musikk–språk på en kanskje 
uvanlig måte, er Heinz Holliger. I hans Lecture pour haubois et cor anglais. 
Airs, Sept poèmes de Philippe Jaccottet fra 2015–1627 hører vi stykker av 
Holliger og dikt av Jaccottet, fremført hver annen gang, der diktene leses av 
Jaccottet selv. Musikken er selv en lektyre her. Til sist, etter diktet Oiseaux, 
kommer et stykke med samme tittel. Det representerer ingen fugler, refererer 
ikke, men er musikk bliven-fugl, for å bruke et uttrykk av Deleuze. Mer 
kvitrende har vel fuglene aldri vært, selv Schumanns Vogel als Prophet og 
Griegs Liten fugl tatt i betraktning. Her slår noe utenfor inn i musikken. 

VI. 

Noe har kanskje fremgått av det ovenstående om hvordan jeg mener vi kan 
tale om musikken. Men jeg skal i dette avsnittet tematisere nærmere hva jeg 
har i tankene eller hva slags forbilder en kritiker kan ha. At vi må tale om 
musikken – gjennom anmeldelser, kritikker, kommentarer, analyser – har 
ikke bare med kommunikasjon å gjøre, men gir seg av det forhold at musikk 
er en prosess som, om den ikke fullføres, så fortsetter den i det verbale. Arnold 
Gehlen preget uttrykket kommentarbedürftig om den moderne kunsten, og 
fant den bl.a. i de mange manifester av kunstnerne selv. Men vi kan utvide 
rekkevidden av dette begrepet og bruke det på all kunst som har rang. 

En oppmerksom lytting, kritikerens lytting, må kunne lytte i nu’et, men 
samtidig både lytte tilbake og foregripe det som kommer. Foregripe kan man, 
dersom verket er kjent. Dersom det er helt nytt, er foregripelsen en forvent-
ning, som av og til kan innfris, men som i regelen – dersom stykket er nytt i 
emfatisk forstand – går imot forventningen og kan bli sjokkartet. Sjokkartet 
kan også opplevelsen av et kjent musikkstykke være, dersom interpretasjonen 
er nyskapende. Dette må kritikeren være på høyde med, ned i minste detalj. 
Om ”vakre steder” i musikken har Adorno skrevet (opprinnelig et radiofore-
drag), der han går svært langt i å tillegge detaljen transcenderende betydning. 
For å lytte etter helheten kan bli altfor abstrakt; detaljen, det enkelte, går aldri 
helt opp i helheten, men får ”en overskytende, egen rett over helheten”.28 

27 Kan høres på cd-en Holliger-Kurtág: Zwiegespräche, ECM, 2019. 
28 Adorno, ”Vakre steder”, Musikkfilosofi, s. 73. 
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Kritikeren må her, som ellers, ikke være redd for å benytte seg av over-
drivelsens kunst eller holde sine idiosynkrasier tilbake. Han må heller ikke sky 
kjente begreper fra estetikken, slik som ”skjønnhet”, ”det sublime” eller ”god 
smak” (f.eks. om en utøver). Han må forsøke å formidle lysten ved å fremføre 
musikk, som han selv bør kjenne i sin kropp, i fingre og muskulatur, og som 
er noe som både kan sees og høres hos utøvere.  

Roland Barthes, som har skrevet noen ytterst følsomme essays om 
malerkunst og musikk,29 utbryter i artikkelen ”Rasch”, der han skriver om 
Schumanns Kreisleriana: ”Jeg kjemper for å forenes med et språk, en 
nominalisering: Mitt kongerike for et ord! Å, om jeg bare hadde kunnet skrive! 
Og musikken blir det som kjemper med skriften.”30 Barthes blir målløs, 
mangler ord, fordi han berøres så sterkt av en ordløs musikalsk tale. Men så 
skriver han noe som er det beste som fins om Schumann. Han finner 
kroppslige figurer i Kreisleriana, figurer som han kaller somatema og som er 
en produksjon av musikalsk mening. Om kroppen i denne syklusen sier 
Barthes at 

[d]en taler, men sier ingenting: Når den er blitt musikalsk, er ikke lenger 
stemmen eller dens instrumentale substitutt lingvistisk, men kroppslig; den 
sier aldri annet enn dette: Min kropp inntar talens stilling: quasi parlando 
[...].31 

Den talen Barthes i dette essayet foretar, der også de forskjellige soma-
temaene er montert inn som partitur – et grafisk element som også fungerer 
som bilde – kommer nær det Adorno kaller ”nachahmen”, ”nachfahren”. 
Barthes følger så å si musikkens egne kurver i sine treffende karak-
teriseringer. Et poeng hos Barthes er at romantikerne, som mente at musik-
ken ”sier” noe som ikke kan sies på noen annen måte, men som brukte ord 
som ”følelse”, ”sjel”, ”hjerte” osv., at disse gikk på kroppen. Barthes aktu-
aliserer slik det romantiske vokabular. Samtidig poengteres vanskeligheten 
med å skrive, tale om det opplevde, men likevel gjøre det. Jf. Beckett, på 

 
29 Roland Barthes, L’obvie et l’obtus. Essais critiques III (Paris: Seuil, 1982). 
30 Barthes, ”Rasch”. Oversatt til norsk av Knut Stene-Johansen i I Tegnets tid (Oslo: Pax, 
1994), s. 113. Her kan tilføyes at Moses’ utbrudd helt på slutten av Schönbergs opera Moses 
und Aron – ”O Wort, du Wort, das mir fehlt” – kan tolkes i denne retning. Den ene tonen 
som stiger og så avtar og forsvinner helt mot slutten av verket, har en overveldende virkning 
som gir en – og dét hver gang dette høres – en ”ny gysning” som Victor Hugo talte om i 
forbindelse med Baudelaires diktsamling Les fleurs du mal. 
31 Ibid., s. 111. 
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slutten av Den unevnelige, der han har ingenting å si, men vil si det, eller 
kanskje nettopp sier det! ”[M]an må gå videre, jeg kan ikke gå videre, jeg vil 
gå videre.”32 

32 Samuel Beckett, Den unevnelige [1954] (Oslo: Cappelen, 1967), s. 165. 
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Nio fragment om alternativ metal

ANDERS BARTONEK 

”Angel Dust” 

I 

Albumet Angel Dust innehåller väsentligen och simultant både en kritik och 
en fördjupning av arbetsdelningens princip, en princip i samband med 
vilken Theodor W. Adorno i Estetisk teori skrev att ingen konst har möjlig-
het att på något sätt realisera sin humana allmänhet om den inte tar vägen 
via konsekvent arbetsdelning. För Adorno innebär det att konsten kritiskt 
måste använda sig av den princip som har lett till behovet av konst. Om 
Adorno har rätt är Faith No More inne på en fruktbar väg då de håller fast 
vid denna dubbla karaktär hos arbetsdelningen. Å ena sidan: Angel Dust fylls 
över kanten av en indifferens av influenser – de hörs, men är svåra att skilja 
åt, och det tycks inte gå att härleda sig tillbaka till ingredienserna utan att 
just det går förlorat som eftersökningen vill förstå. I boken The Real Story 
citeras Bill Gould om varför den mer traditionella gitarrockaren Jim Martin 
togs in i bandet. Det gällde att skapa en specifik blandning: ”we needed a 
heavy guitar, and we couldn’t use some alternative guy who’d been fed on 
U2 to supply that punch. So really it was all about cooking a brew; he full-
filled that ingredient”. Å andra sidan: det musikaliska utförandet utgörs av 
en tydlig arbetsdelning på ett sätt som är ovanligt för genren. Faith No More 
spelar orkestral, men icke-pompös metal. Trey Spruance, Mr. Bungle-med-
lemmen som fick i uppgift att spela in gitarren på ett senare album, är nära 
detta perspektiv: ”I’ve always naturally thought of the role of Faith No More 
guitar parts as being kind of minimal pieces of a puzzle working in conjunc-
tion with everything”. Exemplariskt för detta är versriffkonstellationerna på 
spåren ”Everything’s ruined” och ”Crack Hitler”. Avgörande är att detta 
dubbla förhållningssätt kombinerar individernas frihet och musikens indif-
ferent-produktiva chiffer. Angel Dust både kritiserar och praktiserar arbets-
delning. När Adrian Harte i Small Victories beskriver Faith No Mores sätt 
att konstruera sin musik som ett ”plastmodium – a giant, many-headed 
slime pushing simultaneously in many different directions, capable of pull-
ing itself into pieces, able to fuse back together” träder både indifferens 
(slime) och differens fram. Kombinerandet som metod är en viktig faktor 
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hos Faith No More, man kanske kommer att tänka på Joseph Schumpeters 
beskrivning av entreprenörens produktiva innovation såsom en ”ny kombi-
nation” av bekanta element, vilken samtidigt kommer ur men därigenom 
bryter ned det gamla. Men genom att enbart titta på delarna som kombineras 
blir det svårt att närma sig exempelvis ”Jizzlobber”, som delvis uppvisar 
klassisk metal, men kombinationen mellan rytmsektion, keyboard och 
Martins traditionella gitarr är svår att greppa. Det klassiska rockmomentet 
hos Faith No More tappar sin självklarhet, upplevs malplacerat, men förlorar 
inte sin omedelbara slagkraftighet i detta kanske det mörkaste och mest 
aggressiva spåret. När Martin lämnade bandet efter Angel Dust tappade 
Faith No More kontakt till detta problematiska förhållande till rockriffet, 
vilket på många sätt var deras livsnerv. Att Martins typiska hårdrockstil 
redan från början stod i kontrast till övriga medlemmars sätt att spela var de 
ju redan då medvetna om, men det var också något de sökte. När sedan sam-
arbetet avslutades med Martin verkade denne själv inse vad detta innebar för 
Faith No More: ”Faith No More, as you know it, is no longer. I believe the 
fact that we (always) went in different ways musically was actually an integral 
part of the band”. Med honom försvann både musikens indifferens och 
kollektivets arbetsdelning.  

II 

Enligt uppgift konstruerade Mike Patton texten till ”Land of Sunshine” 
genom att sätta samman olika visa livsprognoser ur ”fortune cookies”. Det 
är rimligt att anta att han bearbetade materialet en smula och det är svårt att 
avgränsa vad som var de ursprungliga spådomarna, men Patton sjunger till 
exempel att: ”You have a winning way, so keep it. [...] You are an angel 
heading for a land of sunshine and fortune is smiling upon you”. Detta citat-
montage tycks förskjuta Walter Benjamins metod från dennes Passage-
projekt genom försöket att via sitt montage av kitsch nå utöver det blott 
ytliga. Det är omstritt hur Benjamins Passage-verk var tänkt att se ut som 
slutresultat givet att han hade hunnit färdigställa det, men en tolkning har 
gjort gällande att det uteslutande skulle bestå av ett sådant montage av citat, 
där själva den konstellation som citaten försätts i skulle ge dem en ny inne-
börd, gärna en chockeffekt. Även Adorno inspirerades av Benjamins metod 
och utvecklade idén om begreppskonstellationen, som utgår från ambi-
tionen att i kunskapshänseende närma sig en sak utan att enbart pressa in 
saken i begreppets raster. Målet är att öppna upp utan att likställa saken med 
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annat och ignorera dess egenhet. Citaten slits av Patton (liksom av Benja-
min) ur sitt ursprungliga sammanhang för att på nytt få liv i montaget med 
andra brottstycken. Kaklapparnas budskap sätts samman utan vetskap om 
dess riktning, simultant med deras positiva innehåll om en tydlig lyckosam 
väg framåt mot solskenets rike. Kitschen blir rasande hos Patton, och lika 
osäker på sin riktning som lyckad. Men vad är det som Patton vill öppna upp 
genom sin konstellation?  

III 

Albumet Angel Dust hör hemma i och präglade en tid av förändring inom 
hårdrockens historia, då de tillsammans med band som Guns n’ Roses, 
Nirvana, Jane’s Addiction och de här diskuterade artisterna avlöste den 
löjliga party- och hårmetallen som exempelvis Poison och Europe stod för. 
Denna förändring innehöll inte bara ett återvändande till ett mer direkt och 
rått förhållningssätt till rocken, utan också att experimentell metal kunde ta 
stor plats. Angel Dust är ett huvudexempel på det sistnämnda, men just 
genom sitt säregna sätt att koppla samman det experimentella momentet 
med en mer direkt popdimension. I en musikteoretisk uppsats om Sonic 
Youth drev Mikael Tuominen tesen att det var ett väsentligt drag hos 
gruppen att befinna sig i gränslandet mellan det populära och avantgarde 
och han kallar dem därför just ”popula ̈ra rockavantgardister”. Betraktar man 
Angel Dust med samma lins hamnar även detta verk i ett tydligare ljus. 
Låtarna håller sig genomgående å ena sidan på ett direkt och lättåtkomligt 
plan, men de flesta försök att hålla fast i vad de håller på med riskerar att 
misslyckas – musiken undandrar sig direktkontakt trots sitt direkta tilltal. 
Monterandet av skilda typer av moment från olika pop- och rocktraditioner, 
liksom från hip-hop och dansmusik – och även med ”citat” från kabel-TV-
världen från slutet av 80-talet: ”Here is how to order!” (”Land of Sunshine”) 
– konstruerar en avantgardistisk rock som aldrig offrar sin omedelbarhet,
men inte heller går att förklara genom denna. På Angel Dust är yta och djup
jämlika. Det är lätt att i efterhand kommentera Angel Dust för att inte vara
så extremt som sitt rykte. Men det extrema ligger i att hitta den punkt där
det direkta och ytliga å ena sidan och djupa och avantgardistiska å andra
sidan korsar varandra, denna punkt är inte en kompromiss med avsaknad
av ställningstagande, utan kan betraktas som en gyllene medelväg. Det byggs
ofta i efterhand upp en bild av band, som exempelvis Sonic Youth, varefter
lyssnare förväntar sig något mer spektakulärt, men istället vid lyssning av
Goo konstaterar att det ju bara är ganska vanlig pop. Detta stämmer på olika
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sätt även på artister som Pixies, Peter Gabriel och Talking Heads. Det avan-
cerade på Angel Dust motsvaras just inte av föreställningen att djupet bör 
prioriteras före det ytliga. Det som rör sig i djupet behöver á la Hegel träda 
ut i verkligheten för att komma till sin rätt. Men även Martin Heidegger är, 
trots Adornos kritik, kanske närmare Hegel än den kritiska bedömningen 
anmäler i hans explikation av varafrågan. Det räcker inte heller för Hei-
degger att bara stanna i djupet. Den nämnda gyllene medelvägen måste hos 
Faith No More samtidigt vara lika diffus som välavvägd, det får inte vara 
möjligt att skilja det direkta från det indirekta. Angel Dust bör betraktas som 
folkligt, utan att bli populistiskt, och avancerat, utan att bli teknokratiskt och 
elitistiskt.  

”Meantime” 

IV 

Meantime imiterar det maskinella och ställer sig sedan frågan hur den 
mänskliga rösten kan erövra ett utrymme gentemot det. Som murgröna 
slingrar sig sången och de frustrerade skriken runt de kompakta blockens 
rörelse. Den skyler både över och klättrar på vidundret. Rösten kan inte per-
forera det. Med mänskliga medel försätter gruppen sig in i maskinens funk-
tionssätt, och genom denna icke-maskinella presentationen är de kanske 
närmare maskinens natur än den själv. Det är inte i första hand ett raseri mot 
maskinen de ger uttryck för, snarare försöker de hänga med så gott det går. 
Meantime hyser dessutom sträng aversion mot arbetsdelning i utförandet. 
Som en massiv och uniform orm forcerar den obönhörligt det urbana land-
skapet. Formuleras här ett minne av de första erfarenheterna av New Yorks 
tunnelbana för över hundra år sedan, när de irländska och italienska arbet-
arna skar genom Manhattan med sina bara händer och invånarna sedan steg 
ner i underjorden med dödsångest för att överlista markytan (”Bite my lip. 
How far down is down?”)? Även här syns den urbana kampen mellan yta 
och djup. Icke-arbetsdelningen i musiken bryts bara av det gitarrskrikande 
(som väl både kan representera maskinens skrik och människornas ångest) 
och det vokala momentet, som är konstant rådlöst inför sitt förhållande till 
maskinens våldsamma rytm – det hjälper varken att skrika eller att sjunga. 
Helmet skapar musik som inte ger plats åt sång genom sin kompakta anti-
arbetsdelning, och sedan försöker Page Hamilton sjunga till det. Om 
människan, som Karl Marx skrev, har reducerats till att bli ett bihang till 
maskinerna, så omfamnar Helmet till synes detta faktum och upprepar det 
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gång på gång. Rösten kan inte vinna. Men ett bihang må vara än så onödigt 
och utbytbart, det är fortfarande där. Och detta motmoment finns också i 
maskinen själv: en uppgiven maskin skriker inte. Helmets aggressiva 
minimalism visar (exemplariskt på ”Iron Head”) hur människan kan hoppas 
vara oumbärlig trots allt. Helmets maskin är extremt repeterande, men 
precis som hjärtat slår den ibland ett extra slag.  

V 

Distinktionen mellan stad och land utgör en fruktbar utgångspunkt för 
interpretationen av olika former av hårdrock, exempelvis för att skilja 
Helmet från band som AC/DC och Pantera. Visst, AC/DC svänger. Men jag 
menar att en beskrivning av Helmet som ett svängigt AC/DC vore träffande. 
De avbrutna riffen har de gemensamt, men AC/DC, inte Helmet, stampar 
på stället. Helmet rullar osaligt mot undergången, och snarast påskyndar 
den. Maskinen skriker och gnisslar, men avancerar också sensuellt och 
maniskt, och människan försöker hänga med. Se bara deras video till ”Un-
sung”. Helmet spelar stadsmusik, AC/DC lantmusik (precis som Pantera, 
the cowboys from hell). Meantime imiterar stadens puls, men fäller inget 
omdöme om den. Maskinens rörelse och groove är primärt, men män-
niskans röst försöker hitta sin plats. Urbanitetens natur innebär att människ-
an konstant befinner sig vid vattenytan och kämpar för sitt liv, detta åskåd-
liggör Helmet. Den kompakta maskinen rullar smidigt fram och använder 
brotten som ackumulerande kraft. Men maskinen är trots denna avancerade 
rörelse inte helt immun. Flera av spåren slutar med att mekaniken skenar. 
”Give it” är exempel på detta, och texten konstaterar resignerande: ”Killing 
hurts, has to be done”. Men Helmet vågar inte lita på att maskinen driver sig 
själv till förstörelse, på detta sätt är musiken i sanning marxistisk. Musikens 
oro sätts i gungning, men är rådlös. Marxism innebär idag att vara medveten 
om att vi rör oss i fel riktning, men att det egna förslaget är ännu mer förlegat 
än kapitalismens. Helmet försöker inte, som Marx, att ställa Hegel på fötter 
och hjälpa honom marschera, utan de transformerar hans ande till ett 
rasande tåg. Ibland ovan jord, men mestadels grävandes i jorden. Helmet är 
”pulspundare” (Sara Westin) och de imiterar stadens tempo, både gatans 
övermäktiga och underjordens dödsnära. Hamilton sjunger: ”Every day’s 
the last day. No one sees you”, men det är inte säkert att detta är menat som 
något att sörja. Mer än någon annanstans framträder Helmets intensitet i 
trumspelet. Virveltrumman glömmer ingen. John Staniers piskrapp skyndar 
på katastrofen, men gör den också synlig. Varför skyndar vi oss? Människan 
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i trummorna uppvisar sin mänsklighet genom att försöka spela som en 
maskin, vilken förhastar sig, men inte lyckas dö. Nietzsches berömda impe-
rativ om att man bör putta till det som håller på att falla liknar här virvelns 
piskande av den skenande maskinen. Men hittills störtar maskinen sig inte 
över stupets rand, skenandet har blivit livsprincip. Analogt till Benjamins 
och Giorgio Agambens idé och diagnos om ett permanent undantagstill-
stånd kan man här tala om permanent skenande, en konstant slutgiltig 
ångest. Helmet håller oss kvar i denna stress, men vad ska vi göra ”in the 
meantime”? Staniers virvel blev berömd för sin distinkta karaktär både vad 
gäller klang och utförande. Ett effektivt sätt att slå ner på människan, men 
också ett sätt att minnas vad som händer. Slutet på ”Unsung” åskådliggör 
skenandet och det abrupta slutet är skenbart, direkt börjar ”Turned Out” 
med sin grävande riffvåg. Helmet spelar ut den rimliga rådlösheten om vad 
som kan hända härnäst, ingen vet. Mellan spåren måste de låtsas ta paus, 
men det finns ingen vila.  

VI 

Jazzmomentet i Helmets rock (som ofta framhävs i samband med Hamiltons 
bakgrund och musikutbildning) är rimligtvis en anledning till dess över-
skridande av det stationära och lantliga rockstampandet, i vilket deras musik 
lätt hade kunnat hamna. På ytan är Helmets disciplinerande musik motsatsen 
till jazzens proklamerade frihet, på sin höjd spelar den en viktig roll i musik-
skapandets första ögonblick då riffens figur formeras, för att i låtarna sedan 
stanna kvar i detta steg varefter figuren ”loopas”. Men kan detta ”jazzmoment” 
också användas för att beskriva Helmets kollektiva och frihetssträvande 
rörelse? Kan jazzen användas som bild för Helmets sätt att agera tillsammans, 
bortom den strikt musikaliska betydelsen av jazz? Grunden rör sig hos 
Helmet, det mullrar under gatan, men synkoperingen är inte huvudanled-
ningen till det (tänk Adornos jazzkritik). Helmets jazzrock ockuperar inte en 
källarlokal, men gräver en oregerlig tunnelbana. Jazzmomentet i musikens 
kollektiva vändningar tillåter dock hos Helmet inte någon frihet hos de 
enskilda musikerna (förutom sångens utlämnande åt sig själv). Disciplinen är 
sträng, alla måste gräva åt samma håll. Men kan jazzens frihet etableras 
kollektivt? Det som står på spel är stadens frihet som kollektiv jazz. Den är inte 
förverkligad, med söks hos Helmet. Att vara jazzig och (nästan) uniform. Det 
Adorno en gång utopiskt kallade ett tillstånd i vilket det gick att leva till-
sammans utan rädsla vore en sådan frihet. Men Helmet visar hur en sådan 
kollektiv jazz också kan vara självplågande. Ångesten i tunnelbygget.  
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”Brown Album” 

VII 

Humor tas inte lätt emot i metalvärlden, inte ens inom den alternativa. Primus 
har blivit ett stort namn trots det, och till och med de sexistiska jackass-
rockarna Limp Bizkit vill se sig som arvtagare. Men humor, detta är en vanlig 
åsikt, måste, om den nödvändigtvis ska ingå i hård rock, vara underordnad det 
seriösa i musiken. Primus avfärdas ofta som ”tokroliga”, och stora delar av 
metalvärlden både avslöjar och triumferar med sin exceptionella tråkighet. 
Denna tråkighetens tendens är tydlig, även om det finns undantag hos tradi-
tionella storheter som Metallica, och många hårdrockare gillar ju Tankards 
ölkomik. Men får man skämta om allt? Ja, är jag benägen att svara, om skämt 
inte går ut över svaga, alltså om humorn har en medvetenhet om maktstruk-
turer, då bör den skämta om allt, om det svåra i synnerhet. Ett möjligt kate-
goriskt imperativ vore uppmaningen att skämta om allt, särskilt om de svåra 
frågorna, men endast om du inte använder humor som ett maktmedel. Som 
Max Horkheimer och Adorno påvisar har dock den kapitalistiska underhåll-
ningshumorn funktionen att få människor att uthärda det dränerade liv de 
tvingas leva. De pekar på hur ”trickfilmen” får människor att ”vänja sinnena 
vid det nya tempot” och hur ”Kalle Anka i de tecknade filmerna liksom de 
olyckliga i verkligheten får ta sitt stryk för att åskådarna ska vänja sig vid sitt 
eget”. Och resultatet av det blir att ”skrattet blir ett instrument för sveket mot 
lyckan”: ”vad man skrattar åt är att det inte finns något att skratta åt”. Om man 
vill kritisera humor är det här man bör börja, inte hos Primus. Även om det 
inte är på grund av någon sådan idé som Primus kritiseras av metalpöbeln 
uppstår frågan varför Brown Albums humor inte skulle vara ett sådant skratt-
ets ”stålbad”. Och Horkheimer och Adorno antyder dessutom att motmedlet 
mot denna terroriserande humor är humorlöshet (exempelvis hos Baudelaire 
och Hölderlin). Sviker Primus också lyckan? Det kan inte besvaras på ett 
omedelbart sätt, men en sak är säker: Horkheimers och Adornos underhåll-
ningskritik och den vanliga kritiken av Primus utgör ingen allians. Men att det 
framstår så blir till ett problem för författarna i fråga, inte för Brown album. 
Lyssnare till Brown Album vänjer sig inte vid att få skit av sin arbetsgivare, 
musiken rättar inte in sig i arbetslinjens depression, vilken den traditionella 
metallen har lärt sig att älska. Och Primus har dessutom stöd i förebilden 
Frank Zappas filosofi. 
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VIII 

Virtuositeten är ett betydande och väsentligt karaktärsdrag hos Primus, men 
på Brown Album gör de mycket för att dölja den. Grumligt ljud, med en visuell 
estetik tagen från 1800-talet på omslaget, prioriteras före en produktion som 
visar upp allt som försiggår. På Brown Album flyter elementen samman, men 
hotar förbluffande nog inte Primus stil. De förstärker sin stil genom att låta 
mindre som sig själva. Härigenom blir Brown album en blockad mot insyn, 
mot övervakning och mot upp- och genomlysning. Där Primus tidigare 
motsvarade och måhända på grund av sina tekniska färdigheter lät sig lockas 
att låta mer tekniskt differentierat i ljudbilden (och på efterföljande album 
återgick till detta) motarbetar de sig själva på denna Rancho Relaxo-inspelning 
(som egentligen är en förproduktion). Den tidigare inställningen förvånar inte 
då Les Claypool tidigare har varit ljudtekniker åt Yngwie Malmsteen. För att 
återigen göra en koppling till urbana frågor kan man säga att Brown Album, 
genom sitt avvärjande av insyn, motarbetar de principer med vilka Baron 
Haussmann förstörde Paris på 1800-talet liksom den grid-princip med vilken 
New York grundlades under samma århundrande. Brown Albums visuella 
estetik korresponderar med denna epok. Primus musiks opaka karaktär mot-
svarar den gamla storstadens labyrint. Där Haussmann lät riva det gamla 
snirkliga och oregerliga Paris efter 1848 och lät dra stora boulevarder genom 
staden för att möjliggöra omfattande övervakning, förhindra barrikadbygge 
liksom för att ge räckvidd åt kanoneld, värnar Primus om gatans liv á la Jane 
Jacobs. Brown Album vill vara en barrikad med ett grin som trotsar 
Haussmann. En lantis kommer till stan, och man skämtar om skämtaren. 
Ljudbilden för oss till albumets brunhet. Beatles gjorde sitt vita album, 
Metallica spelade in sin svarta skiva, Primus valde att ge ut sin bruna skiva. 
Brown Album är en urban skiva som skenbart allierar sig med den lantliga och 
fascistiska brunheten, vilket Primus för övrigt gör genom hela sin katalog, 
jämför bara med (videorna till) ”Wynona’s Big Brown Beaver” och ”My Name 
is Mud”, liksom till det återkommande fisketemat (vilket inte tar stor plats på 
Brown Album). Skivan placerar sig i spänningen mellan stad och land och 
koketterar med en högintensiv blandning av landet och avancerad musik. De 
flirtar till exempel med boskap på ”Shake hands with beef” och blir till en 
stadsmusik genom att uttrycka sig med sin utstuderade lantishet. Brown 
Album distanserar sig från landet genom att imitera hillbillies i stil med 
Deliverance. Men det är inte bara ett nedvärderande av det lantliga: kanske 
inser de, precis som Jacobs gjorde det i sin bok om The Death and Life of Great 
American Cities, att storstädernas lokala och byaktiga dimensioner i de mindre 
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kvarteren utgör en absolut nödvändig aspekt av gatornas liv och dynamik. För 
Jacobs krävs det att de lokala och ”naturliga ägarna” är intresserade av att 
övervaka sin gata samtidigt som främlingskapet mellan människor i storstäder 
är lika viktigt. Håller Primus fast i det byaktiga för stadens skull? Detta vore en 
riskabel balansgång. Adorno utvecklar en pedagogik som vill kunna förhindra 
att Auschwitz återigen inträffar. Inom denna är avbarbariseringen av landet 
en grundförutsättning för att undergräva upprepandet av koncentrations-
lägrens skräck. Vad skulle Trump spela för musik om han kunde spela bas som 
Claypool? Inte skulle det låta som Primus i alla fall. Eller? 

IX 

Primus omvänder hierarkin mellan gitarr och bas, och sätter basen på 
tronen. Claypools bas tar ansvar för låtarnas bärande riff och i händerna av 
Larry LaLonde övertar gitarren istället funktionen att skissera klanger som 
omger basriffet och att betona och ornamentera på olika sätt genom spåren. 
Basen blir till ett ”lead instrument” (Tom Morello). De byter alltså inte plats, 
utan basen övertar riffunktionen och puttar gitarren till en blott ornamen-
terande roll. I boken Primus – Over the Electric Grapevine beskrivs av Matt 
Winegar också hur ”most bass players are taught to follow the drums. And 
Les never did that. [...] I remember Tim saying, ’It’s so annoying. If the song 
starts to move a little bit, Les just stays right where he wants to be, and you 
better fucking match him or else the whole thing is going to fall apart.’ Tim 
wanted Les to follow him, and Les wasn’t having it”. Skulle man betrakta 
deras musik strängt funktionellt skulle Ler inte behövas, men det är inte 
avsikten här. Primus är i denna mening en trio som påminner om The 
Police, vilka hade en liknande arbetsdelning, men Claypools bas bär Primus-
låtarna i en mycket mer väsentlig mening än Stings bas gör det. Det är kanske 
på grund av att även Primus såg detta släktskap som de (på Rhinoplasty) 
spelade in en cover av Policelåten ”Behind my Camel”, även om de giss-
ningsvis såg en viktigare förebild i trion Rush. Primus framstår härigenom i 
viss mening som arvtagare till det klassiska metafysiska tänkandet, där fokus 
ligger inte på det sekundära, utan på det grundläggande och primära 
(Primus). Basen befordras, inte bara som en grundbyggsten i rockmusiken 
utan såsom dess ledinstrument, och därmed lyfts det grundläggande, eller 
varats vara fram, om man vill uttrycka det med Heidegger. Basen förutsätts 
inte bara på ett oreflekterat sätt och förblir diffus i sin traditionellt självklara 
bakgrundsroll, om vilken man bara har en vag och allmän kunskap. Nej, 
Primus ställer frågan om varats vara, om basens bas, och det gör de genom 
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att beröva basen på sin basfunktion. Hela albumet låter också nästintill som 
ett enda basljud, ibland vitalt (”Kalamazoo”) och ibland genomborrande 
tråkigt och extatiskt (”Shake Hands with Beef”). Men att Primus snarare 
oskadliggör basens ontologi genom att lyfta basen till ytan, snarare än ut-
vecklar ett heideggerianskt intresse för ontologi, skulle därmed också gynna 
Judith Butlers projekt att ifrågasätta tanken om att det har funnits ett kvinn-
ligt subjekt före det samhälle som sedan inrättar institutioner för att ge 
instrument till dess politiska strävan. Grunden hör inte till det förflutna, 
varigenom den skulle bli oantastbar och kvinnan fästs vid dess ramverk, utan 
den måste in i spel och omformuleras. Det är om grunden politiken måste 
handla, och därmed måste den in i fokus. Rockmusikens historia kan där-
med gentemot Butlers argument betraktas som anti-feministisk eftersom 
den kan ses präglas av ansträngningen att hålla tillbaka basen och ge den 
perifer och oviktig roll. Den ska helst inte höras, den bara finns där bakom, 
precis som hushållsarbete. Att det inom den alternativa rocken finns åtmin-
stone två prominenta exempel på band med övervägande män där den 
kvinnliga medlemmen spelar bas (Kim Deal i Pixies och Kim Gordon i Sonic 
Youth) är intressant i detta sammanhang. Men man ska inte läsa in för 
mycket i detta, särskilt då det i Deals fall inte var frivilligt, hon hade hellre 
valt gitarren men Joey Santiago hann före. Hon spelade sedan gitarr i sitt 
eget band The Breeders. Det ligger väl närmast till hands att tänka att 
kvinnliga basister har fått denna roll eftersom den är perifer, men kanske 
finns där också en möjlighet att röra om i botten.  

Tack till Jesper Skarin för läsning, kommentarer och förbättringsförslag! 
 
 
 
 
 



233 

Pånyttfödd fältmarskalk från Böhmen  
eller intelligent man från Ludvika?

CECILIA EDEFALK 

På 80-talet hade Sven-Olof Wallenstein och Erik van der Heeg, och kanske 
några fler, föreläsningar för en mindre krets om de nya franska filosoferna i 
en lägenhet vid Västerbron. Det kändes nytt och spännande och Eva Löfdahl 
och jag gick på alla samtal tillsammans. När jag satt och lyssnade tyckte jag 
inte det var så svårt och tänkte att det var precis det jag höll på med i min 
konst. Så det var en sorts bekräftelse. Vi satt i en liten grupp och Walle talade 
lågmält till oss om sina specialområden. 

Jag kan inte komma ihåg exakt hur jag tänkte då men det var naturliga 
tankegångar för mig. Kanske skillnaden mellan att beskriva i ord och skapa 
i bild. (Möjligen skulle jag nu i efterhand drastiskt kunna mixa in lite Valerie 
Solanas Scum-manifest i min analys, som jag inte kände till då, men avstår.) 
Walle var en rolig och opretentiös kille och jag kände mig välkommen. Han 
var annorlunda än de andra männen i Krisgänget. Vi blev vänner och jag 
fick veta lite om Walles bakgrund, att han vuxit upp i Dalarna och hade 
spelat hårdrock.  

Många möten genom åren, ofta med Walle och Erik tillsammans, ofta på 
natten och på olika ställen med diverse kulturpersoner, minnet sviker och vill 
och kan inte skriva namn, och en mycket fin liten flirt. Walle hade några 
intressanta flickvänner och jag hade några konstnärliga pojkvänner. Ibland 
blev Walle sentimental och sa att vi alltid skall vara vänner och när vi blir 
gamla träffas på någon veranda i skärgården, det kändes väldigt bra och skönt 
för mig att veta. 

Jag bodde i Berlin några år på 90-talet. Där blev jag blev etablerad och sålde 
bland annat en grupp målningar, ”Echo”, till Moderne Museum für Künst i 
Frankfurt. Otroligt och fantastiskt att som svensk få bli representerad där. 
Öppningen blev tyvärr planerad till midsommarafton… Mycket dålig timing 
för svenskar och ingen gallerist hade varit inblandad. Det skulle vara skönt att 
ha med mig någon från hemlandet på öppningen. Ringde till mina svenska 
vänner men inga ville komma. Men när jag ringde Walle sa han direkt: ”JA, 
jag kommer. Jag avskyr midsommarafton och det ska bli skönt att slippa sova 
över på en klippa i naturen.” 

I Tyskland är namnet Wallenstein mycket känt, Albrecht von Wallenstein 
tillhörde en gammal böhmisk, men inte rik, adelsfamilj, och var kejserlig 
general, fältmarskalk och bohemisk (hur han nu kan vara det) under 30-åriga 
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kriget då han lade mycket land under sig och till slut troligen blev mördad på 
kejsarens order etc. När man ser porträtt på Albrecht Wallenstein och Sven-
Olov Wallenstein är de oerhört lika! Samma drag och höga panna och ”frisyr”. 
Den förste har mustasch och pipskägg vilket vår Walle saknar. Kanske det är 
en hoppande gen.  

Under kvällen dröjde det inte länge innan Walle fick frågan om de var släkt. 
Jag tror han svarade att det finns många Wallenstein som hade flyttat på sig 
och att han kommer från Dalarna. Det gjorde honom mindre intressant. 

Jag kunde inte fått en bättre kavaljer på middagen i Frankfurt. Walle blev 
naturligt en central person, en spränglärd filosof, som talade tyska, med 
namnet Wallenstein. Jag är helt övertygad om att han lätt hade kunnat etablera 
sig där. Det var väldigt skönt för mig att han kom annars hade jag varit helt 
ensam och inte haft någon att dela framgången med.  

Tack Walle! 
Walle har aldrig frågat om att få skriva om min konst och jag har heller 

aldrig frågat Walle om han skulle vilja. Utom en gång då jag undrade vad bin 



PÅNYTTFÖDD FÄLTMARSKALK FRÅN BÖHMEN

235 

betydde för honom på olika plan. Hans svar handlade mer om geometriska 
former och jag kunde inte då använda mig av det. Medan Erik skrev en väldigt 
fascinerande berättelse om en liten flicka vars mamma gjorde mössor och 
vantar av binas päls. 

Jag gör en liten uppkoppling på Walle, förlåt jag kan inte hålla mig, vad 
tycker du om min konst? 

– Det är lite kladd. Men en liten grej du gjorde till Materials jubileumsut-
ställning på Skeppsholmen, den kunde jag tänka mig faktiskt. (Det var en
äggkartong klädd främst med cerisefärgade paljetter nu i Fredrik Hårlemans
ägo. Mats B, i salig åminnelse, tyckte den såg ut som en sjö med rosa
flamingos sedd uppifrån, min anmärkning.) Annars sådär.

Det här har aldrig Walle sagt till mig, men i min ”uppkoppling” sa han så. 
Nu tycker jag det vore intressant att samarbeta, och det gör vi ju nu. 
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Kiasmer: vandring under det otänkbara

HANS RUIN 

… om man använder ord på det vanliga sättet, är det om vilket 
man vill tala deras betydelse. Men det kan också förekomma att 
man vill tala om orden själva eller deras mening. Detta sker t.ex. 
när man citerar någon annans ord i direkt anföring. De egna orden 
betyder då till att börja med den andres ord, och först dessa har 
den vanliga betydelsen… 

Gottlob Frege, ”Om mening och betydelse” 

… tvärtemot den försäkran Husserl ger oss […] förmår ”blicken” 
inte ”dröja kvar”… 

Derrida, Rösten och fenomenet 

Blicken är i det yttre, vänd mot ursprunget. 
Den tror sig kunna skingra dunklet. I 
Sofokles Kung Odipus står kungen redo att 
lösa staden från en olycka som drabbat den, 
med missväxt, sjukdomar och död. När han 
i dramats början kommer upp till templet för 
att tala med prästerna, påminner de honom 
om hur det en gång var han som kom som en 
gudasänd för att lösa dem från den grymma 
Sfinxen bann.  

Från den blinde Teiresias får han svaret 
att det är han själv, som är källan till stadens 
olyckor, vilket han först avvisar i vredes-
mod, och misstänker siaren för att kon-
spirera om makten. Allt detta sker i början 
av dramat. Redan där är sanningen uppen-
barad, även om kungen inte vill och kan se 
den. Tilltron till hans egen blick och hans 
eget ljus är ännu obruten. Resten av dramat 
är i princip bara en enda lång och utdragen 
resa ner mot den punkt när han till sist 
hinns upp av det som alla sedan länge sett, 
att det är han själv som är den skyldige och 
därmed den han hela tiden sökte. Publiken 

Blicken är i det inre, vänd mot ursprunget. 
Den misstror det alltför ljusa ljuset. Den 
som säger sig se allt ser inte seendet. I 
Merleau-Pontys arbetsanteckningar från de 
sista aktiva åren före hans tidiga död 1961 
kan vi följa hans försök att utarbeta en serie 
nya begrepp för att handskas med varsebliv-
ningens paradoxer och förhållandet mellan 
subjekt och objekt i allmänhet. Hur kan vi 
förstå och beteckna det mänskliga i dess 
dubbla roll och funktion av att vara varse-
blivande och varsebliven natur på samma 
gång. Hans sätt att närma sig frågan präg-
lades av Husserl och hans reflektioner kring 
den så kallade kinestetiska varseblivningen, 
ofta exemplifierad av en hand som rör sig 
själv, som en varseblivande och varsebliven 
natur i ett. I denna situation är den mänsk-
liga kroppen på samma gång subjekt-pol 
och objekt-pol i en pågående överföring av 
mening i vilken ingendera parten är stabil 
inom varseblivningsfältets framväxt. I sina 
sena texter talar han om denna kroppens 
inre reciprocitet i termer av reciprocitet och 
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och läsaren följer med fascination och fasa 
hans förtvivlade strävan att upprätthålla 
blick och omdöme. När det inte längre är 
möjligt återstår för honom inget annat än 
att slita ut sina egna ögon. Den seende var 
blind. Nu när han ser måste han bländas. 

Också i Antigone, som till handlingen 
följer på Kung Oidipus, är det kring 
Teiresias som historien vänder sig. Också 
där är det han – den blinde - som förut-
skickar den klarsynte hjältens undergång. I 
det senare dramat är Oidipus försvunnen 
och fördriven, och det är nu den tidigare 
rättrådige Kreon som står i centrum. Efter 
att den ene av Oidipus söner Polyneikes 
med våld försökt ta makten från sin bror 
Eteokles, och de båda stupat, säger lagen att 
den som konspirerat mot staden inte ska få 
begravas i dess jord. När Antigone av sys-
konkärlek till sin bror trotsar kungens 
påbud och strör jord över den blottställda 
kroppen hotas hon också med dödsstraff. 
Kreon insisterar på sin dom, men tecken 
samlar sig som tyder på att han går för långt 
i sin strävan att upprätthålla lagen och skilja 
rätt och fel. Det finns även andra lagar som 
måste respekteras, nämligen underjordens 
eviga lagar, som kräver att familjen ska 
värna de sina också i döden. När Teiresias 
kommer in i bilden är handlingen redan 
långt framskriden. Det är Kreon som kallat 
honom till sig och Teiresias berättar om hur 
han bevittnat att offerhandlingarna inte ger 
några tecken, eftersom spillning från fåglar 
och hundar som ätit av liket skändar altar-
en. Han riktar sig direkt till kungen med sin 
anklagelse (i Gullbergs tolkning): ”Det är 
din hug som vållar staden denna sot”. 
Liksom Oidipus reagerar Kreon först med 

omvändbarhet (reversibilité, renversement) 
eller sammanflätning (entrelacs). Mest känd 
av hans metaforer är dock kiasmen, le 
chiasm, eller chiasma. Detta ord är också 
titeln på en av de allra sista essäerna som 
redigerades postumt av Claude Lefort i 
samlingen Le visible et l´invisible från 1964, 
med titeln ”Sammanflätningen – kiasmen”. 
Där bearbetas dubbelheten och omvänd-
barheten i seendet och varseblivandet i en 
slingrande reflektion där Merleau-Ponty 
driver sina filosofiska uttrycksmedel till 
deras yttersta spets, i ett försök att tänka och 
gestalta meningens egen tillblivelse.  

Även om begreppet ”kiasm” ingår i 
titeln, så förekommer det inte i texten, som 
i stället talar om ”omvändbarhet” 
och ”sammanflätning”. Men i en anteck-
ning från 1959 introduceras kiasmen som 
ett ord för det faktum att det som för mig 
framstår som ett varande för den som 
betraktar mig så att säga utifrån bara fram-
står som medvetandetillstånd, med andra 
ord att min levande relation till världen för 
den andre är en bland flera objektiva 
företeelser i världen. Kiasmen blir här till en 
annan term för reversibiliteten mellan per-
spektiv, men också ”mellan ego och värld, 
mellan fenomenell kropp (kropp som er-
faren) och objektiv kropp, mellan den 
varseblivande och det varseblivna”. Eller 
som han också skriver: ”det som börjar som 
ett ändligt ting slutar som medvetande och 
det som börjar som medvetandetillstånd 
slutar som ting”. Denna omvändbarhet är 
inte något som kan hanteras av de hegeli-
anska begreppen ”för sig” och ”i sig”, då 
dessa poler är alltför statiska. Istället menar 
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vrede och misstänkliggör istället siarens 
syfte, att i själva verket söka sin egen vin-
ning. Han tycker sig ännu se klart. Vi är då 
redan nära dramats slut, men han håller fast 
vid sin stelnade blick och omdöme, som 
strax ska störta också honom i bottenlöst 
fördärv. Vid nyheten om Antigones död tar 
hans egen son och hennes trolovade 
Haimon sitt liv, strax följd av sin moder, 
hans maka. Så står än en gång den som i 
dramats början tycktes se klarast ensam 
med sin nedsläckta blick, förödmjukad och 
krossad. 

För Schelling var det Kung Oidipus som i 
Kants efterföljd på ett exemplariskt sätt lät 
honom tänka det mänskligas öde, som alltid 
sprunget ur en oupplöslig strid mellan nöd-
vändighet och frihet, som för oss moderna 
representeras av naturens och moralens två 
motstridiga domäner. För Hegel var det 
istället Antigone som lät honom tänka sed-
lighetens framväxt ur den tragiska samman-
drabbningen mellan familjens och statens 
lag. Men det är Hölderlin som i sina gåt-
fulla ”Anmärkningar” till Kung Oidipus och 
Antigone, skrivna i samband med hans egna 
översättningar, som söker djupast efter en 
styrande form bakom det tragiska dramats 
effekt. Han formulerar 
två ”lagar” som han 
menar illustreras av de 
båda texterna, beroende 
på hur föreställning, för-
nimmelse och förnuft 
följer på varandra. Någonstans måste det ske 
en ”cesur” och ett ”motrytmiskt avbrott”. I 
båda fallen noterar han att det är Teiresias 
som står för denna cesur: ”Han träder in i 

Merleau-Ponty att vi måste betrakta kias-
men som ett förhållande till varat som hör 
till varat självt. Varat 
rymmer möjligheten 
att uppträda som såväl 
subjekt som objekt. Så 
utmynnar det hela i en kiastisk ontologi som 
också en kiasmens ontologi. I en anteckning 
talar han rentav om kiasmen som ”den pre-
etablerade harmonins sanning” och som det 
som håller samman motsatserna. 

Att förstå varat som kiasm är också att 
förstå vara-förståelsen som kiasm. De två 
kan inte längre skiljas åt. Kiasmen är inte ett 
överordnat begrepp genom vilket varat 
grips i en yttersta dialektisk anspänning, 
utan snarare ett tillkännagivande av grip-
andets ändlighet och outtömliga beroende 
av det som tänks och grips. I förlängningen 
av den moderna filosofins försök att for-
mulera en teori om erfarenhet och om 
förhållandet mellan subjekt och objekt 
finner vi inte längre en stegrande och för-
medlande dialektik, utan istället en serie 
uttryck som alla kretsar kring det apore-
tiska, cirkulära och paradoxala.  

När Merleau-Ponty ändå sträcker sig 
mot något tredje, en natur som rymmer 
både sin framträdelse och förmedling, så rör 
han sig i riktning mot den spekulativa 
naturfilosofi som den tyska idealismen 
också eftersträvande, i synnerhet den unge 
Schelling. Och bakom honom skymtar de 
försokratiska tänkarna tragiskt färgade ur-
ämnesfilosofin. Den köttsliga, tänkande, 
levande, kroppen blir till en prototyp för 
varat som sådant i dess kiastiska struktur. 
Som sådant kan det inte fångas vare sig i 
termer av ande eller materia. Istället, skriver 

Friedrich Hölderlin, 
“Anmärkningar till 
Oidipus”, övers. 
Aris Fioretos, Kris, 
vol. 39–40 (1990), s. 
112–117.

Maurice Merleau-Ponty, 
Le visible et l´invisible, 
red. C Lefort (Paris: 
Gallimard, 1964), s. 172ff. 
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ödets gång som övervakare av naturmakt-
erna, som tragiskt rycker ut människan ur 
hennes livssfär – medelpunkten i hennes inre 
liv – och in i en annan värld, in i de dödas 
excentriska sfär”. 

I sin essä ”Historiens tröskel” från 1990 
diskuterar den då trettioårige Sven-Olov 
Wallenstein hur den tyska filosofin efter 
Kant sökte upprätta ett nytt förhållande till 
antiken framför allt via tragedin. Liksom 
redan Platon för-
sökte både Schell-
ing, Hegel och 
Hölderlin uppnå 
en dialektisk för-
ståelse av det trag-
iska, där ”Oidipus bländning måste upp-
hävas i ett högre noetiskt skådande”. Genom 
att läsa de tragiska dramerna inte bara som 
skildringar av förfärliga historier genom 
vilka publiken skulle ”renas” – som redan 
Aristoteles menade - utan som också alle-
gorier över ett historiskt medvetande-för-
lopp pekade de ut vägen mot ett försonat för-
hållande till det förgångna som sådant: 

Begreppet ”tradition” får här sin mo-
derna innebörd, som alltid kommer att 
vara dubbel och stratifierad: å ena sidan 
tänker den tyska idealismen varat som 
absolut subjektivitet, vilket i en mening 
utgör en markerad vändning från his-
torien, genom att det upphäver varje 
enkel mimetisk underkastelse under yt-
tre, givna modeller; men samtidigt sker 
en motsvarande vändning till historien i 
och med att denna subjektivitet bara 
realiseras i och genom sin historicitet, i 
termer av en ”bildningsprocess”. (Ibid.) 

Merleau-Ponty, borde vi tala om det i den 
gamla terminologin av ett ”element”, lik-
som vatten, luft, jord eller eld. 

I essän ”Synlighetens kiasm” från 1991 
skriver den då trettioårige Sven-Olov Wal-
lenstein om hur Merleau-Ponty föreställde 
sig möjligheten att nå fram till detta erfaren-
hetsskikt bortom subjekt och objekt som 
också ett sätt att nå fram till ”sanningens ur-
sprung”. Vi sträcker oss då ut och tillbaka 
mot en första kontakt med världen där 
meningens egen tillblivelse äger rum. Det 
handlar om att söka sig ner mot något som 
upphäver den objektiverande blicken vars 

abstraherande funktion 
spränger isär det sinnliga 
och ideala. Den är en 
plats där 

[d]en seende och det syn-
liga byter plats och genomtränger var-
andra i den Synlighetens kiasm vars 
oavlåtliga vridning och veckning är det 
som ger Merleau-Pontys verk dess på en 
gång paradoxalt lättillgängliga och 
opaka karaktär. 

Genom att filosofin lierar sig med målarens 
blick på tingen öppnar sig en djupare ligg-
ande sinnlighet, där sprickan ännu inte till 
fullo etablerats mellan människan och hen-
nes omvärld. Det är en blick ur ett gry-
ningsljus, just i det ögonblick då separa-
tionen träder i kraft och samtidigt kan 
fångas som sådan. Wallenstein skriver: 

Om det finns en teori om sinnligheten 
hos Merleau-Ponty, handlar den i så fall 
om något som måste förstås på sina 
egna villkor, hitom motsatsen mellan 
det aktiva och det passiva, det spontana 

Sven-Olov 
Wallenstein, 
”Synlighetens kiasm”, 
Kris, vol. 43–44 
(1991), s. 72–78. 

Sven-Olov Wallenstein, 
”Historiens tröskel. 
Tragedi och dialektik hos 
Schelling, Hölderlin och 
Hegel”, Kris, vol. 39–40 
(1990), s. 186–192, 186. 
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Han visar på så vis hur den tyska idea-
lismen vill tillägna sig tragedin som ett led 
i sin egen historiefilosofi, som ska leda 
fram till en insikt om begreppets arbete 
som också ett offer, som ett bemästrande 
av våldet till förmån för klarhet och civili-
sation. Han skriver: ”Den ’naturmakt’ som 
rycker in människan i en annan värld, ’de 
dödas exentriska sfär’ (Anmärkningar till 
Oidipus), måste tämjas, böjas tillbaka till 
jorden för att historiens cirkel ska kunna 
slutas och bilda en beboelig mänsklig 
värld”. (Ibid.) I Hölderlins fall visar han 
sedan hur detta iscensätts i själva över-
sättningen av den grekiska litteraturen till 
oss. Det handlar inte bara om att göra en 
text ur det förflutna tillgänglig och 
begriplig för sin samtid. Översättningen 
ska också låta oss erfara grekernas his-
toriska position, som vår förebild och 
motsats i ett. Först därigenom kan vi bli 
medvetna om deras plats i och för oss 
själva. Wallenstein citerar Hölderlins brev 
till sin förläggare, där han talar om att söka 
det frånvända orientaliska hos Sofokles, för 
att uppmärksamma det ”icke-grekiska som 
konstitutivt för det grekiska”. Han skriver 
vidare: 

Såsom senkomna hesperier står vi till 
skillnad från det Hellas vi på en gång 
måste fullborda och övervinna under 
”den egentligare Zeus”, och därför 
måste vi överallt framställa myten på ett 
bevisbarare sätt, inte i syfte att åstad-
komma en rationalistisk avmyto-
logisering, utan för att nå fram till det 
tragiskas excess. Genom att översätta 
”mot” grekerna, både i mening av en 
riktning och en historisk agonistik, kan 

och det receptiva; men där arkitek-
tonikens fogar börja lösas upp, kommer 
följaktligen också begreppet om ”konst” 
– som inom filosofins i dess helhet alltid 
bestämts i relation till aisthesis – att
spränga sina encyklopediska ramar och
på sätt och vis bli koextensiv med filoso-
fins egen domän, som därigenom också
inför sig själv kan representera sin
totalitet som ett verk, som ett ”estetiskt” 
objekt; vilket inte betyder att filosofin
blir identisk med konsten: tvärtom kan
horisontens totalitet som vi sett inte
vara en syntes, utan bara en form av
negativ gemenskap som grundas i
varats reträtt, i det onämnbara hos ett
”det ges” som vidrör det filosofiska
språket innan det blivit till kategorier,
syntes och utsagor, och konsten innan
den förverkligats som ”verk”.

För att kunna tänka en sådan möjlighet 
måste blicken, det teoretiska, filosofiska 
seendet redan ha nått en punkt där det på 
samma gång ifrågasätter sig självt och sin 
egen räckvidd och ger sig självt en ny 
uppgift. Först den blick som i sin strävan ut 
ur sitt initiala mörker tagit sikte mot det 
yttersta och blivit varse sin egen objekti-
fierande kraft, kan vända tillbaka för att på 
nytt vistas i denna dunkelhet där den först 
tog form, men nu som en blick på blick-
andet och som ett ljus över sin egen ljus-
ning. Det handlar om ett annat slags funda-
ment, som inte placerar sig utanför det 
system som det ska möjliggöra eller belysa, 
utan som en del av det, i dess fortgående 
tillblivelse. Vägledd av denna intuition, 
denna ännu bara vagt anade löftesrika blick 
i blicken, och varat i varandet, öppnar sig 
språket som i en ändlös labyrint, där det inte 
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vi frigöra något som var otänkbart i ur-
sprunget och därigenom bli oss själva.  

Genom översättningen av det främmande, 
kan det egna komma till sig självt, så som 
en gång format av det som självt gav sig 
själv vidare i bara halvt medveten gestalt. 
Grekerna bär på en historia som gjorde 
dem själva möjliga. När vi sträcker oss ut 
efter dem, inte som blott förebildliga, utan 
som själva sprungna ur ett mer avlägset 
ursprung, ska vi inte tro oss återfinna 
denna frånvända sida eftersom den alltid 
är fördold för oss. Men genom att spegla 
dem i det som de själva bara nödtorftigt 
lärt sig att bemästra kan vi öppna för ett 
annat slags återkomst som också en fram-
tid. I ursprungets outsägbarhet döljer sig 
också en början. Varje dialektik, skriver 
Wallenstein, ”upphäver en föregående 
tragedi, representerar och estetiserar (eller 
etiserar), men kanske bara inom ramen för 
det tomrum som redan öppnats av den tra-
giska cesuren”.  

I och med att den intellektuella åskåd-
ningen av det absoluta efter Kant inte längre 
kvarstår som en trovärdig möjlighet så är det 
nu istället till konsten som den söker sig, och 
i synnerhet då till det tragiska dramat, för att 
där bevittna och erfara vad den som tanke 
bara kan låta ana. Wallenstein skriver: ”Om 
man här kan tala om en dialektik, måste den 
fattas som i högsta grad negativ: filosofin 
hänvisas oavlåtligen till konstverket, som 
utgör den sönderbrutna mitt den själv aldrig 
kan formulera annat än i en paradox.” Hos 
Hölderlin sker ett mer radikalt närmande till 
denna sönderslitna mittpunkt, som han både 
försöker teoretiskt gripa och estetiskt och 

vill stanna upp, eftersom varje avstannande 
riskerar att hejda meningen i dess språng 
och förvandla den till en färdig och avslutad 
utsaga.  

Kring denna löftesrika öppning slår det 
filosofiska språket följe med det konst-
närliga skapande uttrycket, med diktning 
och måleri. Det är som om konsten genom 
sitt sätt att närma sig världen och sitt objekt 
öppnar ett annat perspektiv på seende, 
tänkande och tal, som människan anar sig 
själv som delaktig i tingens egen fram-
trädelse. Detta är kiasmens händelse: då hon 
ser sig som seende, känner sig som kän-
nande, och när varat viker sig runt sig självt 
som på samma gång framträdelse och 
verklighet. Blicken är här inte längre bara 
tillgång till värld, utan den är själv värld, 
eller – som Wallenstein skriver – ett ”veck” 
eller ”hålrum” i det synliga.  

En sådan blick är inget som människan 
någonsin kan besitta, eftersom den redan 
besitter henne. En sådan blick har alltid 
redan öppnats. I den mening är den själv 
inte bara öppning mot något tidigare osyn-
ligt som genom den blir synligt, utan i lika 
hög grad mot det absolut osynliga, näm-
ligen synligheten som sådan, om vilket den 
bara kan vittna i efterhand. Filosofin och 
vetenskapen kan inte längre hoppas på att 
nå en första evidens eller grund, från vilken 
den skulle kunna utgå. Varat självt upp-
träder som ”ambivalens, övergång, kiasm”. 
(Ibid., s. 74).  

Filosofin kan hädanefter bara fortsätta 
att kretsa kring ett ogripbart något, som den 
både är och som undflyr den i dess strävan 
att objektivera det: 
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språkligt förverkliga i språket genom sina 
översättningar.  

Genom offret av hjälten kan naturen 
synas ha sonat den avvikelse och hybris som 
den mänskliga friheten utgör. Men enligt 
Wallenstein är det just denna försonade 
natur som mest radikalt ställs på sin spets i 
arbetet med Sofokles: ”Physis dras själv in i 
historiens kiasm och förvandlas från en 
yttersta samlande enhet till en dödlig ex-
centricitet.” Den förutskickade samman-
smältningen av motsatser kan inte ske med 
mindre än att det ena upplöses och en ny 
åtskillnad inträder. Varje förening blir till 
åtskillnad. I sina ”Anmärkningar till 
Oidipus” skriver Hölderlin om hur män-
niskan i vissa ögonblick glömmer sig, ”ty hon 
är helt i ögonblicket; liksom tiden, för han är 
inget annat än tid. Och båda är trolösa”. 
(Ibid., s. 117.) Det är Sofokles som djupare än 
någon annan framställt människans för-
stånd som att ”vandra under det otänk-
bara”. I sin kommentar skriver Wallenstein 
om hur sammansmältningen med det 
gudomliga blir till ”en fara, ett närmande till 
en ’naturmakt’ som upplöser det ändliga 
medvetandet…” där den ”högsta för-
eningen samtidigt innebär en våldsam åt-
skillnad”: 

I den kantianska terminologi Hölderlin 
här bearbetar kunde man säga att det 
inte handlar om det mångfaldigas 
syntes i tiden, utan själva tidssystemets 
kollaps, en ögonblicklig statis där nuet 
skiljer framtiden från det förflutna så att 
det inte länge kan fogas samman till en 
enhet där människan glömmer sig själv 
eftersom hon är helt i ögonblicket (ganz 
im Moment), och där guden på samma 

Denna kiasm är på sätt och vis det yt-
tersta begrepp som Merleau-Ponty når 
fram till (även om vi kan citera många 
andra som i de flesta sammanhang är 
utbytbara: kött, dimension, reversibilit-
et, sammanflätning, textur, väv, mellan-
rum). Kiasmen summerar hela den 
struktur av omvändbarhet mellan olika 
positioner som hans tänkande oavlåtligt 
utforskar…”. (Ibid., s. 75.) 

Människan är det ”kött” eller ”lekamen” 
(chair) som ser sig själv, en redan uppväckt, 
seende, andlig materialitet, som därmed 
också ställer ifråga själva distinktionen 
mellan det döda och det levande. Det är som 
en kuslighet i vilken vi alltid redan vistas, 
och som vi lär oss att bemästra genom att 
vanligtvis ordna världen på så vis att vi ser 
från det ena till det andra, utan att ta in att 
det ständigt är ett och detsamma som 
blickar mot sig självt. Människan dras in 
mot det exentriskas sfär, som i tragedin 
hotar att undergräva ordningen och upp-
lösa hennes egna konturer, och som hon där 
måste lära sig att respektera. Den som vill 
vara i alltför hög grad i det ljusa kommer att 
se sig själv dras in mot det dunkla. Men den 
som omvänt redan från början förbundit sig 
till denna dunkelhet, som övat och lärt sig 
poetiskt, konstnärligt, och filosofiskt att 
navigera i dess rum, kommer omvänt att se 
sin med det dunkla förbundna blick bli till 
ett levande ljus, som tillitsfullt närmar sig 
denna plats, som om ljuset ändå kunde 
vistas där också, i sin egen ljusning.  

Med en troskyldighet stiger Merleau-
Ponty varje dag på nytt denna natt till 
mötes, för att vistas där, liksom trygg i sin 
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sätt märks av glömska ’eftersom han 
inte är något annat än tid’ (weil er nichts 
als Zeit ist)”. (Ibid., s. 189.) 

De tragiska gestalternas öde blir på så vis 
till en historiefilosofisk figur, där den hög-
sta sammansmältningen och stegringen 
pekar i riktning mot en bestående sepa-
ration, i vilken historien inte hittar tillbaka 
till sig själv, utan söndras, ur själva sin 
strävan att komma samman. Till sist är det 
därför bara, som Wallenstein skriver, ”i ett 
löftes tomhet, i skillnaden mellan gudarnas 
flykt före historien och deras återkomst 
efter dess fullbordan, som det mänskligas 
rum vecklas ut mellan det oändligas död-
liga hyperbol och den rena vändningen 
mot jordens förslutenhet”. 

Hos Hegel upptas de döda av de levande 
och systemet sluter sig i en försoning mellan 
det sönderslitande och det kvarvarande. Där-
med är tragedin också en avslutad gestalt-
ningsform. Hos Hölderlin däremot förblir 
förlusten och cesuren, det ofattbara i offret av 
seendet ett gränsfenomen en händelse som 
inleder historiens gränslösa irrande. Wallen-
stein ser hur Hölderlin därmed lämnar plats 
för Hegel, samtidigt som han öppnar för en 
blick på dialektiken från en outsägbar plats 
bortom den, från en ”inre differens” som han 
också benämner ”dialektikens transdialek-
tiska form”. (Ibid., s. 191.)  

Så böjs blicken till sist inåt, mot sitt inre 
inre. 

 

förvissning om att varje kväll kunna hitta ut 
ur dess irrgångar. Sin förhoppning om en 
trohet tar han också med sig i sin hyllning 
till den måleriska blicken och handen. 
Målaren blir någon som kan gå naturen till 
mötes i dess renhet och avtäcka den i frihet 
genom sin uppmärksamhet på dess egen 
framträdelse. Hans penselföring blir till en 
modell för den filosof som orädd öppnar sin 
begreppsliga språkliga gestaltning för en 
värld i antågande och givenhet.  

Det är i detta avseende som Wallenstein 
mot slutet av sin essä konstaterar att 
Merleau-Ponty i sin hoppfulla blick också 
uppvisar en benägenhet att blunda för den 
förmedling som alltid också är i arbete i 
själva blickandet mot en ursprungligt given 
natur. Han talar om det som en viss ”tradi-
tionalism” i hans estetiska orientering, och 
för vilken den impressionistiske Cezanne 
förblir paradigmatisk. Genom denna kri-
tiska blick på ansatsen att se synlighetens 
osynliga sida pekar han mot en punkt där 
även denna blick just i sin vilja att se också 
sig själv, blottlägger en blindhet inför sin 
egen oavvisliga förmedling. 

Så böjs blicken till sist utåt, mot sitt yttre 
yttre. 
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Passage (Total Zero), (2008/2009) 
RICKARD SOLLMAN 

Nästa uppslag: Rickard Sollman, Passage (Total Zero) (2008–09). Olja på duk, diptyk, var 
del 175 x 175 cm. Foto: Jean-Baptiste Béranger. Tilltänkt bokomslag till: Translating 
Hegel, red. Brian Manning Delaney & Sven-Olov Wallenstein (Huddinge: Södertörns 
högskola, 2012). 



MATERIAL: FILOSOFI, ESTETIK, ARKITEKTUR 

256 

 
 
 
 

 
 
 
 



PASSAGE (TOTAL ZERO)

257 



MATERIAL: FILOSOFI, ESTETIK, ARKITEKTUR 

258 



259 

Kortandning mellan musik och filosofi

MARCIA SÁ CAVALCANTE SCHUBACK 

Wir sind nicht unser 
ich und du und alle1 

Hildegard Jone, Viae inviae 

Bland många dialoger som skulle kunna föras med Sven-Olov Wallensteins 
otaliga tankevärldar väljer jag en som sammanbinder oss båda kring ett 
passionerat intresse i vad som sätter en gräns för all dialog: nämligen musik. 
Denna dialog kan läsas som en fortsättning på hans text om ”Musik och 
språk hos Adorno”, i den festskrift som gjordes till mig.2 Musik är inte dia-
logisk, samtalande eller konverserande eftersom den drar sig undan det som 
gör ett samtal och en konversation möjlig, nämligen ord, logos, tal, vers och 
position. Musik är a-logisk till skillnad mot ologisk och som sådan bryter 
den med gängse föreställningar om kommunikation, förmedlande och ut-
byte. Samtidigt råder en allmän föreställning om att inget berör människor 
mer direkt och omedelbart än musik, vilket gör musiken till förmedlande av 
det omedelbara, kommunikation av det okommunicierbara, och icke-ord 
för det ordlösa. Jag väljer emellertid inte en dialog om musik utan om en 
musik som låter musikens icke-dialogiska ”natur” träda fram i sin tydligaste 
innebörd. Jag tänker då på Anton Weberns så kallade tolvtonsmusik eller 
dodekafonism, som för de flesta ännu idag är den mest ogenomträngliga. 
Ogenomträngligheten i Weberns musik är omedelbart sammankopplad 
med dess ”korthet”. Det är en musik där hela musiken genljuder i en knappt 
hörbar ton, som om musiken förkortats till det förgängligas förgänglighet. 
Därför börjar jag med frågan om förkortning, abbreviatur, som ledtråd för 
att skriva om Weberns musik för en vän vars namn som vän i sig är en 
förkortning, Walle. Jag kommer därför att skriva i dialog med Walles (inte 
Sven-Olov Wallensteins) tankar om Webern, den minst dialogiska bland 
1900-talets tonsättare. Namnförkortningar à la Walle visar på en närhet, en 
vänskaplig närhet. 

1 ”Vi är inte vår/jag och du och alla”. Dessa verser härstammar från diktsamlingen Viae 
inviae som tonsattes av Anton Webern i Drei Gesänge, op. 23. För en utgåva av Jones dikter 
se ”Via inviae. Im Gedenken an Ferdinand Ebner”, Der Brenner 13 (Herbst, 1932), s. 60–74.  
2 Hans Ruin & Jonna Bornemark (red.), Ad Marciam (Huddinge: Södertörn Philosophical 
Studies 20, 2017), s. 339–353.  
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Walles intresse för Weberns musik härstammar från ett genuint intresse 
för musik. Men det är även via hans viktiga arbete om Adornos filosofi och 
i synnerhet om Adornos estetiska teori och musikfilosofi som Walle har 
kommit i kontakt med Weberns musik. För Adorno är Weberns musik den 
maximala musikaliska gesten just för att han lyckats förvandla musikens 
språklighet till det minimala, som är en gest. Walles tolkning av Adornos 
tolkning av Weberns musik har visat att relationen mellan musik och språk 
inte är så enkel som att man kan tillskriva musiken en språklöshet, ett icke-
väsen eftersom musikens element är det förgängliga och icke-bestående. I 
själva verket är det när filosofin såsom överspråklighet och sökande efter 
väsen möter musiken som musikens icke-väsen eller språklöshet visar sin 
mening. Ty som Walle väl visar, tenderar både filosofi och musik till icke-
väsendet och den språklösa gesten, den första genom överskott av språk och 
väsen och den senare genom dess avsaknad av språk och beständighet. 
Genom denna kontrastiva metod präglad av det icke-identiskas dialektik 
upptäcker Adorno enligt Walles tolkning hur musiken inte har någon 
betydelse som skulle kunna isoleras utan endast har en ”nivå av gester” 
sedimenterad i notskriften, och att den inte väcker frågan om ”vad något 
betyder, utan om hur de underliggande gesterna kan göras eviga”.3 Sökandet 
efter musikens mening är som Walle understryker en illusion ”som beror på 
en falsk språklighet, en översättning till intentioner, medan det som för-
verkligas i verket är […] något ’intentionslöst’, vilket inte ska förstås som 
något oavsiktligt, utan som förbundet med en sanning som bryter fram 
bortom det subjektiva”.4 För Adorno är musiken lika mycket som filosofin 
riktad mot ”det rena namnet” som i musiken betyder ”rent ljud” eller ”det 
absoluta som ljud”. Till detta absoluta kan musiken emellertid endast sträcka 
sig genom rationaliteten. Detta visar musikens paradoxala aktivitet som 
Walle jämför med ”sfinxen som lurar betraktaren genom att utlova betyd-
elser, samtidigt som den håller dem på avstånd”.5 Om musiken är bortom 
språket är det inte för att den inte är språk utan för att den är det yttersta 
språket – den icke-falska språklighet som bryter igenom just i den yttersta 
språklösheten. Därför anser Walle att när Adorno hävdar att ”accidenserna 
är musikens egentliga väsen” är vad som bör betonas i denna paradoxala tes 
då ”leden” mellan väsen och accidens, hur det ena blir det andra eftersom 

 
3 Ibid., s. 343. 
4 Ibid.  
5 Ibid., s. 344.  
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det däri utvinns ”en annan dimension, en annan tid, ur det ögonblick som 
varje konstverk är”.6  

Walle beskriver väl Adornos diskussioner kring relationen mellan språk 
och musik genom att föra dem till den grundläggande frågan om förhållandet 
mellan filosofi och musik. Filosofin såsom överspråklighet och ett outtröttligt 
sökande efter väsen träder fram som tydligaste just när den definierar 
musikens väsen som icke-väsen, dess substans som accidens, dess tidslighet 
som tillfällighet, dess ”språk” som gest, dess helhet som miniatyr och abbre-
viatur. På samma gång är det just i denna gest som filosofin möter sina yttersta 
gränser och öppnar sig för en annan sorts filosofi, det icke-identiskas filo-
sofi. ”Det samtida förhållandet mellan musik och filosofi […] sätter bådas 
existens på spel”, som Walle har uttryckt det, vilket fångar upp betydelsen av 
denna relation för Adornos filosofiska projekt.7 Det är i relation till tolv-
tonsmusiken, vilken Adorno intresserade sig för under sina tidiga år som 
musik- och kompositionsstuderande, som Adorno ställs inför ett radikalt musik-
skapande som har satt musikens existens på spel. Inte bara en tidig musikalisk 
stil, ett ”språk”, en teknik eller estetik, utan hela musikhistorien. Tolvtons-
musiken innebär för Adorno ett brott med musiken som gör det möjligt att 
musik kan träda fram som musik. Detta visar sig i Arnold Schönbergs och 
Alban Bergs musikaliska skapande men ännu mer radikalt i Weberns idé om 
musik som den ”absoluta lyriken”, något som ”Webern ensam har lyckats 
med”.8 Om vi behåller beteckningen ”språklöshet” för att beskriva musikens 
o-dialogiska ”natur” bör den först förstås som denna ”absoluta lyrik” som
Adorno beskriver i termer av ”krympandets tecken”.9 Musiken är inte den
mest subjektiva bland konstarter, den som berör på det mest omedelbara sättet 
och når kropp och själ direkt och i denna bemärkelse den mest lyriska av
konsterna. Musik – som här betyder Weberns musik – är absolut lyrik snarare 
för att den är ”ett försök att upplösa all musikalisk stofflighet och även alla
objektiva moment hos den musikaliska gestalten i ett subjektets rena ljud, utan 
någon rest som skulle stå främmande, hård, oassimilerad mot detta”.10 All
utsträckning såväl i tid som i uttryck förkortas och krymps, allt fortvarande

6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Theodor Adorno, ”Anton von Webern” [1959], Från Mahler till Liget. En antologi om vår 
tids musik, i urval och med kommentarer av Ove Noedwall (Stockholm: Orion/Bonnier, 
1965), s. 233. 
9 Ibid., s. 235. 
10 Ibid., s. 233. 
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och pågående förtätas och koncentreras. Enligt Adorno är Weberns musik en 
musik i miniatyrens och fragmentets tecken, för Adorno är varje verk av 
Webern ett ”här och nu” som sammanfaller med ”en gång och ej mera”, 
eftersom varje verk vill vara ”ensamt i världen som en intensiv totalitet, 
oförenlig med nästas existens. Ett fullmatat Webernprogram skulle likna en 
eremitkongress”.11  

Punktmusik, aforism, fragment, miniatyr, brott, cesur, kondensation, emfas, 
alla dessa beteckningar tillskriver Adorno Weberns musikaliska abbreviatur 
som han även jämför med Paul Klees konst.12 Dessa tankar som Adorno ut-
trycker i en uppsats om Webern från 1959 följer upp den första uppsats om 
Webern från 1932 i vilken han lyfter upp hur Weberns musikaliska mål endast 
är att uppnå ”det lyriska ögonblicket” i vilket tiden tränger sig in och försvinner. 
I Weberns musik förvandlas ”försvinnandets furia”, ett Hegelskt uttryck, till 
försvinnandets ängel.13 I denna tidigare uppsats låter sig Adorno närmare följa 
Schönbergs egen beskrivning av Weberns musik som ”kortandningens korthet” 
(die Kürze der Kurzatmigkeit)14. I korthetens tecken tecknar Adorno följande 
schema över Weberns musik: ”ett uttryck som sammanfogar musiken till gest 
och kondenserar den till ton tills den punkt där den uttryckslös blir kvar som 
rent ljud.”15 Denna kortandnings korthet är vad som gör det möjligt för 
Weberns musik att utmana örat på ett sådant sätt att det inte längre är frågan 
om att följa utvecklingar i tid eller återkomsten av det liknande utan om att höra 
ljudet vid tystandens avgrund.16 Centralt för Adornos förståelse av Weberns 
musik i kortandningens tecken är huruvida dessa yttersta sammandragningar, 
miniatyriseringar och abbreviaturer av alla musikaliska element – som im-
plicerar en oerhörd bemästring av alla musikaliska medel och tekniker – lyckas 
förlösa det rena kreaturliga lätet (rein kreatürliche Laut).17 Den absoluta lyriken 
som hos Webern träder i kraft är inte subjektets lyrik utan ett läte-blivande, en 
klingandets framträdelse som utgör naturens, ”det kreaturligas” rena uttryck. 
När hela musiken kontraheras som hos Webern till kortandningens korthet, när 
tiden reduceras till en utandning genom en raffinerad musikalisk teknik, bryter 
 
11 Ibid., s. 239.  
12 Ibid., s. 249. ”Båda, Klee och Webern, befar ett imaginärt mellanrike mellan färg och 
teckning.” 
13 Ibid., s. 235. 
14 Theodor Adorno, ”Anton von Webern” [1932], Impromtus (Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 1970), s. 48. 
15 ”Der Ausdruck zieht die Musik zur Geste zusammen und staut sie im Ton, bis der nun 
ausdruckslos, als reiner Laut åubrig bleibt.” Ibid., s. 48.  
16 Ibd., s. 49.  
17 Ibid., s. 47. 
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naturen ut som klingandets framträdelse. Härmed möts det ytterst konstnärliga 
och det ytterst naturmässiga i en och samma punkt. 

I Adornos diskussioner kring Weberns korthetens, miniatyrens eller ab-
breviaturens estetik möter vi ständigt tankefiguren om det ytterst konstnär-
liga såsom en gränspunkt där konsten erfar sig själv som natur och omvänt. 
Vid gränsen rör den extrema konstruktionen vid det rena ”kreaturliga”, den 
rena naturen som endast kan ge sig till känna på ett förmedlat sätt. Samtidigt 
släpper Adorno aldrig tanken om konsten som mimesis; inte mimesis av 
naturen utan av det natursköna som ”tyder på objektets företräde i den 
subjektiva erfarenheten”. Det natursköna är inte något som finns i naturen 
utan uttrycket för relationen mellan det onaturliga, dvs. subjektet, män-
niskan. Det natursköna är därför bundet till människan (alltså redan ”kul-
tur”) ”ty i varje estetisk erfarenhet av naturen döljer sig egentligen hela sam-
hället”18, men är ändå lika mycket något ”oförståeligt” och är alltså fort-
farande natur. Adorno anser att ”ur denna aspekt är konst inte imitation av 
naturen utan imitation av det natursköna”.19 Adornos tanke om mimesis bör 
inte förväxlas med en traditionell sådan eftersom det som ska återges inte är 
en naiv föreställning om något – såsom t. ex. naturen – utan gränssnittet i 
vilket föreställningen och det föreställda möts. Imitation, mimesis, är därför 
snarare ett tydliggörande av hur det icke-identiska hålls samman när de är 
isär och omvänt. Detta grundläggande resonemang hos Adorno förutsätter 
att ”begreppet det natursköna rör vid ett sår och det krävs inte mycket för 
att man ska tänka samman detta sår med det våld som konstverket i egen-
skap av ren artefakt utövar på det mode som springer fram ur naturen”.20 All 
kultur är en våldshandling och kan liknas vid kung Midas öde: Genom hans 
beröring förvandlas allt till guld och genom att därmed döda allt levande 
omkring sig dör kungen till slut av sig själv. Naturen är därför det ytterst 
ogenomträngliga som visar sig som sådant just i den mest ogenomträngliga 
konsten. Tolvtonsmusik och särskilt Weberns förblir för Adorno det mest 
radikala konstnärliga ”uttrycket” för dessa visioner. Hans musikaliska konst 
imiterar genom konstruktion och konstruerar genom imitation den ytterst 
bräckliga gränspunkt där naturens yttersta avlägsenhet från konsten låter 
konstens ”väsen” träda fram och tillåta konstens yttersta avlägsenhet till 

18 Ibid.; Theodor Adorno, Estetisk Teori, övers. Sven-Olov Wallenstein (Göteborg: Glänta 
Produktion, 2019), s. 105. 
19 Ibid., s. 108. 
20 Ibid., s. 95.  
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naturen bryta igenom naturens ”väsen”. Här framträder lika mycket ”väs-
endet i väsen”, ett Schellings uttryck för frihet, som en kortandning i världen, 
ett stjärnfall på himmeln, en pärla i havet.   

Adornos diskussion om Weberns musik som ”kortandnings korthet” 
skrevs 1932 och hölls som ett föredrag i Südwestfunk 21 april 1932. Webern 
uppskattade denna text21 och beundrade även Adornos bok om Kierkegaard, 
Konstruktion des Ästhetischen, från 1933.22 Om Webern hade känt igen sina 
musikaliska idéer och visioner i vad Adorno kallade för ”korthetens tecken” 
skulle han troligen vara mycket mer kritisk i förhållande till Adornos syn på 
relationen mellan musik och natur. Åren 1932 till 1933 höll Webern en 
föreläsningsserie i Wien som sedan publicerades under titeln Vägen till den 
nya musiken.23 Den nya musiken, tonsättandet med tolvtoner, som hördes och 
fortsätter att uppfattas som ”destruktiv splittring”, ”senromantisk ensamhet” 
och ”ogenomtränglig”, ett yttersta uttryck för ”konstmusik”, beskrivs i dessa 
föreläsningar som ”natur” inte som avbildning av det natursköna och därmed 
redan absorberad av och i kulturen, utan just som natur. Till en viss punkt kan 
Weberns föreläsningar läsas som en kritik av Adornos tankar om relationen 
mellan musik (konst) och natur och som även visar på skillnaden mellan en 
filosofisk tanke och en musikalisk tanke om relationen mellan konst och natur.  

Webern förstår relationen mellan musik (konst) och natur som en meta-
morfos och inte som imitation eller mimesis. En avgörande skillnad mellan 
imitation (mimesis) och metamorfos ligger i huruvida det nya förhåller sig till 
det gamla eller föregående. Den mimetiska förståelsen av en förvandling för-
står det nya baserat på det gamla, i jämförelse med det redan formade, med 
förebilden, modellen eller arketypen. Den metamorfiska förståelsen av en 
förvandling förstår den nya formen ur den formande processen och rörelsen, 
som i själva verket är formlös. Det handlar alltså om skillnaden mellan att se 
det nya som en avvikelse, ett brott, en cesur gentemot det redan formade, eller 
att se det i dess organiska relation till det oformade formandet. En subtil 
anmärkning av målaren Paul Klee kan förtydliga distinktionen vi här söker 
framställa. Klee påpekade vikten av att skilja på das Form-ende, den avslutade 
formen och das Formende, det formande. Det mimetiska sättet att tänka 

 
21 Se ”Anton Weberns Korrespondenz”: https://www.salsah.org/webern/search.php? 
restype=correspondence. 
22 Theodor Adorno, Kierkegaard: Konstruktion des Ästhetischen, Gesammelte Schriften, Bd 
2 (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979). 
23 Anton Webern, Der Weg zur neuen Musik. Der Weg zur Komposition in 12 Tönen 2x 8 
Vorträge (Wien: Universal Edition, 1960); Vägen till den nya musiken, svensk tolkning av 
Paul-Christian Sjöberg & Kjell-Ove Widman (Göteborg: Bo Ejeby Förlag, 2009). 
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resonerar i termer av avslutande former medan det metamorfiska i termer av 
formande och o-formade. Den långa tradition som har tänkt skapande i 
termer av imitation (mimesis) förblir därmed fångad i tanken på formen och 
relationen avslutade former emellan (de gamla och de nya, de tidigare och de 
senare, de förgångna och de efterkommande, etc.).  

Tankarna om metamorfos som orienterar Weberns föreläsningar här-
stammar från Goethe och det är uttryckligen i relation till Goethes skrifter och 
i synnerhet till hans färglära som Webern framställer sina reflexioner. Webern 
såg starka likheter mellan sin tolvtonslära och Goethes färglära utan att veta 
att Goethe var besatt av idén om att utveckla en tonlära och att han lämnade 
efter sig flera anteckningar och skisser till denna. Vad som Adorno kanske 
skulle betrakta som en ”rousseaunism” i uttrycket ”retournons”, ”låt oss åter-
vända” till naturen, som ”på gränsen till usel poesi”24 eller framför allt 
som ”naiv primitivism” blir utgångspunkten för Weberns ”modernism”, näm-
ligen att musiken är naturen och naturen musik.  

Webern börjar sina föreläsningar med följande anmärkning: 

Min nästa anhaltspunkt blir mycket allmän: varje konstyttring, således även 
musiken, är baserad på lagbundenheter, och man kan inte, som vi här, befatta 
sig med ämnet utan att i någon grad motivera och förstå detta. I hopp om att 
vi skall finna en gemensam, helt allmän förståelsebasis, citerar jag här några 
underbara meningar av Goethe. De är fundamentala för vår diskussion, och 
– åtminstone för mig – helt övertygande.

I inledningen till sin Färglära talar Goethe i aforistisk form om ”[o]möjlig-
heten att avlägga räkenskap för det sköna i naturen … [ty för detta]… vore 
man tvungen att lära känna lagarna efter vilka den allmänna naturen … 
handlar…”. Även om Goethe ser detta som nästan omöjligt, får det inte 
hindra oss att försöka ”lära känna de lagar efter vilka den allmänna naturen 
i den mänskliga naturens speciella form söker handla och handlar i sin 
skapande verksamhet…”.25 

Webern förstår denna Goethes lära som att ”inget väsentligt motsatsför-
hållande råder mellan naturprodukt och konstprodukt”26 för att det ”rör sig 
om samma fenomen”27. Naturen yttrar sig och den yttrar sig som människa 
så att människan, dvs. konsten eller konstens möjlighet är naturens yttring. 
Enligt Webern skapar människan inte för att hon vill skapa utan för att det 

24 Adorno, Estetisk Teori, op. cit., s. 104. 
25 Webern, Vägen till den nya musiken, s. 21. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
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är naturen som skapar som människans skapande. Vad Webern anser vara 
Goethes fundamentala utgångspunkt är:  

[…] populärt uttryckt […] människan är blott ett kärl, i vilket den allmänna 
naturen hällt upp det som den vill uttrycka. Formulerat på ett annat sätt 
skulle jag vilja säga: liksom naturforskaren söker finna lagar som ligger till 
grund för naturen, så måste vi sträva efter att finna de lagar som styr naturens 
skapelseprocess, i människans speciella form. Och det ger oss insikten att det 
som vi betraktar som konst egentligen inte har med ”estetik” att göra, utan 
handlar om naturlagar, och att alla betraktelser om musik enbart kan förstås 
i denna anda.28  

Ur denna grundläggande syn på relationen mellan natur och konst, samt mel-
lan naturprodukt och konstprodukt, formulerar Webern sin första premiss för 
att utveckla sin tonlära i enlighet med Goethes färglära. Medan Goethe hävdar 
att ”färg är naturens lagbundenhet applicerad på sinnesorganet ögat” utgår 
Webern ifrån att ”musik är naturens lagbundenhet applicerad på sinnes-
organet örat”.29 Det är anmärkningsvärt att Webern inte hävdar att tonen 
såsom färgen är naturens lagbundenhet applicerad på ett sinnesorgan utan att 
det är musiken. Varför musik och inte ton? Jo, därför att Webern anser att som 
rent material finns inte tonen eftersom ”varje i naturen förekommande ton är 
sammansatt av en grundton återföljd av flera oändliga övertoner”.30 Musiken 
är detta under av en konst som kanske inget annat är än ett lyssnande till hur 
en ton är en serie, hur en punkt är en linje, hur tidens utsträckning är ett 
ögonblick och omvänt. Den korthetens estetik som Adorno har beundrat så 
starkt och intensivt hos Webern beundrar Webern i varje ton eftersom varje 
ton är en följd av övertoner, som hörs som en enda på samma gång som de 
förblir åtskiljbara. Det är så märkligt, som Webern säger, ”hur människan 
kunnat dra nytta av detta hemlighetsfulla fenomen som är absolut nödvändigt 
för att kunna gestalta musik”,31 att ”allt kan härledas ur övertoner”, ”de 
grekiska tonarterna, forna tiders kyrkotoner eller det diaktoniska sjutonsys-
temet”32, allt detta ur ett urfenomen i naturen eller, med Goethes ord, som 
natur. Detta var i själva verket den största pytagoreiska upptäckten: att när 
man rör med en stråke eller med ett knäppande finger på vissa punkter på en 
spänd sträng över en avlång resonanslåda hörs en nästan oändlig serie av 

 
28 Ibid., s. 22. 
29 Ibid. 
30 Ibid., s. 24.  
31 Ibid. 
32 Ibid.  
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övertoner, så att det som den gängse varseblivningen hör som ett är flera och 
vad som endast hörs i följd uppfattas som punkt. Därmed uppstår en helt 
annan erfarenhet av tid och rum, eftersom dåtiden och efter- eller framtiden 
hörs i en och samma tid, och vad som inte är samtidigt sker på samma gång 
likt som det samtidiga i själva samtidigheten visar på dess o-samtidighet. 
Uppmärksamheten gentemot detta urfenomen gör det möjligt att inse att 
historien själv och därmed musikhistorien kan förstås på ett musikaliskt 
snarare än på ett ”fysiskt”- eller historiskt-kronologiskt sätt, alltså varken som 
succession eller som progression utan som övertonande. Detta var sättet på 
vilket Webern i anslutning till Schönberg förstod det ”nya” i den nya musiken. 
Som Schönberg brukade säga och som Webern ständigt upprepade finns det 
ingen ny musik då ny musik är den aldrig förut spelade musiken. På det viset 
kan även äldre musik vara ny och det är inte förvånande att Webern 
betraktade den polyfoniska musiken som lik och liknande den nya tolvtons-
musiken. Detsamma gäller i relation till ”dissonansen” som för de flesta öron 
präglar den nya musiken. Dissonansen är redan medklingande i allt som 
klingar och i all musik. Skillnaden är att bortom det diaktoniska sjutonsystem-
et, utanför tonalsystemet, blir all dissonans hörbar i sin egen rätt. Angående 
dissonansfrågan citerar Webern Schönberg som var den första att observera 
att ”de enkla samklangerna kallas konsonanser, medan de längre ifrån var-
andra liggande övertonsrelationerna benämns som dissonanser […]; kon-
sonans och dissonans är till sina väsen inte åtskilda: det är endast frågan om 
en gradskillnad”.33  

Webern insisterar i föreläsningarna på att alla musikaliska parametrar och 
element som kännetecknar både den ”äldre”, den ”klassiska” och den ”nya” 
musiken inte uppfanns, utan upptäcktes.34 I den nya musiken upptäcktes vad 
som sker i de ”mellanliggande tonerna”. Genom att uppmärksamma naturens 
urfenomen i form av en ton såsom en nästan oändlig serie av övertoner läser 
Webern om hela musikhistorien, dess olika perioder, från gregoriansk sång till 
Wagner, melodins utformning, ackompanjemanget, strävan efter att arbeta 
mer och mer tematiskt och avleda ur ett enda tema för att på så sätt åstad-
komma tätast möjliga samband, största möjliga enhet. ”Och nu avleds allt ur 
den valda tolvtonsserien, och på denna grund utspelas liksom tidigare det 
tematiska”.35 Skillnaden ligger i att den ”nya” musiken kan behålla det tema-
tiska mycket friare och ”sambandet är redan fullständigt säkerställt genom den 

33 Ibid., s. 30.  
34 Ibid., s. 29.  
35 Ibid., s. 66 
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grundläggande serien”.36 Precis i denna passage hänvisar Webern till Goethes 
Växternas metamorfos och upprepar ännu en gång att ”genom oss, genom 
människans speciella form, ser vi naturen uttrycka sig”.37 Grundlagen i en 
metamorfos är att likt en ton är ”urplantan alltid olik och ändå alltid den-
samma”.38 

Webern kände inte till Goethes skisser till en tonlära där det skrevs att 
uppgiften var att ”utveckla det hörbaras lagar” som härrör ur ”kropparnas 
skalv som för oss främst är hörbart genom luftens skalv”. Goethes princip är 
slaget, sättet på vilket tonen bryter genom en tystnad. Det hörbara, fortsätter 
Goethe i sin skiss, är oändligt. Det som hörs är helheten som på samma gång 
är delbar. Helheten ges till örat som en grundton. Helheten växer och krymp-
er. Den är levande. Däri uppstår huvudförhållanden och mellanförförhål-
landen, i vilka tonerna vidgar sig mot höjden och mot djupet. Enligt hans 
utkast ska det musikaliskt hörbara delas in i tre modus baserat på hur det 
framträder för oss: det kan framträda på ett organiskt (subjektivt), mekaniskt 
(blandat) och/eller matematiskt (objektivt) sätt. Alla tre framträdelsesätten 
hänger samman och konstnärens kraft visar sig i hur de sätts samman. Tråden 
i Goethes tonlära är rytmen. Han tänker musik tillsammans med dans och 
sång, och skisserar olika organiska förbindelser mellan olika material, instru-
ment, register, klanger, intensiteter och genomträngande krafter i kroppen. 
Han förstår övertonernas magi i tät relation med resonansens fenomen och 
låter ekot och det perkussiva utvidga innebörden av det ena i sig själv dif-
ferentierande som kan sammanfatta monokordets upptäckt. Goethe förstår 
den harmoniska serien, central för tolvtonsmusiken, främst som ett klang-
prisma och i analogi med regnbågens prisma föreslog han en utvidgning av 
den harmoniska serien som han skrev ned på ett notpapper och hängde på 
väggen framför sin säng. 

 
36 Ibid. 
37 Ibid.  
38 Ibid., s. 89.  
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Webern skriver ett utkast till en tonlära efter att ha läst Goethes färglära och 
växternas metamorfos, utan att känna till Goethes tonlära. Detta utkast kan 
läsas som en kritik av Adornos grundinställning om relationen mellan musik 
och natur ur vilken hans syn på Weberns musik som kortandnings korthet 
utvecklas. Webern uppskattar denna adornianska syn på sin musik eftersom 
kortheten är vad som beskriver urfenomenet av det som alltid är olika och 
ändå alltid detsamma, men inte detsamma i bemärkelsen det identiska, utan 
just som det icke-identiskt ständigt differentierande som Walle läser som en 
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dynamik som förenar filosofi och musik när de möts vid sina yttersta gräns-
er, som jag läser som de samtidiga motrörelserna av tänkande i sökandet 
efter ett ord och ordblivande tänkande vid tystnadens avgrundliga öppenhet. 

Walle läser Adorno som lyssnar på Webern som läser Goethe som jag läser 
som en läsare av Webern som läser Adorno som läser Walles läsning. Ingen 
dialog, inte riktigt ett samtal eller en konversation, utan tänkandets rytmer 
som uppstår när kosmos vind slår mot världens hud som en galaxens tam-
burin, vars slag återvänder till människan i former av tankens miniatyrer och 
abbreviaturer. Det är lyckosamt när dessa abbreviaturer syns, hörs och känns 
av bland miljarder av ord och texters brus, likt ett nattens fall mitt i diskur-
sivitetens bländande sol. Med dalmålets dalandningar, dal som på portugisiska 
sägs med ordet vale, Walle. Valeu, som på portugisiska också får betydelsen av 
ett värdesättande tack, till Walle, för alla tänkandets dalanden och bergs-
bestiganden. 
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Über ”Über Wallenstein”: en genealogisk analys

FREDRIK SVENAEUS  

Den första text som jag publicerade var inte bara tillägnad Sven-Olov 
Wallensteins verk utan också ett försök att, åtminstone till hälften, ikläda 
mig hans namn.1 Trettio år har nu förflutit och jag har inte en enda gång 
vågat om försöket att gå i närkamp med det Wallensteinska tänkandet. Tiden 
har, i det att den dubblats, nu emellertid blivit mogen och i min uppföljande 
analys ämnar jag bibehålla det historiska perspektivet på fenomenet Wallen-
stein samt låta det köttsliga elementet vandra några steg vidare mot ett mer 
fullkomnat stadium av intellekt.  

Sven-Olov Wallenstein har ägnat en stor del av sitt filosofiska arbete åt att 
direkt eller indirekt närma sig Georg Wilhelm Friedrich Hegels verk. Det mest 
påtagliga beviset är översättningarna och kommentarerna av Andens feno-
menologi och Föreläsningar om estetiken, men studierna inbegriper också 
översättningar och analyser av många filosofiska författarskap som vilar på 
Hegels axlar och därför kräver utredningar som går tillbaka till ursprunget.2 
Men hur förhåller det sig egentligen vad gäller Hegels relation till Wallenstein? 
I vilken utsträckning kan systemtänkandets fader sägas vara beroende av 
metareflektionens mästare och hur skall vi förstå detta förhållande filosofiskt 
och historiskt? Den som grundligt söker igenom Hegels samlade produktion 
finner lön för mödan, nämligen den korta betraktelsen över Friedrich von 
Schillers drama som bär titeln ”Über Wallenstein”, daterad 1800, samma år 
som hela dramat publicerades efter uruppföranden i Berlin och Weimar 1798.3 
Det är anmärkningsvärt och ett ämne i sig själv att Wallenstein ”missar” denna 
viktiga ungdomstext i sin genomgång av Hegels analys av dramatiken.4 

1 Sven-Erik van der Weegswein, ”Metaknull. En recension av Klaus Friedrich Ohlon: 
Geschichte des Beischlafes, Band 11”, Egget, vol. 4 (1989), s. 9. 
2 G. W. F. Hegel, Andens fenomenologi, övers. Brian Manning Delaney & Sven-Olov 
Wallenstein (Stockholm: Thales, 2008); G. W. F. Hegel, Inledning till estetiken, övers. Sven-
Olov Wallenstein (Göteborg: Daidalos, 2005); G. W. F. Hegel, Den dramatiska poesin: ut-
drag ur Föreläsningar om estetiken, övers. Sven-Olov Wallenstein (Stockholm: Faethon, 
2016). 
3 G. W. F. Hegel, ”Über Wallenstein”, Frühe Schriften, Werke, Bd. 1 (Frankfurt am Main: 
Suhrkamp Verlag, 1986), s. 618–620; Kurt Rothman (red.), Erläuterungen und Dokumente, 
Friedrich Schiller, Wallenstein (Stuttgart: Reclam, 1977). 
4 ”Hos Hegel introduceras dramat, och mer specifikt tragedin, för första gången i den tidiga 
uppsatsen ’Über die wissenschaftliche Behandlungsarten des Naturrechts’, först publicerad 
i Kritisches Journal der Philosophie 1802–03.” Sven-Olov Wallenstein, ”Hegel och dramat”, 
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Schillers tragedi Wallenstein består av tre delar, ”Wallensteins läger”, ”De 
båda Piccolomini” och ”Wallensteins död”, som sammanfattar fältherren och 
sedermera hertigen Albrecht von Wallensteins (1583–1634) sista dagar under 
det trettioåriga kriget.5 Släkten Wallenstein har medeltida anor med härstam-
ning från slottet Waldstein i staden Turnau, belägen i nordvästra Böhmen (nu 
Turnov i norra Tjeckien), men var när Albrecht föddes varken särskilt ryktbar, 
mäktig eller rik. Den unge Wallenstein var fast besluten att ändra på detta 
genom att, som den arketypiske tragiske hjälte han sedermera också blev, ta 
ödet i egna händer. Han konverterade till den katolska läran i tjugoårsåldern, 
gifte sig kort därefter rikt, bestämde sig för krigaryrket och byggde sedan upp 
en stor arme som han underställde kejsaren av Österrike, Ferdinand II, i det 
trettio år långa krig som bröt ut i Europa 1618. Lönen för mödan blev rik, 
kejsaren lät honom efter segern vid slaget vid Vita berget utanför Prag 1620 
överta stora egendomar som konfiskerades från hans protestantiska grannar 
och han utnämndes 1623 till hertig av hela Friedland. Men i det långdragna 
kriget mellan katoliker och protestanter skulle han komma att möta sin 
svenske överman: i slaget vid Lützen 1632 besegrades Wallensteins armé av 
den svenska dito anförd av Gustav II Adolf. Den svenske kungen fick som 
bekant plikta med sitt liv redan under själva slaget, medan Wallenstein, alltmer 
decimerad och kringränd av konkurrenter och konspiratörer, lyckades över-
leva ytterligare ett par år innan han föll offer för lönnmördare 1634.6 

I historieskrivningen framställs Wallenstein ofta som en hänsynslös och 
svekfull opportunist, befinnande sig i ständig köpslagan med såväl sina vänner 
som fiender.7 Han skall 1631 ha fört hemliga förhandlingar med den svenske 
kungen som erbjudit sig att överlämna en armékår omfattande 10 000 man 
mot att Wallenstein skulle byta sida och vända sina trupper mot Ferdinand i 
Wien. Året efter det förlorade slaget vid Lützen för Wallenstein åter förhand-
lingar med svenskarna, denna gång med den man som efter Gustav II Adolfs 

i Hegel, Den dramatiska poesin: utdrag ur Föreläsningar om estetiken, s. 159. Som framgår 
av kommentaren till den vetenskapliga utgåvan publicerades emellertid ”Über Wallenstein” 
i Berliner Schnellpost für Literatur, Theater und Geselligkeit redan 1801 och är förmodligen 
författad i ett sent skede av föregående år (originalmanuset finns bevarat): Hegel, ”Über 
Wallenstein”, Frühe Schriften, Werke, Bd. 1, s. 636. 
5 Friedrich Schiller, Schillers Werke in Fünf Bänden, Vierter Band, Wallenstein, red. Joachim 
Müller (Weimar: Volksverlag Weimar, 1963). 
6 Nordisk familjebok, ”Trettioåriga kriget”, Band 29 (Stockholm: Nordisk familjeboks 
förlag, 1919), s. 680–690. 
7 Nordisk familjebok, ”Wallenstein”, Band 31 (Stockholm: Nordisk familjeboks förlag, 
1921), s. 488–493. 
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död blivit Sveriges politiske ledare under fälttåget i Tyskland: Axel Oxen-
stierna. Hans syfte verkar vara att så split mellan de olika arméerna i området 
och han visar sig på nytt villig att förråda sin kejsare i utbyte mot makt och 
rikedom. Förhandlingarna med Oxenstierna och andra fältherrar leder inte till 
något resultat, men efter att makthavarna i Wien fått nys om samtalen tas 
Wallenstein ifrån sin hertigtitel och avsätts också som fältherre. Hans offi-
cerare överger honom och han flyr från sitt fältläger i Pilsen till staden Eger, 
förmodligen för att försöka ansluta sig till den svenska armé som befinner sig 
i närheten. Den 25:e februari 1634 hinns han upp av sitt öde och sticks ned, 
iförd bara nattskjorta, av lejda mördare. 

Wallensteins personlighet och agerande tilldrog sig redan i hans samtid 
betydande intresse och det har vuxit fram en omfattande litteratur om det så 
kallade ”Wallensteinproblemet”.8 Vilka var Wallensteins egentliga syften med 
alla förhandlingsturer och hur skall vi förstå hans karaktär? Schillers drama 
och Hegels utlåtande om detsamma är i hög grad en del av denna litteratur, låt 
vara med mer estetiska och filosofiska än historiska förtecken. Schiller drab-
bades av fenomenet Wallenstein när han arbetade på ett historiskt verk om 
trettioåriga kriget som publicerades 1792.9 Han betraktade då Wallenstein 
som den realistiska antipoden till den idealistiske Gustav II Adolf, en makt-
hungrig individ som kunde byta såväl religion som bundsförvanter när det 
passade hans intressen. I det drama som han sedan skriver är bilden betydligt 
mer komplicerad, här är Wallenstein inte bara makthungrig utan också gene-
rös och trofast mot sina vänner, inte bara en materialist utan också en man 
som söker sitt öde i stjärnorna.  

Hegel är dock kritisk vad gäller Schillers försök att få ihop Wallenstein 
(såväl vad gäller karaktären som själva dramat). Det finns ingen sedlig full-
komning i Wallensteins död eftersom själva döden segrar över livet. Wallen-
steins karaktär förblir obestämd och som en konsekvens av detta tvekar han 
mellan olika handlingsalternativ ända in den död som Hegel beskriver ”inte 
som tragisk utan avskyvärd”.10 Man kan tycka att den unge Hegel i Wallen-
stein skulle kunna känna igen det romantiskt dramatiska ideal som han i sina 
senare föreläsningar betraktade som inkarnerat av Shakespeares Hamlet, men 
uppenbarligen är hans förebild för dramat här fortfarande den grekiska 
tragedin, och det är utan tvekan svårt att finna någon Oidipus eller Antigone i 

8 Ibid., s. 493. 
9 Roger Paulin, ”Introduction”, Wallenstein: A Dramatic Poem, red. Flora Kimmich 
(Cambridge: Open Book Publishers, 2017), s. 5. 
10 Hegel, ”Über Wallenstein”, s. 620. 
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Wallenstein.11 Eller är det kanske helt enkelt så att Hegels missnöje beror på 
att Schillers drama inte, som såväl den unge som den äldre Hegel verkar ha 
föredragit, får ett lyckligt slut?12 

Det skall tilläggas att Hegel var tämligen ensam bland samtidsrecen-
senterna om sin negativa dom. Goethe, Humboldt och Tieck var alla förtjusta 
och samma år som Hegel (1800) skriver Wilhelm Süvern om Wallenstein: 

Han spelar med sin styrka, och eftersom han känner oövervinnerlig kraft 
inom sig faller det sig honom naturligt att också försäkra sig om makten i det 
yttre då han har alla inre förutsättningar för stora handlingar. Bara därför 
sökte han vänner i andra arméer och förde förhandlingar med svenskar och 
sachsare, inte med något verklig avsikt att begå förräderi. Han ville bara ha 
alla trådar i sin hand för att ha möjligheten att sätta alla krafter i spel, inte för 
att verkligen dra i dem.13 

Enligt min mening finns det dock andra sätt att förstå och värdera Wallen-
stein som såväl hans egen som Schillers och Hegels tid har försummat. 
Nyckelordet är just tid. Wallenstein kan i en fenomenologisk utläggning 
betraktas som pendlingen mellan tidens egentliga och oegentliga ekstaser, ja 
som tidsligheten själv, det eller den som timar och upplåter världen. Oskar 
Seidlin är i sin studie ”Wallenstein: Sein und Zeit” från 1963 denna tolkning 
på spåren när han skriver: 

Fortfarande vacklar bilden av hans karaktär, fortfarande svänger pendeln 
mellan relativ oskuld och allvarlig skuld, och jag tror aldrig att vi kommer att 
få honom att stå upp så länge våra blickar är riktade mot det dygdeetiska och 
moraliska. […] I ”Wallenstein”, omedelbart efter det ställe som avfärdar hans 
vacklande karaktärsbild som en produkt av partitagande, säger han [Schiller] 
vad hans konst och vad konsten överhuvudtaget förmår: ”För allt yttre 
bringar konsten, som omringar och binder, tillbaka till naturen”. […] På så 
sätt vore Wallenstein den exemplariska människan i historien, eller, för att 
säga det med ett modernt begreppspar, själva exemplet på vara och tid.14 

 
11 Se: Sven-Olov Wallenstein, ”Hegel och dramat”, i Hegel, Den dramatiska poesin: utdrag 
ur Föreläsningar om estetiken, s. 125–206. 
12 Hegel, Den dramatiska poesin: utdrag ur Föreläsningar om estetiken, s. 115ff. 
13 Wilhelm Süvern, ”Über Schillers Wallenstein in hinsicht auf griechische Tragödie”, 
Schillers Wallenstein, red. Fritz Heuer & Werner Keller (Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 1977), s. 20. (Egen övers.) Goethes, Humboldts och Tiecks omdömen om 
Wallenstein finns i samma bok. 
14 Oskar Seidlin, ”Wallenstein: Sein und Zeit”, Schillers Wallenstein, red. Fritz Heuer & 
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Och lite längre fram i texten i samband med en ontologisk omtolkning av 
Schillers lekdrift (Spieltrieb):  

Just språnget ut ur föremålsvärlden in i det fria spelet var Wallensteins före-
tag och hans skuld. Detta undergrävande av phusis makt genom det rena 
spelet motsvarar exakt Wallensteins försök att upphäva och höja upp (auzuf-
heben) tiden i tiden.15 

Ytterligare två komponenter måste införlivas i denna fenomenologiska läs-
ning av (”)Wallenstein(”) för att vi skall kunna följa rörelsen, inte bara till-
baka till Wallenstein från Hegel, utan också framåt till Wallenstein från 
Hegel. Vi måste blicka uppåt och nedåt för att se hur Wallenstein när han 
upphäver och höjer upp tiden även blir identisk med sig själv i sina två 
historiska utsöndringar, Albrecht och Sven-Olov, som innesluter inte bara 
Hegel utan allt det som vi kan tala om däremellan.  

Det första komponenten är jag inte på något sätt först med att sätta fingret 
på: Wallenstein skådar och rådfrågar i Schillers drama stjärnorna i jakt på 
vägledning, men detta motsvarar, menar jag, inte så mycket en astrologisk som 
en kosmologisk modell av hans öde: 

Wallensteins astrologicum. (Seni observerar stjärnorna, Wallenstein står vid 
en stor svart tavla där planeternas banor äro tecknade.)  
Wallenstein: 
Nu sluta vi ty dagen bräcker redan. 
(Betraktar teckningen på tavlan.) 
Se, vilken underbar konstellation! 
Nu äntligen står olycksstjärnan Mars 
emellan Jupiter och Venus, tvingad 
av deras goda makter att mig tjäna. 
Nu är det tid att handla utan tvekan 
och innan bilden tar ny gestalt, 
ty himlavalvet skiftar snabbt som tanken.16 

Genom att rikta blicken uppåt rådfrågar inte bara Wallenstein stjärnorna 
innan han handlar, han skänker också sina handlingar en kosmologisk inne-
börd som sammanfaller med tiden och rummet som de tar form i den 
Wallensteinska ekstasen. När Terzky (hans mest trogna officer) vid ett 

Werner Keller (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1977), s. 237. 
15 Ibid., s. 249. (Egen övers.) 
16 Friedrich von Schiller, Wallenstein: skådespel i 5 akter med förspel, övers. Gunnar Klingt-
berg (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1917), s. 115. 
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senare tillfälle i dramat, förtvivlad över sin fältherres villrådighet, frågar: 
”När är det egentligen tid?” Svarar Wallenstein lakoniskt och sublimt: ”När 
jag säger så.”17 Och det blir på sätt och vis aldrig någon sådan tid eftersom 
Wallenstein tvekar ända in i den överraskande döden. 

Eller gör han verkligen det? Den andra och avgörande komponent, som 
jag menar måste bringas i spel för att vi skall förstå Wallensteinproblemet, 
är avgjort underspelad, framförallt i den mer filosofiska utläggningen av 
fenomenet Wallenstein: nationen. Till blicken mot stjärnorna måste läggas 
vandrandet på själva jorden. Det har ända sedan 1600-talet stått klart att 
Wallenstein var inbegripen i samtal och överläggningar med många olika 
representanter för riket Sverige under sina fälttåg, och historikerna har tävlat 
om att reda ut detaljerna i detta påstådda dubbelspel. Var Wallenstein en 
förrädare? För den som förmår skåda bortom Hegel mot Sveriges mittpunkt 
(Dalarna) och det ställe där svenskheten just nu befinner sig i ett intensivt 
dialektiskt samspel med mångkulturen (Södertörn) är svaret ett bestämt nej 
av den enkla anledningen att Wallenstein alltid redan från början varit 
svensk.18 När Sverige efter Wallensteins frånfälle likt en livmoder drar sig 
samman genom de historiska epoker som markerar ett kontinuerligt slut på 
stormaktsväldet, följer den Wallensteinska ätten i dess efterbörd och bosät-
ter sig så småningom i dess hjärta för att drygt trehundra år senare framföda 
en hjärna.19 

I samtalet med det svenska sändebudet Wrangel, som avbryter hans astro-
logiska studier och förhindrar honom att fullfölja sina planer eftersom han får 
veta att hans dubbelspel nu blivit känt på bägge sidor (en av hans kurirer har 
tagits till fånga), säger Wallenstein följande i det samma som han förtroligt 
fattar svenskens hand: 

17 Seidlin, ”Wallenstein: Sein und Zeit”, s. 240. 
18 Det är signifikativt att Hegel själv är den nationella tolkningen av Wallensteins karaktär 
och handlingar på spåren när han nästan 30 år efter sin första analys i ”Über Wallenstein” 
för såväl första som sista gången återvänder till nämnda tragedi, nämligen i sina före-
läsningar om estetik: ”Wallenstein tar sig på samma sätt an ett stort allmänt syfte, Tysklands 
enhet och fred”, i Hegel, Den dramatiska poesin: utdrag ur Föreläsningar om estetiken, s. 
159. Redan av min korta genomgång ovan torde framgå hur absurd en sådan tolkning av
Wallensteins beteende är från en rent historisk ståndpunkt. Filosofiskt sett är Hegel här
sanningen på spåren men pekar, som jag hoppas ha klargjort, helt enkelt ut fel nation. 
19 Min genealogiska analys är här inspirerad av Aris Fioretos nyligen utkomna mästerstycke 
Atlas. Fallstudier, (Stockholm: Norstedts, 2019).
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Uppriktigt – 
I själ och hjärta var jag alltid svensk, 
jag visat det i Schlesien, vid Nürnberg 
och annorstädes när jag hade er 
uti min makt, men lät er slippa undan. 
Det är just detta som man aldrig kan 
förlåta mig i Wien, och som mig driver 
att taga steget ut.20 

Steget ut som blev ett steg in i den död som Hegel aldrig förstod innebörden 
av men som vi nu kan betrakta och njuta frukterna av i form av den högst 
levande jubilaren Sven-Olov Wallenstein. 

20 Schiller, Wallenstein: skådespel i 5 akter med förspel, s. 121. 
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Dalmålets retoriska betydelse

JOHN PETER NILSSON 

”Dem täläd öllör såjno sökön-språk, ö ed wa, för, int undli, dö summör jegd 
emå sunnå eld westa sjun, ö summör bört-a blåbjari, dar soli gör nid”, skrev 
Näsnissa Olof Samuelsson i Orsa Skoltidning 1931.1 Det fanns då 21 socknar 
i Dalarna. Idag har de inrättats i nio kommuner. Det ovanstående orsamålet 
är ett av de sockenspråk som bildar dalmålens mångskiftande språkvärld. 

2016 gjordes en omröstning med 2000 personer om vilken dialekt som är 
den vackraste i Dalarna. Vinnare blev älvdalskan med 44 % av rösterna, en 
dialekt som har utvecklats ur ett gemensamt nordiskt språk som talades för 
över 1000–1500 år sedan i norra Europa och består både av gamla språkdrag, 
som försvunnit ur svenska, och nya språkdrag som utvecklats lokalt. Intressant 
att notera att omröstningen gällde nio olika dialekter och många i Dalarna 
reagerade på att de saknande sin egen speciella dialekt. 82 % av de röstande 
uppgav att de talar dalmål dagligen, 12 % en gång i veckan och bara 5 % uppgav 
att de aldrig talar dalmål. 

Hur ska man då karakterisera dalmålet? Kanske den sjungande intona-
tionen och ett rikt förråd av ålderdomliga ord? Men också, som reaktionerna 
på omröstningen visade, att mångfalden av dialekter i dialekten är utmärk-
ande. Gemensamt för dem är att ju längre från Stockholm och ju närmare 
Dalarna, desto närmare o hamnar uttalet av det rikssvenska u-ljudet. Sedan 
börjar skillnaderna beroende på läge.  

Till exempel i Siljansbygden, själva symbolen för Dalarna, finns den gamla 
formen gattu (gata) kvar, till exempel i Yttermo Larshanses gattu. Ovan Siljan 
har nästan varje by sin egen dialekt (jordskiftesreformerna nådde aldrig dit, 
byarna blev kvar, liksom dialekterna) och i Mora skapade Anders Zorn en 
staty av Gustav Eriksson Vasa med inskriptionen ”Jän Gustav Eriksson täled a 
morkarrum 1520 reited dalfok mörkja 1903. Gärdi Zornim”.2 Morkarrum 
(morkarlarna) har ändelsen um böjd i dativ i moramålet, något som alla 
svenskar gjorde förr i tiden. Mellan Mora och Sälen ligger Evertsberg där den 
välkända älvdalskan talas – kanske den svenska dialekt som ligger längst från 
standardsvenskan och som vann den ovanstående omröstningen om det 
vackraste dalmålet. 

1 De talade alla sina sockenspråk, och det var ju inte konstigt, då somliga bodde söder eller 
väster om sjön, och somliga bortom de blå bergen, där solen går ner. 
2 Här, där Gustaf Eriksson talade till morkarlarna 1520, reste dalfolket märket 1903. Zorns 
verk. 
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Sven-Olov Wallenstein (Walle) talar dalmål. Mellan 1967–1976 gick han 
på Bergaskolan i Smedjebacken och mellan 1976–1980 på Högbergsskolan i 
Ludvika. Ludvika är en tätort belägen vid sjön Väsman i Västerbergslagen i 
södra Dalarna med ca 15 700 invånare och är den 83:e största tätorten i 
Sverige. Orten ligger huvudsakligen i Ludvika kommun medan den östligaste 
delen hör till Smedjebackens kommun. 

Man brukar dock skilja mellan dalabergslagsmål, som talas i sydöstra 
Dalarna, och de egentliga dalmålen. Stora Tunamålet, som hör till Dalarnas 
bergslagsmål, omfattar hela södra Dalarna. I adjektivböjningen i södra 
Dalarna märks plural utan ändelse, till exempel all händär alla händer, mång 
gångur många gånger, adj. på -in: rolin rolig, på u(g): toku(g) tokig.  

I vardagligt tal avser många med dalmål ofta även regionalt färgat riksspråk 
från Dalarna, det vill säga en lexikalt och morfologiskt ”riksspråklig” svenska 
med en för Dalarna karakteristisk intonation och prosodi. Inom lingvistiken 
skiljer man mellan regionalt färgat riksspråk och genuina dialekter och dalmål 
används uteslutande om dialekter i den senare bemärkelsen. 

Är Walles dalmål egentligen ett Stora Tunamål? Eller ett regionalt färgat 
riksspråk från Dalarna? Har variationerna någon betydelse för hans över-
tygande retorik? Jag minns när jag (som är från Skåne) första gången träffade 
Walle för drygt 30 år sedan – jag blev trollbunden av hans sjungande intona-
tioner. Vad än han sa, lät det övertygande. Walle, som är kort i växten, gjorde 
sig hörd och närvarande och höjde sig över mängden. Även om jag inte alltid 
förstod om hans filosofiska utläggningar var sanningsenliga, insåg jag att san-
nolikheten att de var det var hög. Jag känner ingen som kan låta lika över-
tygande som Walle vad än han pratar om. 

Under medeltiden ansågs retoriken vara den högre utbildningens för-
nämsta ämne och var obligatoriskt i många skolor ända in på 1800-talet. Idag 
undervisas det åter i retorik på flera universitet och högskolor. Och retoriken 
har också blivit ett vapen i vår samtid. Inte minst informationsteknologin och 
de sociala medierna medför komplexa effekter för kunskapsspridning och 
åsiktsbildning som innebär att missuppfattningar och felaktigheter sprids 
lättare än någonsin tidigare. Forskning har visat att den digitala miljön kan ha 
en negativ inverkan på vår förmåga till kritiskt tänkande och vår kapacitet att 
förstå komplexa meningssammanhang. Alternativa fakta och fake news sprids 
med retoriska medel. Eller som Donald Trump själv förklarar sina fram-
gångar: ”folk bryr sig inte om vad jag säger, utan hur jag säger det”. 

Dialekter är just ett av många hur något sägs. Dialekten kan skapa hand-
lingsutrymme, t ex kan en norrländsk dialekt förknippas med trygghet och 
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tillskriva personens utsagor. Att en talare kan skapa handlingsutrymme 
genom att medvetet förstärka konnotationerna av en dialekt är också tänkbart. 

I Walles fall kommer dialekten utan någon medveten användning, den bara 
finns där som en naturlig del av honom. När han talar vaggas jag in i trygghet 
av ett gungande dalmål. Han lägger tyngdpunkten på helt rätt stavelser, och 
när han sätter punkt så råder det ingen tvekan om att meningen är slut. Han 
har en språkets tyngd som skapar ett förtroendefullt lugn hos mig. Kanske 
beror det på att jag bär på en (o)medveten vetskap om Dalarna? Landskapet 
med älvar och berg är ovanligt mäktigt och vackert (ja, jag vet – Ludvika i södra 
Dalarna är mest ett slättland… men ändå). Dalkarlarna är av tradition starka 
och självständiga människor och adeln har aldrig haft samma makt över 
jorden som på de flesta håll i övriga Sverige. Dalarna, och dalmålet, ger på-
ståenden och argument en historisk tyngd av strävsam uppriktighet. 

Enligt en Sifo-undersökning 2011 hamnar dalmålet på femte plats (9 %) 
som den mest sexiga dialekten i Sverige (efter göteborgska [18 %], norrländska 
[17 %], skånska [16 %] och värmländska [15 %] men före stockholmska [7 %]). 
Det är skönt att dalmålet inte också är det sexigaste. Då skulle vi andra med 
andra dialekter inte få en syl i vädret. 



MATERIAL: FILOSOFI, ESTETIK, ARKITEKTUR 

282 



283 

Den encyklopediska spindeln

GUSTAV STRANDBERG 

Våra instruktioner för denna festskrift var tydliga: ”En dialog bör föras med 
Walle och/eller med hans arbete”. Frågan är bara hur man tar sig an en sådan 
uppgift? Vad ska man fokusera på bland den uppsjö av böcker, artiklar, 
antologier och översättningar i Walles verk (för en bild över omfattningen 
räcker det att kasta en snabb blick på bibliografin som finns publicerad i denna 
volym)? Är Hegel en självklar utgångspunkt, eller ska man snarare fokusera på 
Adorno, är Adorno verkligen signifikativ i detta hänseende eller ska man 
istället fokusera på Deleuze, Foucault, den antika filosofin, 1700-talets estetik, 
estetikbegreppet som sådant, Lyotard, post-modernismen eller på arkitek-
turens teori och historia? Själva valet av utgångspunkt är svindlande, dels för 
att alla dessa nedslag i Walles verk tycks ha samma ställning, men också för att 
Walles kunskap om dessa filosofiska, filosofihistoriska och estetiska frågor 
vida överstiger min egen. På sin höjd skulle jag kanske kunna tillfoga en fotnot 
till det babyloniska bildningstorn på vilket Walle tronar. Istället för att ge mig 
i kast med ett sådant, uppenbart hopplöst, försök att gå i dialog med någon 
enskild text av Walle kommer jag att använda mig av ett klassiskt filosofiskt 
grepp – och av en klassisk filosofisk härskarteknik1 – och ställa en mer allmän-
giltig fråga rörande Walles tänkande som sådant; ett tänkande som utan tvivel 
är encyklopediskt till sin natur. 

Alla de som har suttit på seminarier med Walle och diskuterat texter, 
platonska dialoger eller avhandlingsutkast förstår vad jag syftar på. I nästintill 
alla filosofiska sammanhang kan Walle ordagrant citera långa passager ur det 
filosofiska verk som för stunden diskuteras, något som inte bara är impo-
nerande utan även högst irriterande i och med att Walle därmed utan problem 
kan tillrättavisa en när man har formulerat sig slarvigt eller tolkat en text på 

1 Här syftar jag på vad Derrida har skrivit om filosofins maktanspråk. Genom att, likt 
Sokrates, försäkra att man som filosof intet vet, kan man, i en och samma gest, abstrahera 
från innehållet i allt vetande och istället studera dess form. Filosofins förmenta okunskap 
syftar i denna mening endast till att täcka över dess anspråk på allvetande och på en form 
av allmakt över alla andra discipliner. Derrida kommer att kalla detta för filosofins ”onto-
encyklopediska struktur” och såtillvida skulle man också kunna säga att den här texten 
försöker vända filosofins encyklopediska natur tillbaka mot encyklopedin, det vill säga mot 
Walles tänkande. För Derridas diskussioner av dessa frågor se: Jacques Derrida, Who’s 
Afraid of Philosophy? Right to Philosophy I, övers. Jan Plug (Stanford: Stanford University 
Press, 2002).  
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ett missvisande sätt. Stunden har med andra ord kommit för att på allvar för-
söka förstå vad detta encyklopediska tänkande innebär. Föresatsen är enkel: 
jag kommer att följa encyklopedins filosofiska historia fram till dess kulmen 
under upplysningen och sedan närma mig frågan om det encyklopediska 
tänkandets blindfläck (såtillvida utgör texten också en illvillig hämnd för alla 
de gånger som Walle, med hjälp av just sitt encyklopediska tänkande, med 
rätta har kritiserat mig för att jag har missförstått filosofiska begrepp och 
tankegångar). Som av en slump (det är förstås inte någon slump, utan tvärtom 
något som stärker min tes) så har Walle naturligtvis själv skrivit en hel del om 
de filosofer som har tematiserat dessa frågor, vilket också innebär att jag, min 
filosofiska strategi till trots, måste träda i dialog med hans texter (inte ens när 
man skriver om encyklopedin som begrepp kan man alltså undfly den en-
cyklopedi som han själv utgör). 

Enkyklios paideia 

Ordet encyklopedi härstammar i en etymologisk mening från grekiskans 
enkyklios paideia. Precis som termen enkyklios antyder handlar det om en 
form av (ut)bildning som likt en cirkel omsluter allt och som bildar en form 
av kretslopp.2 Den här tidiga formen av det som vi i dag skulle kalla för 
allmänbildning, blev först till ett eget begrepp under den hellenska perioden 
och formulerades också, så vitt vi vet, för första gången på koine. Även om 
det förekommer i de hellenska källtexterna är det dock framförallt inom den 
romerska retoriken som begreppet får en tydlig innebörd. I Institutio Ora-
toria använder sig exempelvis Quintilianus av begreppet för att beteckna den 
form av bildning som varje ung man bör besitta innan han påbörjar sina 
studier i retorik: ”Jag kommer nu att kortfattat diskutera de återstående 
konsterna i vilka jag tror att pojkar bör undervisas innan de lämnas över till 
läraren i retorik: för det är genom sådana studier som den utbildningsplan, 
som grekerna beskriver som enkyklion paideian eller som allmän utbildning, 
kommer att fullbordas.”3 För de romerska retorerna var det med andra ord 
självklart att förorda en enkyklios paideia, men detta innebär inte att den 
grekiska eller romerska kulturen förstod begreppet i vår moderna mening 

 
2 Liddell Scott ger ”cirkulär” och ”cirkulär rörelse” tillsammans med derivat som ”återkom-
mande” och ”regelbunden”.  
3 ”Nunc de ceteris artibus, quibus instituendos, priusquam rhetori tradantur, pueros exist-
imo, strictim subiungam, ut efficatur orbis ille doctrinae quem Graeci ἐγκύκλιον παιδείαν 
vocant.” Quintilianus, Institutio Oratoria, 1. 10. 1.  
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som en form av uppslagsverk.4 Detta är en långt senare betydelse av ordet 
som först uppstår under det sena 1400-talet när de första encyklopedisterna 
återupptäcker Plinius och Quintilianus diskussioner om enkyklios paideia 
och tror att de två orden betecknar en tidig form av encyklopedi och inte det 
bildningsideal som det egentligen var fråga om.5 

Quintilianus förordar dock inte bara enkyklios paideia som en förut-
sättning för högre studier. Han är också tydlig med att det är en form av 
bildning som varje god talare måste besitta. En god talare ska nämligen vara 
en polyhistor snarare än en specialist. När han, mot slutet av Institutio 
Oratoria, ger exempel på sådana polyhistorer pekar han först på Homeros och 
lovordar därefter Hippias, Gorgias, Platon och Aristoteles.6 Detta visar dels att 
Quintilianus förstod enkyklios paideia som en förutsättning för genialitet, men 
det ger oss också en bild över hur brett begreppet förstods: det var på en och 
samma gång en förutsättning för högre studier och något som de mest fram-
stående grekiska skalderna och filosoferna hade fulländat. Även om begreppet 
enkyklios paideia inte förekommer hos Platon eller Aristoteles så kan man 
samtidigt spåra det tillbaka till deras tänkande, åtminstone i en filosofisk 
mening. Samtidigt är det tydligt att Platon och Aristoteles, och de skolbild-
ningar som de ger upphov till, kommer att förstå bildning på två helt olika sätt. 
De kommer, fastän de inte använder begreppet, ge upphov till två olika former 
av enkyklios paideia som lever vidare sida vid sida även under den tid då de 
första encyklopedierna i en modern mening publiceras. 

Platon diskuterar frågan om bildning i en rad olika dialoger, men den mest 
kända diskussionen förekommer i Staten. Här konstaterar Platon att de in-
divider som lämpar sig för en filosofisk bildning ska, när de har fyllt tjugo år, 
utbildas på ett sådant sätt att ”de vetenskaper som de mötte huller om buller 
när de uppfostrades som barn” nu förs samman ”på ett överblickande sätt, så 

4 Det fanns visserligen olika former av samlingar under antiken som man i dag har varit 
frestad att kalla för encyklopedier. Här kan man exempelvis nämna Plinius Naturalis 
historia, Plutarchos samling av frågor (Quaestitiones) och Artemidorus katalog över 
drömtolkningar (Oneirocritica). Det är dock mer rättvisande att kalla dem för just samlingar 
eftersom den moderna encyklopedins anspråk och struktur på många sätt saknades, samt 
att termen encyklopedi inte hade börjat användas i dess moderna betydelse.  
5 För en diskussion av detta se: Jason König & Greg Woolf, ”Introduction”, Encyclopedaed-
ism from Antiquity to the Renaissance, red. Jason König & Greg Woolf (New York: Cam-
bridge University Press, 2013), s. 1.  
6 Quintilianus, Institutio Oratoria, 12.11.21. För en mer detaljerad diskussion av Quinti-
lianus användning av begreppet enkyklios paideia, se: König & Woolf, ”Introduction”, s. 48f.  
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att man ser deras inbördes sammanhang och deras koppling till varats natur”.7 
Därefter tillägger Platon att ”den som kan överblicka saker och ting är dialek-
tiker, den som inte kan det är det inte”.8 En liknande bild över dialektiken pre-
senteras i dialogen Faidros där Sokrates beskriver dialektiken som en strävan 
efter enhet:  

Själv är jag en älskare av de här sakerna, Faidros, av uppdelningar och sam-
manföranden, som ger mig möjlighet att både tala och tänka. Och om jag 
anser att någon kan se en enhet som av naturen samtidigt är en mångfald, då 
”följer jag honom i spåren som vore han en gud”. Guden vet om jag ger dem 
som kan det här rätt eller fel beteckning, men hittills har jag i alla fall kallat 
dem dialektiker.9 

För Platon handlade utbildningen i dialektik med andra ord inte om någon 
allmänbildning i vår moderna mening, det vill säga om en bred och relativt 
ytlig kännedom om en mångfald olika ämnen eller discipliner. Den dialek-
tiska bildning som Platon förordar innebär snarare en reduktion av all kun-
skap till dess yttersta principer. Dialektikern, som besitter denna kunskap, 
har visserligen en cirkulär och allomfattande bildning, men av den anled-
ningen att han med hjälp av dialektiken behärskar principerna bakom all 
kunskap. Platon ger förvisso olika beskrivningar av denna form av kunskap, 
men något som återkommer, och som den efterföljande platonska tanke-
traditionen kommer att upprepa, är tanken på att den dialektiska bildningen 
innefattar studier i de fyra matematiska vetenskaperna: geometri, aritmetik, 
astronomi och musik. Om man bortser från den skeptiska traditionen skulle 
ingen platonsk skolbildning, som Ilsetraut Hadot har påpekat, ifrågasätta att 
det var just dessa fyra discipliner, och inga andra, som tillsammans utgjorde 
fundamentet för den dialektiska bildningen; fyra discipliner eller vägar, 
tessares methodoi, som leder till kunskapen om det intelligibla som sådant, 
det vill säga till kunskapen om idévärlden.10 Men detta är, som Hadot unde-
rstryker, en helt och hållet ”filosofisk produkt” som också skiljer sig från den 
form av utbildning som var vanlig bland unga grekiska män. Det var, skulle 

 
7 Platon, Staten, övers. Jan Stolpe, Skrifter bok III (Stockholm: Atlantis, 2003), 537c.  
8 Ibid.  
9 Platon, Faidros, övers. Jan Stolpe, Skrifter bok II (Stockholm: Atlantis, 2001), 266b.  
10 Dessa ”fyra vägar”, tessares methodoi, översätts sedan av Boethius till latin såsom 
quadruvium, ”den fyrfaldiga vägen”, en term som sedan blir till quadrivium och som under 
medeltiden blir till samlingsbegreppet för de fyra matematiska disciplinerna i ”de fria 
konsternas” utbildningscykel. Se: Ilsetraut Hadot, ”Greek Philosophy and Encyclopedic 
Knowledge”, Diogenes, vol. 178 (1997), s. 45.  
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man kunna säga, en platonsk form av enkyklios paideia, men en form som 
på intet sätt var allenarådande. 

Under den hellenska, och senare under den romerska, eran kommer 
Platons bildningsideal att existera sida vid sida med det ideal som anbefalls 
av Aristoteles och hans efterföljare. Fastän Aristoteles kritiserade Platons 
förståelse av dialektiken arbetade han själv i en dialektisk anda. Men till skill-
nad från Platon och den platonska traditionen, skulle den peripatetiska 
skolan införa ett delvis annorlunda bildningsideal som föreskrev studier i ett 
långt större antal ämnen än de ”fyra vägar” som den platonska traditionen 
förordade. Efter Aristoteles död skulle också, påpekar Hadot, den peripa-
tetiska skolan gradvis röra sig allt längre bort från frågan om universalitet, 
som hade upptagit Aristoteles uppmärksamhet, till förmån för mer speciali-
serade vetenskapliga studier.11 Oaktat Aristoteles egna intentioner blev den 
peripatetiska traditionen alltså på många sätt till den platonska traditionens 
motsats: medan de platonska skolbildningarna insisterade på den rent ra-
tionella kunskapens betydelse, och på ett dialektiskt tänkande som genom 
sina abstraktioner kunde omsluta all kunskap, framstod företrädarna för den 
peripatetiska traditionen som polyhistorer vars bildning innefattade studier 
i många fler discipliner. Denna spänning mellan de två traditionerna kom-
mer också till uttryck i dialogen Rivalerna, mest troligt skriven av någon i 
akademin efter Platons död, i vilken Sokrates kritiserar tanken på att filo-
sofen skulle vara mångvetenskaplig: 

Ska vi alltså säga, sade jag, att filosofen på alla dess områden också ska vara 
en femkampare, en man närmast under toppen som kommer på andra plats 
i alla dessa ämnen – en som är onyttig så länge någon av de där fackmännen 
finns till hands? Eller ska vi säga att han först och främst ska låta bli att an-
förtro sitt eget hus åt någon annan och inte vara tvåa därvidlag, utan själv 
tämja och döma på rätt sätt om hans hus ska skötas väl?12  

Den upplysta spindeln 

Även om begreppet encyklopedi börjar användas redan under 1400-talets 
slut, och även om det förekommer encyklopedier av olika slag från den här 

11 Detta skulle dock delvis förändras under det första århundradet e. Kr. när Andronikos av 
Rhodos tog över styret för den peripatetiska skolan. Under den här tiden blev skolbild-
ningen återigen mer filosofiskt orienterad, men inte för att dess företrädare på allvar började 
syssla med filosofiska frågor, utan för att de nu ägnade sig åt att skriva kommentarer om 
Aristoteles verk. Se: Hadot, ”Greek Philosophy and Encyclopedic Knowledge”, s. 40.  
12 Platon, Rivalerna, övers. Jan Stolpe, Skrifter bok VI (Stockholm: Atlantis, 2009), s. 138e. 
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tiden och framåt, så är det först under 1700-talet som encyklopedin i dess 
moderna form (samlingar av artiklar om en mängd olika ämnen som är ord-
nade alfabetiskt) föds, och då som ett resultat av 1700-talets epistemologiska 
revolutioner.13 Den moderna encyklopedin är med andra ord intimt sam-
manflätad med upplysningen och ingen encyklopedi har heller varit mer 
inflytelserik än upplysningens paradigmatiska encyklopedi: Diderots och 
d’Alemberts Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et 
des métiers som utgavs mellan 1751–1772. I förhållande till den strid som 
tidigare hade rasat mellan den akademiska och peripatetiska skolan om den 
ideala formen av bildning är det tydligt att Diderot och d’Alembert skulle ta 
parti för den peripatetiska skolan. Samtidigt är det viktigt att framhålla att 
detta inte var någon självklarhet. Leibniz hade exempelvis redan innan ex-
perimenterat med den encyklopediska formen, men hade, i en avgjort 
platonsk anda, förordat en reduktionistisk princip som skulle kunna återföra 
föregångarnas bidrag till vetenskaperna på ”två eller tre allmänna teser”.14 
Diderot och d’Alembert vänder sig emot denna reduktionistiska strävan och 
kommer istället utvidga det peripatetiska perspektivet ytterligare. Nu är det 
nämligen inte bara vetenskapernas upptäckter som ska klassificeras, utan 
även, som encyklopedins titel indikerar, hantverken (métiers). Detta ligger 
också i linje med Diderots och d’Alemberts tanke om att encyklopedin har 
ett egalitärt syfte: den tidigare uppdelningen mellan de fria och mekaniska 
konsterna vilade på en social uppdelning som nu skulle övervinnas. I den 
inledning till encyklopedin som d’Alembert författade förtydligas också 
encyklopedins syfte: 

 
13 För en analys av de epistemologiska förändringar (inte minst vad gäller vetenskapernas 
växande specialisering) som under 1700-talet leder fram till den moderna encyklopedins 
födelse se: Richard Yeo, Encyclopaedic visions: scientific dictionaries and Enlightenment 
culture (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2001).  
14 Se: G.W. Leibniz, Discours touchant la methode et la certitude de l’art d’inventer, Die philo-
sophischen Schriften, vol. 7 (Hildesheim: Olms, 1960–61), s. 178. Se även Walles diskussion 
om Leibniz relation till encyklopedin: Sven-Olov Wallenstein, ”Det encyklopediska pro-
jektet”, i Jean Le Rond d’Alembert, Inledning till encyklopedin (Stockholm: Faethon, kom-
mande publikation), s. 133f. Här kan man också tillägga att det platonska bildningsidealet, 
och det platonska encyklopediidealet, skulle leva vidare även efter Leibniz. För den tyska 
idealismens portalgestalter, och då framförallt för Novalis och Hegel, är det just deras 
reduktionistiska strävan efter en grundläggande enhet som nödvändiggör en form av 
encyklopedi – en filosofisk encyklopedi som likt en cirkel ska kunna återföra all kunskap till 
den ursprungliga enhet som Kant hade lämnat obestämd.   
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Det verk vars första del vi nu framlägger har två syften. Som encyklopedi ska 
det så långt möjligt framställa de mänskliga kunskapernas ordning och sam-
manhang. Som systematisk uppslagsbok över vetenskaper, konster och hant-
verk ska det för alla vetenskaper och alla konster – fria som mekaniska – in-
rymma de allmänna principer som de grundas på och de viktigaste enskild-
heter som bildar deras huvudinnehåll och substans.15 

Även om d’Alembert här understryker att encyklopedin också ska ”inrymma 
de allmänna principer” som all kunskap vilar på är det, som Walle har på-
talat, tydligt att projektet i dess helhet utgår från en ”empiristisk princip”. 
Det som i grunden existerar för d’Alembert är, som Walle skriver, ”det 
enskilda, medan begreppsliga abstraktioner aldrig har annat än en betingad 
giltighet”.16 I en berömd formulering konstaterar också d’Alembert att den 
systematik som utmärker vetenskaperna visserligen syftar till att reducera 
antalet principer så långt det är möjligt, men att detta ”kännetecknar den 
äkta systematiska andan [esprit systématique] – som på intet sätt får förväxlas 
med system-andan [esprit de système]”, som i sin tur kännetecknar den 
rationalistiska filosofin och dess encyklopedier, däribland Leibniz.17 

D’Alembert, vars huvudsakliga funktion var att skänka projektet legiti-
mitet, lämnar 1759 projektets redaktion och bidrar därefter endast med 
artiklar om sina egna specialistområden. Diderot däremot var projektets verk-
liga upphovsman. Förutom att han skrev det Prospectus som skickades ut till 
potentiella abonnenter skrev han flera tusen artiklar, däribland artikeln om 
själva begreppet ”encyklopedi”. I denna artikel slår Diderot fast att ”syftet med 
en encyklopedi är att samla ihop all den kunskap som är utspridd på jordens 
yta”, dels för att framställa kunskapens ”allmänna system” för alla levande 
människor, och dels för att kunna ”överlämna det till de människor som 
kommer efter oss”.18 Encyklopedin ska i denna mening samla ihop all kunskap 
i en rumslig mening och tradera den i en tidslig mening – encyklopedin är ett 
slags rumstidslig cirkel. I Diderots artikel förstärks därmed den empiristiska 
princip som vi återfinner i d’Alemberts förord. Om man begränsar sig till 
dessa två texter får man också intrycket att de talar med en röst och att de delar 
samma strävan efter världens totala upplysning: inget ska lämnas åt sidan, 
inget ska förbli i dunkel, utan allt och alla ska upplysas. 

15 Jean Le Rond d’Alembert, Inledning till encyklopedin (Stockholm: Faethon, kommande 
publikation), s. 18. 
16 Wallenstein, ”Det encyklopediska projektet”, s. 133. 
17 D’Alembert, Inledning till encyklopedin, s. 34. 
18 Denis Diderot, ”Encyclopédie”, Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des 
arts et des metiers, vol. 1, red. Alain Pons (Paris: Flammarion, 1986), s. 234.  
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Det skulle dock vara felaktigt att endast betrakta Diderot som en tidstypisk 
representant för upplysningen. Bakom tanken om en världsomslutande ency-
klopedi som i förnuftets namn ska upplysa alla världens skrymslen återfinner 
vi nämligen Diderots radikala materialism. Denna materialism kommer till 
uttryck i flera av hans texter, men är kanske allra tydligast i romanen 
D’Alemberts dröm. I den första delen av romanen, som utgörs av en fiktiv 
dialog mellan Diderot och just d’Alembert, presenterar Diderot sin materialis-
tiska teori om förnimmelser. Allt vara förnimmer, menar Diderot, och det 
existerar endast gradskillnader mellan människans förnimmelser och den 
inorganiska naturens: den organiska naturen har ett aktivt förnimmande 
medan den inorganiska naturens förnimmande är trögt och passivt. 
Ursprunget till allt förnimmande är ”fibrerna i våra organ”, skriver Diderot, 
som kan jämföras med ”känsliga vibrerande strängar” som ”svänger och 
ljuder” långt efter att de har satts i rörelse; rörelser som därefter fortplantar sig 
i andra strängar som i sin tur fortsätter att vibrera i andra.19 Allting är med 
andra ord förbundet genom vibrerande strängar och filosofens roll är inte att 
göra slutledningar och att dra slutsatser, utan endast att formulera ”förenade 
fenomen vilkas förbindelse antingen är nödvändig eller tillfällig”’; filosofen är 
kort sagt ett slags encyklopedisk seismograf som avläser naturens och varats 
vibrationer.20 

Sedan d’Alembert har lyssnat på Diderots utläggning blir han, av för-
klarliga skäl, trött och måste plötsligt gå hem och lägga sig. Väl hemma sover 
han så djupt att hans väninna fröken de l’Espinasse tillkallar en läkare vid 
namn Boudet. Fröken de l’Espinasse oroar sig för d’Alemberts hälsa, men 
har samtidigt sinnesnärvaron att nedteckna hans allt mer deliriska dröm-
mar. I dessa nedtecknade drömmar kan man skönja vilket intryck Diderots 
tidigare redogörelse har gjort på d’Alembert. Han drömmer om allt möj-
ligt: ”om frön, om blötlagda köttbitar, om olika djurarter som han såg alstras 
och förgås den ena efter den andra” och han drömmer om att det ”från 
elefanten ner till bladbusen” inte finns ”en punkt i hela naturen som inte 
lider eller gläds”.21 Under tiden som d’Alembert rastlöst kastas in och ut ur 
sina drömmar står fröken de l’Espinasse oförtröttligt vid hans sida och åter-
berättar d’Alemberts tidigare drömmar för doktor Boudet. Inspirerade av 
d’Alemberts drömmar börjar också fröken de l’Espinasse och Boudet att dis-
kutera filosofiska frågor. Utgångspunkten för deras samtal är Diderots 

 
19 Denis Diderot, D’Alemberts dröm, övers. Jan Stolpe (Stockholm: Faethon, 2018), s. 28–29.  
20 Ibid., s. 36. 
21 Ibid., s. 65. 
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förståelse av materiens sammanflätade förnimmelser, något som ger upphov 
till frågan om det egna jagets identitet och enhet. Hur kan det finnas någon 
identitet, något jag, om människan endast är en hopgyttring av olika förnim-
mande molekyler? För att komma till rätta med detta problem liknar fröken 
de l’Espinasse människan med en spindel i sitt nät. Spindeln symboliserar 
här människans huvud och centrum medan nätet symboliserar alla våra 
kroppsliga förnimmelser. Likt spindelns relation till sitt nät är det mänskliga 
jaget alltså centrumet för förnimmelser som vibrerar och genljuder genom 
kroppen. ”Huvudet, fötterna, händerna, alla lemmar, alla inälvor, alla organ” 
är, skriver Diderot, egentligen bara utvidgningar ”av ett nät som bildas, 
växer, vidgas och skjuter ut en mängd osynliga trådar”.22 Fröken de l’Espi-
nasses spindel ger oss också en bra bild av Diderots relation till encyklo-
pedin. Likt en spindel skickar nämligen Diderot ut sina trådar för att avläsa 
vibrationerna hos kunskapens, konsternas och hantverkens alla strängar; 
och likt en spindel återfinner man honom i mitten av det ofantliga nät som 
han genom sin encyklopedi har spunnit över världen. 

Den krossade spindeln 

Detta ger oss dock inte bara en bild av Diderots tänkande, utan även av 
Walles. Likt Diderot är Walle en encyklopedisk spindel som spinner sitt nät 
över filosofins och estetikens historia. Till skillnad från Diderot så lyckas 
emellertid Walle förena de två encyklopediska idealen som Platon och 
Aristoteles instiftar. Han är nämligen inte bara en polyhistor som besitter en 
filosofisk allmänbildning om enskilda filosofer, skolbildningar, historiska 
perioder och begrepp, utan han förmår även återföra filosofiska tankegångar 
på deras principer och fundament. Det är också av just den anledningen som 
Walles encyklopediska tänkande är så pass imponerande (för att inte säga 
irriterande). Frågan är bara hur man ska kunna undfly och underminera 
detta tänkande? Vart ska man ta vägen för att kunna undfly den encyklo-
pediska spindelns nät? 

För att kunna besvara dessa frågor är det viktigt att först stanna upp och 
fokusera på vad encyklopedin, både som grekiskt bildningsideal och som 
modernt uppslagsverk, egentligen syftar till. Det som är gemensamt för alla 
olika former av encyklopedier tycks vara just dess status som ideal: encyklo-
pedin är ett bildnings- eller kunskapsideal, ett slags ideal form mot vilken 

22 Ibid., s. 67. 



MATERIAL: FILOSOFI, ESTETIK, ARKITEKTUR 

292 

man själv eller vetenskapen som sådan bör sträva. Encyklopedin är, i en-
lighet med dess etymologiska ursprung, en perfekt cirkel, själva sinnebilden 
för den mest ideala formen. Allt det som innesluts av denna cirkel, antingen 
som bildningsideal eller modern encyklopedi, får också del av denna form: 
allt det som fångas av encyklopedins nät formas kort sagt självt. Studenten 
formas till att bli en god medborgare genom att sträva mot ett bildningsideal 
medan allt det som innefattas i en modern encyklopedi formas och accep-
teras som befäst kunskap. Encyklopedin är i denna mening först och främst 
form: en form som präglar sitt innehåll på ett bestämt sätt. Frågan om hur 
man ska kunna undfly Walles encyklopediska grepp kan på så sätt också 
omformuleras till en fråga om hur man undflyr formen som sådan. Det här 
är också något som Georges Bataille, som på många sätt gjorde själva flykten 
från formen till sitt kall, var högst medveten om när han arbetade på den 
kritiska ordboken eller encyklopedin (Dictionnaire critique) till tidskriften 
Documents. I artikeln ”Formlös” – som på många sätt fyller samma pro-
grammatiska funktion för den kritiska ordboken som artikeln ”Encyklo-
pedi” gör för Diderots och d’Alemberts encyklopedi – skriver Bataille: 

En ordbok börjar från och med det ögonblick då det inte längre ger ordens 
mening, utan deras arbetsuppgifter. Ordet formlös är således inte bara ett 
adjektiv med en given mening, utan en term som har till uppgift att degradera 
tingen, något som i allmänhet kräver att varje ting har sin bestämda form. 
Det som det betecknar har inga som helst rättigheter och krossas överallt likt 
en spindel eller en daggmask. För att akademiska människor ska vara nöjda 
måste i själva verket universum ta form. Filosofin i dess helhet har inget 
annat mål: det handlar om att iklä allt det som är en bestämd skrud, en 
matematisk skrud. Att däremot påstå att universum inte liknar något och att 
det endast är formlöst är detsamma som att säga att universum liknar en 
spindel eller en spottloska.23 

Precis som Bataille antyder här skulle alltså det formlösa vara just det som 
motstår encyklopedins formerande grepp. Det formlösa liknas visserligen 
också vid en spindel, men nu handlar det inte längre om en spindel som 
majestätiskt kontrollerar sin omvärld med hjälp av sitt nät, utan om en kros-
sad och formlös spindel vars upplösta konturer på sin höjd har ”formen” av 
en spottloska. Det är kanske till denna formlöshet man måste ta sin tillflykt 
för att kunna undfly det encyklopediska tänkandets form, för att kunna 
undfly Walles grepp. Det är kanske endast det formlösa som utgör den 

 
23 Georges Bataille, ”Informe”, Oeuvres complètes I: Premiers Écrits 1922–1940 (Paris: 
Gallimard, 1970), s. 217.  



DEN ENCYKLOPEDISKA SPINDELN 

293 

encyklopediska formens blindfläck. Problemet är att man då också måste 
förvandla sitt eget tänkande till en krossad spindel, och då är frågan om inte 
den encyklopediska spindeln trots allt har gått segrande ur striden? 
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Hurra Walle! (2020) 

EBBA MATZ 

Nästa uppslag: Hurra Walle! (2020), Ebba Matz. 



Härvor av besvärliga begrepp har du lyckats förklara,

Utan åthävor, på mitt modersmål, blir de uppenbara. 

Resan i tanken utvecklas med dig som guide och värd,

Rhizomernas tusentals trådar blir till en märklig färd.

Allt kan hastigt blixtbelysas framför en draperad fond.

Wobblande infall, inget problem, närmast ett normaltillstånd.

Alternativ erbjuds, att riva och bygga nytt av skärvorna man har,

Ljus och skuggor speglar sprickor som tydligt lämnats kvar.

Läste mellan raderna och tinget i sig dök upp som en bekant.

Ett stort tack för att du längs vägen visar det som är signifikant!
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Jacques Lacan (1901–1981),  
Martin Heidegger (1889–1976) 

och det psykoanalytiska sanningsbegreppet

PER MAGNUS JOHANSSON 

Sven-Olov Wallenstein – Walle – har ett ihållande och fruktbart intresse för 
psykoanalysen. Inte minst har han sökt upp och analyserat förbindelsen mel-
lan psykoanalysen och relevanta delar av filosofin. Denna text tar upp en del 
av det engagemang och den produktivitet som han har visat inom området. 
Artiklarna är genomgående skrivna med elegans och gedigen sakkunskap. 
Han publicerade 1992 och 1996 två texter i tidskriften Divan som från olika 
perspektiv introducerar och diskuterar Jacques Lacans bearbetning av 
psykoanalysen. 

Den första artikeln ”Lacan, Heidegger och det psykoanalytiska sannings-
begreppet”, publicerad i Divan, nr 4, 1992, är en av de första texterna som i ett 
svenskt sammanhang introducerar Lacans uttolkning av psykoanalysen och 
den betydelse som Heidegger kom att ha för den. Den inleds med påpekandet 
att Lacan vänder sig till lingvistiken, antropologin och filosofin för att arti-
kulera det teoretiska genombrottet hos Freud. Även om andra vetenskaper vid 
upprepade tillfällen kallats in för att understödja psykoanalysens teori, är den 
ändå inte en vetenskap i samma mening som dessa andra, och den övertar inte 
det vedertagna, vetenskapliga sanningsbegreppet. Detta blir än tydligare i 
Lacans omläsning av Freud, som på en gång är såväl en repetition som ett åter-
vändande. Wallenstein klargör att repetition här inte skall förstås i Freuds 
mening som upprepning, utan snarare som den definieras av Heidegger i Sein 
und Zeit: ett återvändande som frigör de ännu otänkta möjligheterna i 
ursprunget. Lacans retour kan därför paradoxalt nog vara förenlig med en icke 
obetydlig våldsamhet i tolkningen av Freuds texter. I den originella tolkningen 
finns ett överskridande. 

I Wallensteins läsning av Lacan är det primärt filosofin som kan ge psyko-
analysen den dimension av sanning som undandrar sig de andra, positiva 
vetenskapernas horisont. ”Det är först filosofin, och ytterst Heidegger, som til-
låter denna omvändningsfigur att artikuleras från en tredje position, som 
kommer att vara det utvidgade sanningsbegreppet”, skriver han. 

Hos Heidegger, och i hans reflektioner över sanningsbegreppet, finner 
Wallenstein bakgrunden till Lacans syn på hur sanning sker i analysen, både 
som klinisk praktik och som teori. Lacans yttrande att ”mina utsagor har inget 
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gemensamt med en teoretisk framställning som rättfärdigas genom att slutas”1 
kunde lika väl gälla för Heidegger. Efter detta konstaterande följer i Wallen-
steins artikel en utläggning om varför den här formen av yttrande inte enbart 
är en relativism, eller ”ett implicit erkännande av att psykoanalysen befinner 
sig under normalvetenskapens kunskapsteoretiska tröskel”, genom en pre-
sentation av fyra problemområden.  

1. Sanning som tilltal 

Sanning som artikulerar sig som lyssnande och hörande blir ett huvudtema 
för denna redogörelse. Hur sker sanning? Wallenstein noterar initialt att 
Lacans användning av Heideggers Logos-begrepp utgör ett steg i hans reflek-
tion över den grundläggande strukturen i teorin om den analytiska situa-
tionen, och om hur sanningen sker genom språket på ett sätt som inte längre 
kan förstås utifrån ett självmedvetet subjekt och dess vilja att uttrycka sig. 

Heideggers första tydliga kritik av korrespondensteorin formuleras i 
Sein und Zeit från 1927. Han granskar de gängse definitionerna och finner 
att de alltid lämnar obesvarat vari adekvationen, som är Wallensteins 
ovanliga, men i kunskapsteoretiska sammanhang förekommande, term, 
mellan psykiska intryck (eller ord, utsagor) och verkliga ting skulle bestå, 
och hur dessa två distinkta element någonsin skulle kunna mötas i 
fenomenet sanning. ”Korrespondensteorin lämnar såväl subjektet som 
sanningsrelationen i ontologisk bestämningslöshet.” Wallenstein tydliggör 
att för Heidegger handlar det inte om att visa att ”korrespondensteorin är 
felaktig, utan om att visa att den är otillräcklig, sekundär i förhållande till 
en djupare sanning, en ursprunglig öppenhet som måste finnas för att en 
relation mellan ett subjekt och ett objekt, en representation och något 
representerat, skall kunna upprättas”. 

Den fenomenologiska metoden, i Heideggers utformning, tillåter oss att gå 
hitom de traditionella motsatserna, och söka ett fundament, som kommer att 
vara det sätt på vilket mening artikuleras i världen via det Heidegger kallar 
tillvaro (Dasein). ”Det är genom att analysera Dasein och dess förhållningssätt 
till världen och tingen som sanningen kan grundas som ett ursprungligt öpp-
nande som ’föregår’ allt annat.” 

Wallenstein klargör att Heidegger, hitom alla teorier om överensstäm-
melse eller representation, söker återfinna ett eko av detta ursprungliga öpp-
nande i den grekiska termen aletheia, som romarna översatte med veritas 

 
1 Anika Rifflet-Lemaire, Jacques Lacan (Bryssel: Dessart, 1970), s. 405. 
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och som vi översätter med sanning. Det är först genom att tillvaron existerar 
såsom avtäckande (entdeckend) som fenomenet sanning kan bli tillgängligt 
för oss, och bara i efterhand kan en korrespondensteori om sanning bli möj-
lig att upprätta, genom att vi glömmer bort det som ligger alltför nära oss 
själva, och inte snärjer in oss i en härledd motsats mellan subjekt och objekt, 
inre och yttre.  

Sanning är hos Heidegger inte en egenskap hos satser, omdömen eller före-
ställningar, utan ”en struktur hos varat självt såsom tillvaro”. Vi existerar enligt 
Heidegger som ”besannade”, och innan vi bildar föreställningar existerar vi i 
sanningen.  

Wallenstein poängterar att Heideggers teori senare genomgår en vändning 
och lyfter i detta sammanhang särskilt fram den nya position som sanningen 
erhåller; den är inte längre en fundamentalstruktur hos Dasein, utan något 
som tar oss i anspråk utifrån, ett sanningsskeende som överskrider oss. Inget 
ändligt, mänskligt meningsprojekt förmår uttömma varats egen öppenhet. 
Sanning hör inte längre till tillvarons sätt att existera, utan till varat självt, lyfter 
Wallenstein fram. I och med detta accentueras en dimension hos sanning som 
tidigare i Heideggers verk förblivit undanskymd; sanningen är på en gång öp-
penhet och förslutning. Sanningen är snarare något som hämtas ur det dolda 
och inte klarheten hos en varseblivning eller medvetandeakt.  

I Heideggers sena författarskap sätter varats öppenhet subjektet som sin 
mottagare; enligt Wallenstein är det i denna mening som Lacan kan säga att 
varat ”inte ställer sin fråga inför subjektet, eftersom subjektet inte kan komma 
till det ställe där den ställs, utan varat ställer den på subjektets ställe, det vill 
säga att på detta ställe ställer varat frågan med subjektet”.2 

Sanningen är inte längre det som skall göra oss fria; den ger oss heller inte 
längre tillträde till subjektets ursprungliga fundamentaldimension. ”Snarare är 
subjektet och den teori om sanningen som härleder den ur subjektiviteten det 
primära sättet på vilket sanningen täcks över – subjektets ’genes’ är i den 
moderna metafysik som finner sin rot i det cartesianska cogitot liktydigt med 
det ’undandragande’ av sanning som sker i a-letheia, det vill säga med försvin-
nandet i varats ursprungliga dimension. Subjektets skenbara autonomi döljer 
sanningens väsen, och ett tänkande som utgår från subjektet kommer aldrig 
att nå fram till den ursprungliga sanningen, vars väsen är att dölja sig. 

Wallenstein går vidare: Det kommer att vara enligt en sådan paradoxal 
logik som Lacan utifrån en psykoanalytisk diskurs kan tala om en ”sanningens 

2 Jacques Lacan [1957], ”Bokstavens instans i det omedvetna”, Écrits – spegelstadiet och 
andra skrifter (Stockholm: Natur och Kultur, 1989), s 229. 
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censur” och inte en ”censur av sanningen” – ”den andra formuleringen lyder 
den klassiska humanismens tro på ett sanningsinnehåll som till sist skulle bli 
tillgängligt för medvetandet, efter att alla hinder och ideologiska förvräng-
ningar avlägsnats, medan den första pekar på att sanningen själv utgör just 
denna dubbla dynamik av döljande och framvisande, något som inte längre 
kan framställas inom ramen för medvetandefilosofiska utgångspunkter. Det 
är sanningen själv som censurerar, som förvägrar oss tillträde till sitt innehåll”.  

Hos den senare Heidegger rör det sig inte om att undersöka varats mening 
utan varats sanning, ”det vill säga den dimension av varat som undandrar sig 
själva subjektivitetens position, och aldrig kan bli direkt tematisk i en analys, 
eftersom den aldrig kan bli närvarande annat än som undandragande, 
som ’spår’. Enligt en logik som vi efter Derrida vant oss att känna igen, är 
spåret mer primärt än sanningen i dess vedertagna mening, det vill säga den 
sanning som kan inrymmas inom subjektiviteten”. Men spåret är inte ett spår 
av något bestämt, utan i Heideggers fall resten av ett tilltal från varat, och detta 
tilltal måste läsas ut, även om detta tvingar läsningen att gå tvärtemot texternas 
egen manifesta betydelse. 

2. Den ursprungliga glömskan 

Wallensteins redogörelse övergår sedan till psykoanalysens kritik av gängse 
sanningsteorier. Han konstaterar att det ofta diskuterats i vilken mån Freuds 
texter oscillerar mellan en 1800-talsscientism och en modern, så kallad 
hermeneutisk, förståelsemodell. Men även om reduktionen av korrespon-
densteorin hos Freud oftast praktiseras på ett implicit sätt, så har den ändå 
omfattande effekter på analysens teoretiska ram, som visat sig svåra, närmast 
omöjliga, att avgränsa. ”I sista hand behöver händelsen ’x’ inte ha ägt rum 
för att ge upphov till sina verkningar, utan analysen är en ’konstruktion’ kän-
netecknad av efterhandskaraktär: strukturen av Nachträglichkeit gäller såväl 
den subjektiva upplevelsen som teorins sanning. Sanningen är det som åter-
vänder i återberättandet av ett skeende.” Återberättandet är en del av dröm-
arbetet, den hermeneutiska processen behöver inte stödja sig på något reellt, 
utan att detta reella produceras i analysen, som Freud bland annat beskriver 
i ”Ett barn blir slaget”. Det viktiga är inte att erinra sig vad som faktiskt hänt 
och att fälla ett korrekt omdöme om det inträffade, eftersom föreställningen 
om en objektiv sanning som väntar på att upptäckas oftast är en försvars-
mekanism mot den sanning psykoanalysen syftar till att producera. ”Denna 
icke- eller för-objektiva sanning är då inte något som kan inringas i en tradi-
tionell kunskapsteori, utan något som bara kan beskrivas som subjektets 
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aletheia (sanning) i förhållande till sig självt. Men detta ’avtäckande’ blir då 
med nödvändighet, på samma sätt som hos Heidegger, en sanning som 
detroniserar subjektet från dess position som ett cartesianskt orubbligt 
fundament.” Effekterna av antagandet om sanning skakar om oss.  

Wallenstein fortsätter: Sanning är här inte något vi kan lära oss, upprepa 
och behålla i minnet, som sanningen hos en sats, och inte heller är den på ett 
symmetriskt sätt motsatt den vanliga icke-sanningen eller lögnen. ”Med ett 
paradoxalt uttryck: sanningen är ursprungligen icke-sanningen, lethe (glöm-
skan) är mer primär än aletheia, eftersom sanningsprocessen består i den 
första öppenhetens försvinnande och suddas ut i det som framträder som ett 
självtillräckligt medvetande inom representationens ordning. När vi väl in-
rättat oss i representationens ordning kommer vi aldrig att kunna gripa den 
första öppenheten, som bara kan ges i spårets negativa form. Därför har 
varken det lacanska eller heideggerska sanningsbegreppet några formella 
betingelser som kan formuleras på ett generellt och abstrakt sätt, och ge upp-
hov till en konsistent teori. Det finns inget uppvaknade från glömskan av 
varats sanning, som Heidegger ofta upprepar, utan bara ett uppvaknande in i 
glömskan, eftersom glömskan inte är sekundär utan primär.” Inget känn dig 
själv kan föra oss bortom det nödvändiga misskännande (méconnaissance) 
som är det självmedvetna subjektets själva upphov.  

3. Logos som lyssnande

Därpå frågar sig Wallenstein vilken passage i Heideggers uppsats ”Logos”, 
vilken Lacan översätter 1956, som leder över från den heideggerska arkeo-
login till Lacan och den analytiska erfarenheten. 

I ”Logos”, lyfter Wallenstein fram, anser sig Heidegger, efter en rad etymo-
logiska utläggningar, nå fram till att den ursprungliga innebörden av ”Logos” 
är lägga eller samla (legein). Logos är en princip för enhet, för det ursprungliga 
församlandet av varat och det varande. Vår moderna föreställning om att läsa 
befinner sig också i efterklangen av det heraklitiska ordet. Kopplingen mellan 
legein och läsa är inte tillfällig. Här finns en essentiell relation till språket: 
samlandet sker via språket. Wallenstein tydliggör vad som står på spel hos 
Heidegger; språkets väsen kan inte bestämmas vare sig objektivt, som fysio-
logisk aktivitet, eller kunskapsteoretiskt, som betydelseprocess. ”Språket kan 
förvisso i efterhand framträda på detta sätt, men i så fall sker det på ett sekund-
ärt sätt, och då bara för att det först och främst utvecklas i det ursprung-
liga ’besannandets’ dimension.” 
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Enligt Heidegger talar vi ”om språket på så vis att det ser ut som vi talade 
om språket, under det att vi redan ur språket och in i det låter det säga oss sitt 
väsen”; innan varje fråga, innan varje inställning eller intentionalitet ”måste 
språket redan ha tilltalat oss”,3 vi måste redan stå inför dess Zuspruch (tilltal) 
och denna belägenhet föregår allt vi i traditionell mening kan beskriva som 
situation eller fakticitet. Och på motsvarande sätt måste vi själva vara hörande 
på ett annat sätt än vad fysiologin kan beskriva. Det viktiga är det som säger 
sig genom språkets sägande innan det bestäms objektivt, instrumentellt eller 
teleologiskt, nämligen den sanning som tar oss i anspråk. ”Hör inte på mig 
utan på Logos.” Språket talar i och genom oss.  

”Om tänkande och vara ytterst relaterar till varandra genom ett ’samma’, 
en identitet som är djupare än den formellt logiska, så kan vi här ana struk-
turen hos denna tauto-logi: den är ett tilltal och ett lyssnande som måste föregå 
alla bestämda sanningsinnehåll och modeller för utsagans form. Det är aldrig 
vad som sägs, utan det som sägs genom det sagda som är det väsentliga.” Enligt 
Wallenstein är det här vi kan återfinna grunden till Lacans intresse för Logos-
texten; den (ur)scen som Heidegger antyder blir för Lacan identisk med 
analysen. Språkets Zuspruch sker i analysandens tal där alla bestämda san-
ningsinnehåll reduceras till förmån för den sanning som sker när språket självt 
talar: die Sprache spricht, en formel som Heidegger varierat ett antal gånger, 
där humanismens bestämning av människan som ”ett levande väsen med 
förnuft” (zoon logon echon) vänds om: Logos zoon echon, ett Logos som besitt-
er det levande och talar genom det. 

Wallenstein fastslår att Heideggers filosofi och Lacans psykoanalys inte kan 
förstås som en humanism – inte på grund av att de skulle vara mot hu-
manismen, utan för att de rör sig på ett principiellt annat plan. De är förut-
sättningar för en humanism, eftersom språket inte kan förstås med utgångs-
punkt i människan som ett talande subjekt, utan att tvärtom all subjektivitet 
och objektivitet bara är möjliga i den öppning eller ljusning som sker genom 
språket. ”Lacans idé om ett fullt tal (la parole pleine) skall följaktligen mindre 
förstås som en situation där subjektet äntligen blivit språkets herre, i enlighet 
med en humanistisk tolkning av Freuds formel Wo es war, soll Ich werden, 
utan tvärtom som att subjektet till sist lärt sig att lyssna till den sanning som 
sker genom språket.”  

 
3 Martin Heidegger [1959], Unterwegs zur Sprache (Pfullingen: Neske 1959). 
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4. Teorin och tomrummet

I den sista delen av artikeln frågar sig Wallenstein vad som sker med teorin 
själv, om den måste förstås med utgångspunkt i denna omvändning. ”Inne-
börden i det teoretiska arbetet måste bestämmas på nytt, om teorin själv är 
en form av det omedvetnas tal. På samma sätt som analytikern är den Andre 
för patienten, är det omedvetna det Andra för teorin, och kan aldrig bli ett 
tema eller objekt. Teorin är alltid redan i en sekundär position och kan aldrig 
uppnå en entydig position.” Psykoanalysen kommer att problematiseras 
som systematisk teori ”eftersom den vrider sig runt sanningens försvin-
nande, runt en fundamental frånvaro. Ett glapp, ett tomrum i talet som 
aldrig kan återhämtas, som inte kan formuleras i explicita utsagor, men som 
ändå alltid återvänder i och genom språkets arbete”.  

Det begrepp som reglerar analysen på denna yttersta nivå är cirkeln, 
kretsloppet, eller återkomsten. Teorin kan regleras kring en frånvaro, ett hål, 
just för att sanningen återvänder via det större kretslopp som löper runt om 
medvetandets begränsade horisont, och omskriver subjektivitetens utsida. Det 
är genom att förlora sin sanning som ett system av verifierbara utsagor som 
analysen kan återvinna den på en högre nivå, där det omedvetnas tal åter-
vänder, på en gång som patientens ord och som den teoretiska diskurs som 
tematiserar detta tal.  

Efter att ha relaterat den analytiska erfarenheten hos Lacan till erfarenheten 
av språkets Zuspruch, såsom den utläggs av Heidegger, avslutar Wallenstein: 
Lika lite som psykoanalysen någonsin kan nå ett bestämt resultat som skulle 
formuleras i sanna utsagor vars giltighet är oberoende av den analytiska situa-
tionen, kan den lacanska teoretiska förståelsen av analysen bli till ett system. 
Teorin är på en gång decentrerad och centrerad, eftersom dess centrum är det 
Intet som likväl inte är ett nihil negativum, utan en tomhet som ändå på något 
sätt måste tänkas positiv, som ”det vara som framträder i blixten av ett 
ögonblick i tomheten i verbet vara”.4 

Ögat och blicken – om Jacques Lacans bildteori 

I artikeln ”Ögat och blicken – om Jacques Lacans bildteori”, publicerad i 
Divan, nr 2, 1996, introducerar Sven-Olof Wallenstein den franske psykia-
trikerns och psykoanalytikerns bildteori, ”vars inflytande över konstteorin ter 
sig lika omfattande som diffust”. Pregnant och pedagogiskt presenteras och 

4 Lacan [1957], ”Bokstavens instans i det omedvetna”, Écrits – spegelstadiet och andra skrifter 
(Stockholm: Natur och Kultur, 1996), s. 229. 
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relateras Lacans teori om subjektet, bilden och det visuellas status till den 
moderna konsten, konstteorins och filosofins undersökning av blicken, repre-
sentationens mekanismer och betingelserna för hur en estetisk subjektivitet 
utvecklas. Denna text, liksom den om psykoanalysens sanningsbegrepp, är ett 
av de första svenska bidragen som förmedlar en djupgående förtrogenhet och 
utgör en originell kommentar till delar av Lacans teoribildning.  

Wallenstein väcker inledningsvis frågan: Hur skapas ett seende/begärande 
subjekt och hur subjektiveras blicken? Influenserna till vår tids breda ifråga-
sättande av subjektet har till stor del kommit från Jacques Lacan, denne 
originelle förnyare av psykoanalysen efter Freud. Idén om ett autonomt sub-
jekt eller en säker och entydig identitet är i Lacans perspektiv ett symtom som 
det gäller att upplösa; det finns inget jag att bygga upp, eftersom jaget i 
grunden vilar på ett misskännande, en inre differens, som bara kan över-
bryggas imaginärt. Vi kan bara få tillgång till oss själva via en spegelbild som 
implicerar ett inre avstånd. Föreställningen om det genomskinliga med-
vetandet som analysens slutpunkt och syfte är ideologiskt präglad – en falsk 
idé som är baserad på en bild och en kulturell konstruktion om ett tvång till 
social effektivitet. Lacans modell genomgår flera steg, där den inledande nega-
tiva bestämningen av det visuella som ett misskännande, och bestämt att 
upphävas av det symboliska, blir allt mer komplex, genom att de visuella och 
språkliga systemen kommer att genomtränga varandra. Det är denna ut-
veckling som Wallensteins text initialt tar sig an.  

Han återkommer till att Lacan haft ett oöverskådligt inflytande på estetisk 
teori, och att hans ”vildvuxna begreppsapparat” använts på de mest skilda sätt, 
och har skapat undersökningsfält som förbinder begär, språk och represen-
tation. Lacans analyser har indirekt kommit att påverka den konstteoretiska 
diskussionen genom den allmänna tendensen att ifrågasätta det genom-
skinliga och autonoma subjektets status. Teorin om spegelstadiet knyter vår 
identifikation av oss själva till bilden, samtidigt som den bestäms som 
imaginär och med nödvändighet implicerar en förväxling, en förskjutning där 
subjektet ”spaltas”, klyvs och förblir ogenomträngligt för sig självt. Den 
efterföljande teorin om det symboliska postulerar att denna imaginära fas 
behöver övervinnas för att ett subjekt skall uppstå.  

Därpå följer en redogörelse för Lacans konflikt med den samtida filosofin 
som är av stor principiell vikt i sammanhanget. Striden gäller om man, som i 
Maurice Merleau-Pontys (1908–1961) tolkning av fenomenologin, kan förstå 
Freuds genombrott inom ramen för en expanderande rationalism som steg för 
steg söker inkorporera sina horisonter, eller om det är ett principiellt brott mot 
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perceptionens ordning, som i stället för närvaron i en värld utgår från en struk-
turell brist.  

Merleau-Pontys gestaltning av perceptionens fenomenologi söker sig till-
baka till en ursprunglig kontakt med världen, där vi är förenade med den i en 
ambivalent kommunion via våra kroppar. Något sådant är omöjligt för Lacan 
eftersom den första synligheten är en méconnaissance. Blicken är inte en sub-
jektiv närvaro, utan synligheten är något som lika mycket som språket skiljer 
oss från oss själva. 

Vad kan konstnären lära oss om vårt förhållande till världen? Enligt Merleau-
Ponty, i ”Ögat och anden”, som enligt Wallenstein av många anses som hans 
filosofiska testamente, ligger konstnärens storhet i att han förmår reducera över-
lagrade konstruktioner, på ett analogt sätt till vad filosoferna en dag hoppas 
kunna göra, och nå ned till en ”ursprunglig historicitet”. Måleriet är en sinnenas 
arkeologi som reducerar handlandet och vetenskapen och som når fram till en 
jungfrulig nivå av varseblivning. Paul Cézanne (1839–1906) skrev om les 
sensations colorantes. Måleriet återskapar den ursprungliga ordningen i våra 
varseblivningar. Även om detta sker utan teori eller begreppsliggörande så är det 
likväl inte motsatt förnuftet, utan bestämt att hämtas upp i det.  

Konsten sänker sig ner till de ursprungliga varseblivningarna, där kropp 
och själ, öga och ande, subjekt och objekt, ännu inte separerats, men vad den 
säger befinner sig i harmoni med filosofin.  

Blicken som objekt 

Det är emellertid inte kontinuiteten utan brottet som står i centrum hos 
Lacan, och därför kommer perceptionsfenomenologin att bli hans huvud-
fiende när det handlar om att skapa en blickens filosofi. I stället för att, som 
Merleau-Ponty, tala om ett mellanrum eller en ”kiasm” som uttryck för en 
förutbestämd harmoni där det synliga återvänder till sig själv, där ögat och 
anden är en del av varandra, ser Lacan ett fundamentalt brott mellan ögat 
och blicken, som bottnar i kastrationen: 

För oss presenteras blicken bara i form av en egenartad kontingens, som är 
symbolisk för det vi finner vid horisonten, och som vår erfarenhet så att säga 
stöter emot, det vill säga den konstitutiva bristen i kastrationsångesten.5 

5 Jaques Lacan, Le Séminarie livre XI: Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse 
(Paris: Seuil, 1973), s. 85. 
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Enligt Wallenstein betraktar Lacan det synligas glapp som ett resultat av en 
oupphävbar klyvning mellan öga och blick, vilket är det sätt på vilket 
begärets splittring framträder i det skopiska fältet. Han radikaliserar det fak-
tum att vi lika lite kan se oss själva se som vi kan tänka oss själva tänka: 
blicken är det som i egenskap av objet petit a alltid glider undan. Det utgör 
själva livets villkor. På samma sätt som språket leder oss bort från oss själva 
som talande subjekt och in i det symboliska är vi alltid redan fångade i en 
synlighet som skiljer oss från oss själva som seende subjekt, och det finns 
inte längre någon logisk eller genetisk prioritet hos någon av ordningarna. 
Det seende subjektet är inte primärt kunskapens teoretiska och neutralt 
inspekterande subjekt, lika litet som det talande subjektet primärt är den 
logiska utsagans, utan båda är aspekter av det begärande subjektet i dess rela-
tion till objet petit a. Därav denna dialektik mellan att se och att bli sedd, och 
det paradoxala att det först och främst är blicken, seendet självt, som blir till 
objekt och inte seendets objekt. 

Han noterar att det finns en ”paranoid färgning” i Lacans teori, där blickens 
pre-existens alltid uppfattas som hot och katastrof; något som kan ha sina 
rötter i att synen på subjektet är väsentligen tragisk, dess identitet är en omöjlig 
uppgift som likväl inte kan undvika att ständigt tvinga sig på oss, vilket primärt 
beror på subjektets själva konstitution. 

Vad är en bild? 

Vad innebär detta för bildens status? Vi har nu nått fram till en betydligt 
rikare och mer komplex beskrivning av det imaginära som inte blott ett för-
stadium till det symboliska utan som helt koextensivt med talets fält, om nu 
ens distinktionen dem emellan går att upprätthålla i denna fas, summerar 
Wallenstein.  

I den sista delen av seminariet om psykoanalysens fyra grundbegrepp (Les 
quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse) ställer Lacan frågan om 
bildens status. Här kan noteras att det handlar om bildens ontologi, eller 
snarare dess funktion inom den psykiska ekonomin i allmänhet, och inte om 
det estetiskas autonomi. Här följer han Freud: konsten är ett sätt att lösa en 
konflikt via sublimeringen. Freud var själv ofta noga med att påpeka att psyko-
analysen inte kan säga något om vad ett verks estetiska kvalitet skulle vara, eller 
vari det konstnärliga geniet egentligen bottnar, även om han inte alltid var helt 
entydig på den punkten.  
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Bortom det synliga 

Lacan ställer vidare frågan om konstverkets grundläggande villkor i rela-
tionen mellan objet petit a och den Andre. Han finner detta villkor via den 
funktion i vilken subjektet har att fästa sig själv, som vi inte för inte kallar 
tavla. Han når fram till att bilden på en gång är en fälla eller snara för blicken, 
något som tämjer den och något som erbjuder oss att ”lägga ned blicken, 
som man lägger ned sina vapen” – måleriets lugnande, apolliniska aspekt. 
Bilden är ett skydd mot den Andres blick, det vill säga mot det som finns i 
centrum av det skopiska fältet. Bildens status är på så vis apotropeisk: den 
döljer den Andres blick, låter oss hantera det skopiska fältets glapp genom 
att lösgöra den skärm som döljer glappet.  

I sista kapitlet av Psykoanalysens fyra grundbegrepp presenterar Lacan en 
skiss där subjektet befinner sig i mitten av det skopiska fältets drama, det 
är ”foto-graferat” och därigenom utsatt för den Andres blick. Men samtidigt 
finns en möjlighet att distansera sig från detta, om inte frigöra sig, vilket sker i 
den estetiska bearbetningen. Enligt Lacan så modifierar det ”den formel som 
jag gett åt begäret såsom omedvetet – människans begär är den Andres begär 
– och jag skulle nu säga att det är en sorts begär för den Andre som det handlar 
om, vid vars slut det finns ett ge-att-se”. I detta givande känner vi gåvan, som 
härrör från den Andre.  

Detta har en relation till Freud, som ofta är fallet med Lacans termer och 
tankar. Det franska ordet för skärm (écran) kan även översätta Freuds begrepp 
täckminne (deckerinnerung, fr. souvenir-écran) – ett ord som Lacan använder 
sig av som synonymt med den tableau som subjektet bildar i korsningen 
mellan de två blickpyramiderna. Täckminnet är för Freud ett starkt, egenartat 
och till synes betydelselöst minne, som används för att täcka över ett annat, på 
ett analogt sätt som skärmen/bilden täcker den hotande tomheten i den 
Andres blick. Människan lösgör bilden/skärmen, för att leka med den och på 
så sätt domptera blicken. Estetiken frigör oss, den befinner sig i mellanrummet 
mellan imaginärt jag och den Andres blick som hotar likt döden, och 
konsten ”stiger ned” till samma dimension som psykoanalysen, men för att 
skapa en ny relation till skärmen. 

Wallenstein noterar att Lacans teori om bilden på så sätt erinrar om Freuds 
sublimeringsteori, framför allt i sin negativa aspekt: konsten finns för att vi 
inte kan handskas med subjektets konfliktuella status: vi kan inte möta den 
Andres blick utan en skärm som döljer den och därmed tillåter begäret att 
estetiseras och oss att för ett ögonblick tänka objet petit a utanför relationen 
till den Andre, eller än mer paradoxalt, som det han ”ger-att-se”. På så sätt är 
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bilden en kompromiss, alltid hotad av det den döljer – ett skydd mot san-
ningen och därför alltid indragen i vad man skulle kunna kalla en ikono-
klasmens topik. Bilden blir till ett tvåfaldigt investerat objekt, till ett föremål 
för ett begär som vill både upphävas och fullbordas. 

I sanningens namn måste vi å ena sidan begagna oss av ikonen, men inte 
njuta den, inte förstå den autonom, vilket konsten gör genom att på ett ille-
gitimt sätt lösgöra ikonen från modellen; men för att kunna göra detta måste 
vi också njuta och lösgöra skärmen, för ett ögonblick hänge oss åt skenet. 

På så sätt utgör ikonoklasm/bildstormare och ikonoduli/bildvänner två 
moment i subjektets psykiska ekonomi, å den ena sidan en drift att upplösa 
skenet/skärmen, å den andra en drift att leka med sanningens dubblering, en 
struktur som kommer att följa oss så länge det finns bilder som placerar sig i 
skärningspunkten mellan begäret och sanningen, det vill säga så länge det 
finns bilder. Och här avslutar Wallenstein sin förtätade och initierade dis-
kussion av Lacans bildteori. 

Avslutning 

Det finns mer än ett sätt att ta sig an förhållandet mellan filosofi och psyko-
analys. Sven-Olov Wallenstein har gjort det och gör det med bravur. Ett 
perspektiv som jag slutningen vill lyfta fram är att det finns, som Wallenstein 
visar, strukturella likheter mellan delar av den västerländska filosofin och 
psykoanalysen. De två kunskapsfälten har gemensamma anslag och aspekter. 
Det handlar om deras förhållningssätt till å ena sidan kunskap och å andra 
sidan till kunskapens väsen. Detta förhållningssätt inbegriper läsandet, över-
sättningen, tolkningens mångfacetterade väsen och skrivandet. Freud tog sin 
an psykoanalysens vetenskapliga hemvist på sitt sätt i sin tidsanda och Lacan 
tydliggjorde denna psykoanalysens dubbelhet med hänvisningar till framsteg 
som gjorts inte minst inom lingvistikens område, samt med hjälp av en 
öppenhet för att olika kunskapsfält kan befrukta varandra.  

Från min utgångspunkt är det svårt att tänka sig en psykoanalytiker som 
inte har ett levande förhållande till läsandet, skrivandet, till den västerländska 
idéhistorien och den västerländska filosofihistorien. På samma sätt som 
filosofer inspirerade av Heidegger eller Hegel sällan lämnas oberörda av den 
psykoanalytiska erfarenheten. Det handlar om ett förhållningssätt som gäller 
såväl kunskapens väsen som det sätt på vilket en människa kan ställa frågor till 
sin historia, och följaktligen också frågor gällande sin ovissa framtid. Det 
inbegriper också vilka svar som det är rimligt för en människa att få på dessa 
sammansatta och komplicerade frågor. Födelsedagsbarnet har genom sitt 
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systematiska skrivande om ämnen som berör psykoanalysen visat på det nära 
förhållandet mellan försöket att förstå den gåtfulla människan och några av de 
stora filosofernas sätt, i den här texten främst Martin Heideggers, att upprätta 
det nödvändiga tvivlet och osäkerheten i förhållandet till en flyende sanning, 
som lämnat spår. 
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Hedeigger’s Vag (2019) 
NINA KATCHADOURIAN 

Heidegger’s vag (2019), Nina Katchadourian. 
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Wallensteinkomplexet

KIM WEST 

Vad är Wallensteinkomplexet?  
Det kan ha varit för att närma mig ett svar på den frågan som jag bestämde 

mig för att skriva en avhandling om ”utställningskomplexet”: The Exhibitionary 
Complex: Exhibition, Apparatus, and Media from Kulturhuset to the Centre 
Pompidou, 1963–1977 (huvudhandledare: Sven-Olov Wallenstein). Begrepp-
et ”utställningskomplex” hämtade jag från den australiensiske kulturvetaren 
Tony Bennett, som i en text som inom sitt fält har uppnått klassikerstatus defi-
nierar det som ett nätverk av institutioner – konstmuseer och världsutställ-
ningar, dioramor och varuhus – som alla kännetecknas av att de organiserar ut-
ställda objekts synlighet och relationer, och betraktande subjekts synlighet, 
rörelser och blickar, på så vis att samspelet mellan dem bidrar till att skapa en 
foglig och ytterst sett självdisciplinerad befolkning.1  

Detta var uppenbart en alltför snäv avgränsning för att omfatta Wallenstein-
komplexets fulla implikationer. När jag formulerade min version av Bennetts 
begrepp valde jag därför att läsa det via ett orelaterat men samtidigt, på meto-
dologisk nivå, associerbart begrepp: den amerikanske arkitekturteoretikern 
Reinhold Martins idé om ett ”organisationskomplex”, formulerat i en inflytelse-
rik studie med denna titel från 2003. Martins The Organizational Complex 
undersöker den amerikanska efterkrigstidens företagsarkitektur som media. De 
centrala formerna inom denna periods arkitektoniska typologi – glasfasaden, 
det öppna kontorslandskapet osv. – fungerar samtliga, menar Martin, som ett 
slags gränssnitt som organiserar informationsflöden såväl som de subjekt som 
avläser dem.  

Det är för att frilägga en begreppslig rymd där människans byggda miljö, nya 
medianätverk, framväxande satellitkommunikationssystem och det ”militär-
industriella komplexet” på ett koherent sätt kan behandlas som organiserande 
storheter inom ett och samma totala sammanhang, som Martin föreslår 
begreppet ”organisationskomplex”. Vi närmar oss här en nivå av generalitet på 
vilken Wallensteinkomplexet eventuellt skulle kunna vecklas ut. Organisations-
komplexet är, förklarar Martin, ”det nätverk av nätverk [som] för samman 
subjekt och rum till integrerade och naturaliserade organisationer”.2 Det är det 

1 Tony Bennett, ”The Exhibitionary Complex”, The Birth of the Museum: History, Theory, 
Politics (London: Routledge, 1995). 
2 Reinhold Martin, The Organizational Complex: Architecture, Media, and Corporate Space 
(Cambridge: MIT Press, 2003), s. 4. 
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immanensplan på vilket de olika ”medierna” – i Martins vida bemärkelse av 
ordet – förmedlar de regulativa principer med referens till vilka temporära 
mönster av ordning kan uppstå ur kaosets oändliga myller.  

Martin hämtar sin begreppsapparat till stor del från en cybernetisk tradition, 
som han kombinerar med en idiosynkratisk deleuzianism. För dess grundare 
Norbert Wiener var cybernetiken en lära om de organiska och icke-organiska 
system som, genom att upprätthålla tillstånd av dynamisk, homeostatisk 
organisation, kan bromsa entropins flöde, vilket i enlighet med termodyna-
mikens andra lag utgör en bestämmande pricip för universum. Inom cyber-
netiken finns det ingen skillnad mellan artificiellt och naturligt, tekniskt och 
icke-tekniskt: en biologisk mikroorganism är ett system, precis som en dator, en 
människokropp, en stad eller ett globalt infrastrukturellt nätverk.  

Utan ett samlat begrepp för det totala systemet av dessa system, antydde 
Wiener, kommer deras negentropiska stabilitet inte att kunna upprätthållas, 
utan deras upplösande kraft att frigöras obehärskat. Konsekvensen, som Wiener 
formulerade det, blir att ”vår planets entropi intensifieras, till den punkt där alla 
distinktioner mellan varmt och kallt, gott och ont, människa och materia ut-
plånas i en ny stjärnformations vita masugn”.3 Att nå fram till en kritiskt giltig 
definition av Wallensteinkomplexet är med andra ord angeläget. 

Cybernetik: ordet kommer från grekiskans kubernetes, navigatör, den som 
styr skeppet. Det delar rot med engelskans govern, franskans gouverner. Om 
man läser ”cybernetik” bortom de specifikt tekniska konnotationer ordet har fått 
i den sena modernitetens skymningstid, sedan 1950-talet – och det måste vi 
göra, om vi vill att det ska leda oss mot en förståelse av Wallensteinkomplexet, i 
dess stränga omnisemi – så betyder det därför snarast någonting liknande styr-
ande eller regerande i allmänhet.  

I denna bemärkelse skulle ordet ”cybernetik” i princip ha kunnat användas 
för att översätta ett svårbemästrat begrepp hos Foucault, gouvernementalité. 
Foucault introducerade detta begrepp i en serie föreläsningar han höll vid 
Collège de France 1978, som sedan publicerats under titeln Sécurité, territoire, 
population.4 Han använde det där för att beskriva ett historiskt skifte, där tidigare 
maktregimers och samhällsformationers etiska och pastorala självpraktiker 
fångas upp i den framväxande moderna statens centraliserade byråkrati och 
omvandlas till en uppsättning förvaltnings- och kontrolltekniker som utövas på 
befolkningen som nytt politiskt subjekt.  
 
3 Norbert Wiener, The Human Use of Human Beings: Cybernetics and Society (Boston: 
Houghton Mifflin, 1954), s. 129. 
4 Michel Foucault, Sécurité, territoire, population: Cours au Collège de France, 1977–1978 
(Paris: Gallimard/Seuil, 2004). 
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Gouvernementalité är egentligen inte något särskilt mystiskt ord. Det är en 
substantivering av adjektivet gouvernemental, det vill säga ungefär ”som har 
med regerande att göra”. Foucault använder det också ofta på ett ganska okom-
plicerat sätt, som ett sätt att tala samlat om olika historiskt specifika regerande-
konster och -tekniker. Men det faktum att det rent grammatiskt inte går att 
konstruera någon direkt svensk motsvarighet till ordet, antyder också någonting 
om den foucauldianska termens specificitet. Det finns passager där Foucault 
tycks ledas vidare av den poetiska kraften i sin egen neologism, mot ett positivt 
regerandebegrepp, där total administration och autonom, etisk-estetisk själv-
praktik ingår i en försonad, kritisk enhet. Som om Adornos förvaltade värld 
kunde vara förenlig med icke-identitetens förverkligande.  

I dessa passager föregriper Foucault, avsiktligen eller ej, en förståelse av 
Wallensteinkomplexet. Det var anledningen till att jag, i min översättning av 
Foucaults föreläsningsserie för Tankekraft förlag (Säkerhet, territorium, befolk-
ning, 2010), valde att återge gouvernementalité med ”regerandekomplex”.5 Jag 
har sedan dess insett att mitt beslut var missriktat, av en närmast självskriven 
anledning. Wallensteinkomplexet är inte politiskt: det befinner sig bortom, eller 
snarare över politiken.  

Är det till Freud vi måste vända oss? Även där tillstöter apori. Alla vi som på 
något sätt har arbetat i Wallensteinkomplexets periferi eller efterföljd, kan 
tillsammans med bestämd säkerhet och kraft förneka att Oidipuskomplexet på 
något sätt skulle vara en relevant modell för att förstå denna relation. Om det 
finns en freudiansk term som skulle kunna öppna mot en förståelse av 
Wallensteinkomplexet är det snarare begreppet ”dödsdrift”. Inte uppfattat i 
vulgär-psykologiserande bemärkelse, som någon sorts individuell läggning för 
morbid repetition, utan i begreppets mer omfattande innebörd, som namnet på 
en disposition hos civilisationer.  

Om det vore möjligt att invertera den freudianska dödsdriftsbegreppet på 
denna giltighetsnivå, så skulle det eventuellt kunna återspegla något av 
Wallensteinkomplexets allmänna särart och riktning. Vi befinner oss här per 
definition bortom lustprincipen, oavsett dialektiska finesser. Men frågan är om 
ens Erosbegreppet på ett tillräckligt sätt skulle kunna omfatta Wallenstein-
komplexets begärsstruktur. Här famlar språket: den freudianska traditionens 
lexikon är för begränsat. I slutändan är det tydligt att Wallensteinkomplexet 
befinner sig bortom alla psykoanalytiska begrepps räckvidd. 

5 Se Michel Foucault, Säkerhet, territorium, befolkning: Collège de France 1977–1978, övers. 
Kim West (Stockholm: Tankekraft, 2010), s. 114. 
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Det är istället hos Hegel vi kommer närmast. Den sista paragrafen av Andens 
fenomenologi slutar med en mäktig, enigmatisk bild. ”Målet, det absoluta 
vetandet, eller den ande som vet sig som ande”, skriver Hegel där, ”har som sin 
väg erinringen av andarna som de är i sig själva och som de genomför 
organiseringen av sitt rike.” Han fortsätter:  

Deras bevarande med avseende på sidan av deras fria och i tillfällighetens form 
framträdande tillvaro är historien, med avseende på sidan av deras begripna 
organisation emellertid vetenskapen om det framträdande vetandet; båda 
tillsammans, den begripna historien, bildar den absoluta andens erinring och 
huvudskalleplats […].6

Huvudskalleplats? Vad innebär detta ord, som betecknar själva orten för den 
absoluta andens förverkligande som vetande, som begripen historia, platsen för 
subjektets rena självmedvetande som substans? Originalets tyska har Schädel-
stätte – Brian Manning Delaney och Sven-Olov Wallenstein har alltså valt att 
återge det ordagrant i sin svenska översättning. Men det tyska ordet har andra 
konnotationer, som den svenska konstruktionen inte exakt fångar upp. Schädel-
stätte är en direktöversättning av ett grekiskt uttryck, kraniou topos. Detta 
uttryck var i sin tur Nya Testamentets översättning av en hebreisk eller armenisk 
term, som transkriberades ”Golgata”. De engelska översättningarna av Andens 
fenomenologi bevarar denna explicit kristna referens, och återger Schädelstätte 
som Golgatha eller det motsvarande Calvary.7 

Golgata, det vill säga: andens färd mot självmedvetande genom fenome-
nologins sex faser eller stationer, är en golgatavandring, en förnedringens his-
toriska väg, där subjektet gång på gång misslyckas med att förstå sig själv som 
substans. Men den är samtidigt en vetandets väg, mot en plats där den erinrande 
anden begreppsligt kan omfatta sin färd och därmed upphäva sig själv, till för-
mån för ett nytt förkroppsligande i annan gestalt, en högre existensform: platsen 
för en återuppståndelse. Vi kan därför hoppas på en mindre revidering i en 
kommande svensk nyutgåva: den självklara översättningen av Schädelstätte är 
Wallensteinkomplex. 

Vad är Wallensteinkomplexet? Det är till teologerna vi måste vända oss. 

6 G. W. F. Hegel, Andens fenomenologi, övers. Brian Manning Delaney & Sven-Olov 
Wallenstein (Stockholm: Thales, 2008), § 808. 
7 Se t.ex. G. W. F. Hegel, Phenomenology of Spirit, övers. A. V. Miller (Oxford: Oxford 
University Press, 1977), § 808 (s. 493). 
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Kvantitativ och kvalitativ oändlighet:  
på väg mot Hegels infinitesimalkalkyl

CHARLOTTA WEIGELT 

Hösten 2014 tog Walle initiativ till en läsecirkel om Hegels Logik, som jag 
hädanefter ska kalla dennes Wissenschaft der Logik, utgiven för första gången 
mellan 1812 och 1816, och sedan i en andra utgåva 1832. Detta verk, vars 
ambition är att börja om från början med logiken, förstådd som ”den 
egentliga metafysiken eller den rena spekulativa filosofin”,1 måste vara något 
av det svåraste som har skrivits. Det beror till stor del på att Hegel inte 
betraktar logik som ett statiskt system av ideala former för giltighet och san-
ning. Förvisso utgår även han från att logikens innehåll utgörs av ”rena 
väsenheter” (reine Wesenheiten), det vill säga begrepp, men de senare förstår 
han som ”rena tankar hos den ande som tänker sitt väsen”.2 Mer precist är 
våra begrepp inte bara tänkandets föremål utan även dess produkt,3 vilket 
ger att logiken måste undersöka hur de förra blir till, det vill säga hur de 
motiverar varandra. Dessutom förnekar Hegel att logiken inskränker sig till 
tänkandets former, till skillnad från dess innehåll: begreppen, anmärker han 
i inledningen till den andra utgåvan, är ”det innersta hos föremålen, deras 
enkla livspuls, såväl som hos det subjektiva tänkandet av desamma”.4 Och 
han fortsätter: ”Att föra denna logiska natur, som besjälar anden, rör och 
verkar i den, till medvetande, det är uppgiften.”5 Logiken behandlar alltså 
inget mindre än det absolutas tillblivelse, eller hur det absoluta blir till 
begrepp.  

Hegel är själv högst medveten om hur svårt ett sådant företag är. I slutet av 
inledningen till den andra utgåvan påminner han om att det sägs att Platon 
omarbetade Staten sju gånger, och anmärker att hans eget arbete, som 
behandlar ett ännu svårare ämne, borde ha omarbetats 77 gånger.6 I detta 
högst komplexa verk finns det ett avsnitt som bjuder på extra stort motstånd, 
åtminstone för de flesta av Hegels läsare, och det är anmärkningarna om hur 

1 G. W. F. Hegel, Wissenschaft der Logik (”WL”), del 1, utg. Georg Lasson (Leipzig: Meiner, 
1923), s. 5. (Alla översättningar är mina.) 
2 Ibid., s. 7. 
3 Ibid., s. 18. 
4 Ibid., s. 16. 
5 Ibid. 
6 Ibid., s. 21–22. 
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fenomenet oändlighet förstås och behandlas inom matematiken, med särskild 
tonvikt på infinitesimalkalkylen. När vi kom till detta avsnitt i vår läsecirkel 
tog vi hjälp av olika tillgängliga kommentarer till Logiken, bara för att 
konstatera att alla skyndar förbi avsnittet i fråga, gärna med anmärkningen att 
den notation Hegel använder sig av är föråldrad, och därmed även hans dis-
kussion, får man förmoda.7 Men även om matematiken, inklusive dess 
notation, har utvecklats efter Hegels tid, borde det vara relevant att försöka 
förstå de filosofiska problem han brottas med i detta hänseende. Vår egen 
kamp med Hegels matematikanmärkningar var dock tämligen fruktlös, och 
bidrog till att läsecirkeln så småningom ebbade ut. Minnet av läsningen av 
Hegels Logik har dröjt sig kvar hos mig, dels för att verket generellt är så frukt-
ansvärt svårt, dels för att våra diskussioner om matematikanmärkningarna är 
enda gången då jag bevittnat att Walle stött på problem i försöket att tolka en 
text. Jag skulle därför vilja ta tillfället i akt att återvända till detta ämne, inte i 
avsikt att förklara hur Hegels matematikfilosofi ska förstås, vilket jag inte för-
mår, utan framförallt som en påminnelse om en gemensam erfarenhet. Jag 
kommer framförallt att uppehålla mig vid Hegels oändlighetsbegrepp, för att 
på så sätt åtminstone närma mig hans resonemang kring infinitesimalkal-
kylen. För detta ändamål kommer jag att ta hjälp av Aristoteles, vars diskus-
sion av oändlighet i Fysiken i viss mån pekar fram mot Hegel. Aristoteles skulle 
med största sannolikhet bli ganska förbryllad av Hegels logik, inte med 
anledning av de absoluta ambitionerna, men däremot av det faktum att Hegel 
bjuder in tillblivelse i logikens sfär. Det finns ingen genes av kategorier, 
begrepp eller former hos Aristoteles. Emellertid är Hegels logik genomsyrad 
av Aristoteles teleologi, vilket är tydligt inte minst i hans diskussion av oänd-
lighet, där en central ambition är att ersätta en ”dålig” i meningen ofullbordad 
teleologi med en fulländad sådan, så att det oändliga därigenom kan förstås i 
sin verklighet. 

Att oändlighetsbegreppet är centralt för Hegel är knappast förvånande: 
som han själv anmärker är det oändliga i sitt enkla begrepp en ny definition av 
det absoluta.8 Utan en riktig förståelse av detta fenomen riskerar vi att bli kvar 
i de problem som Kants ändlighetsfilosofi dras med, enligt Hegel, inte minst 
en dualism av medvetande och värld, där det förra är något blott subjektivt, 
som inte är förmöget att nå utöver sig självt och sina egna kategorier, till den 

7 Se t.ex. Stanley Rosen, The Idea of Hegel’s Science of Logic (Chicago & London: The 
University of Chicago Press, 2014), s. 186. Den ”föråldrade” notation som Hegel använder 
sig av kommer från Leibniz. 
8 Hegel, WL, s. 125. 
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objektiva världen, utan den senare förblir ett bortom (Jenseits), ett ting i sig.9 
För ändlighetsfilosofin, menar Hegel, kan det oändliga bara vara något 
negativt, ett ”böra” (Sollen) som vi aldrig kan uppnå och som självt är väs-
entligen frånvarande och i den meningen inte verkligt (inte aktuellt när-
varande). Att göra upp med denna idé om oändlighet, eller rättare sagt, att visa 
hur den, när vi så att säga tänker igenom den hela vägen, upphäver sig själv till 
ett egentligt begrepp om oändlighet, är en uppgift som Hegel först tar sig an 
inom ramarna för sin analys av begreppet kvalitet, vilket inom traditionell 
logik är en kategori, men som hos Hegel snarast blir till något ännu mer 
grundläggande, då kvalitet i sin vidaste mening är liktydigt med bestämbarhet 
generellt. Först med detta begrepp kan vi differentiera, bestämma vad något 
är, och därigenom avgränsa det från vad det inte är.10 Jag ska här inte redogöra 
för hur Hegel når fram till föremålskategorin, eller begreppet om ett något 
(Etwas), utan låt oss bara konstatera det tämligen självklara förhållandet att 
det som är ett bestämt något är ändligt och begränsat. Närmare bestämt är det 
skilt från allt annat, det vill säga från en oändlighet; och dessutom är varje 
ändlig existens del av en oändlig kedja av tillblivelse och förintelse (vi behöver 
här inte nödvändigtvis tänka på den empiriska världen utan detta gäller för allt 
som intar en position inom en mångfald). Enkelt uttryckt visar alltså det änd-
liga självt hän mot en oändlighet som ger det dess mening och bestämning.11 
Mer precist är det det ändligas natur att gå utöver sig själv, ”negera sin 
negation och bli oändlig”.12 Det är frestande att förstå detta teleologiskt, som 
tanken att varje ändlig existens har en tendens till fulländning. På så sätt skulle 
oändligheten ändå vara konstitutiv för det enskilda, ändliga tinget. 

Det oändliga återvänder sedan i avsnittet om kategorin kvantitet, och det 
är i diskussionen av den kvantitativa oändligheten som Hegel utvecklar sin 
tolkning av oändlighet på matematikens område. Låt oss därför kasta en blick 
på begreppen kvantitet och kvantum. Tagen för sig är kvantiteten ett slags 
enhet, men rent negativ. Den ska ju skiljas från det kvalitativa och därmed från 
det bestämbara generellt. Vore vi bara utrustade med kvantitetskategorin 
skulle vi inte kunna skilja mellan olika föremål. För att alls kunna räkna eller 
kvantifiera över ett antal ting, måste vi ju ha en uppfattning av vad för slags 
ting det är som vi räknar. Vi skulle också kunna beskriva kvantiteten som en 

9 Ibid., s. 25. 
10 Ibid., s. 97f. 
11 Ibid., s. 124f. 
12 Ibid., s. 126. 
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odifferentierad, kontinuerlig mångfald. I sig själv har den ingen gräns.13 När 
Hegel beskriver den rena kvantiteten som den reala möjligheten av en ”enhet” 
(des Eins) leder det tankarna till Aristoteles idé om ren materia, vilken 
egentligen inte har någon annan bestämning än den att kunna bli ett föremål 
(den är alltså ren möjlighet).14 I sammanhanget tar Hegel mycket riktigt upp 
materia, men även rum och tid, betraktade som rena mångfalder vilka utgör 
ett ständigt självproducerande av sin egen enhet.15 Som sådana utmärks de 
också av att alltid vara utöver sig själva. Givet att tiden kan ses som ett kon-
tinuum av punkter, framstår den som ett frambringande av en viss tidpunkt 
(ett nu) som alltid redan är ett tillintetgörande både av denna tidpunkt och av 
den förgående, varvid en ny tidpunkt frambringas vilken till formen är den-
samma som sin förgångna instans, och så vidare.16 Detta kommer att bli viktigt 
i Hegels analys av oändlighet, det vill säga att inte bara varje bestämt, ändligt 
kvantum negeras av sin efterföljare utan att denna negation själv negeras av 
den oändliga serie eller liknande inom vilken varje ändligt kvantum har sin 
plats. Ett kvantum är alltså en bestämd eller begränsad kvantitet, och 
dess ”fullkomliga form” är därför talet.17 

Med dessa korta begreppsbestämningar klara kan vi nu ge oss i kast med 
det oändliga, och låt oss börja med det som Hegel kallar för den dåliga 
oändligheten. Detta är ett oändligt som så att säga är ändliggjort (verendlicht), 
det vill säga förstås i linje med det ändliga, just när vi insisterar på att det måste 
skiljas från det ändliga (eftersom det är av ett helt annat slag). Vår spontana 
föreställning om det oändliga, anmärker Hegel, är som en negation av det 
ändliga. Därmed uppfattar vi det emellertid också som något absolut och 
affirmativt (som formen för totaliteten av tillblivelse, där varje ändlig existens 
övergår i en annan), det vill säga som en negation av negationen av det ändliga, 
vilket vi redan varit inne på. Men om vi nu påminner oss om att det är det 
ändligas natur att gå utöver sig självt, och på så sätt negera sin egen negation 
(sin egen begränsning), ser vi att det ändliga självt visar hän mot det oänd-
liga: ”Det oändliga står således inte som något i och för sig färdigt över det 
ändliga, så att det ändliga skulle ha och behålla sitt fortblivande utanför eller 
under detta”.18 Det ändliga förhåller sig med andra ord till sig självt som ett 
böra (Sollen): i sig självt är det ständigt på väg, som det tycks, mot ett oändligt 

13 Ibid., s. 190. 
14 Se t.ex. Metafysiken, 1037a27, 1044a23, 1045a23–24. 
15 Hegel, WL, s. 182. 
16 Ibid. 
17 Ibid., s. 196. 
18 Ibid., s. 126. 
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som det dock aldrig kan uppnå eller uppfylla. Jag hänvisade tidigare till 
Aristoteles teleologi, men den dåliga oändligheten illustreras kanske bättre av 
Platons idélära, så som den traditionellt tolkas, det vill säga som tanken att 
varje sinnligt föremål utgör en förvrängd och begränsad avbild av sin absoluta 
idé och förlaga, vilken den aldrig kan realisera på ett fullkomligt sätt. 

Men även om det ändliga på så sätt snarast försvinner in i det oändliga och 
framstår som oväsentligt i jämförelse med det senare, vilket är vad det ändliga 
egentligen är och bör vara i sig,19 förblir det oändliga å sin sida tomt eller 
åtminstone obestämt, nämligen i den mån det utgör ett ouppnåeligt ideal, 
radikalt skilt från det ändliga. Denna dåliga oändlighet förknippar Hegel 
framförallt med Kant, vars antinomier, som alla på olika sätt kretsar kring det 
förment motsägelsefulla förhållandet mellan ändlighet och oändlighet, 
utförligt kritiseras i Logiken. ”I oändligheten ligger tillfredsställelsen av att all 
bestämdhet, förändring, all inskränkning [Schranke], och med detta börat 
självt, har försvunnit, upphävts, och att det ändligas intighet är satt.”20 Men 
återigen, i detta ligger att det oändliga är något rätt och slätt annat än det 
ändliga; det är ”behäftat med motsatsen gentemot det ändliga”,21 vilket likväl 
fattas som det verkliga, i den meningen att det är det bestämda. 

Vi ser här hur Hegel frilägger en teleologi i det dåliga oändlighetstänkandet, 
vilket kortfattat är centrerat kring idén om ett ändamål och ett slut vilket per 
definition inte kan uppnås. Att vara tycks då vara detsamma som att för alltid 
vara på väg. Men om vi tänker igenom denna dåliga oändlighet, ska vi se att 
den döljer en djupare sanning inom sig. Det har redan nu blivit klart att det 
ändliga och det oändliga ömsesidigt bestämmer varandra: det ändliga får sin 
bestämning i relation till en oändlighet som det inte kan uppnå, och det 
oändliga är negationen av det ändliga. Det är denna ömsesidiga bestämning 
som visar vägen mot ett mer fullödigt begrepp om det oändliga, försåvitt den 
antyder att dessa två fenomen bara framträder hos varandra: oändligheten 
realiseras bara hos det ändliga, och det ändliga är inget annat än (det 
ofulländade) förverkligandet av det oändliga. Det gäller bara att förstå att dessa 
två utgör en enhet: 

I enlighet med sin närmaste, blott omedelbara bestämning, är det oändliga 
bara gåendet utöver det ändliga; det är enligt sin bestämning negationen av 
det ändliga, och det ändliga är bara det som måste gås utöver, sin egen 
negation hos sig självt, vilken är oändligheten. […] När det sägs vad det 

19 Ibid., s. 127. 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
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oändliga är, nämligen negationen av det ändliga, utsägs också det ändliga, det 
kan inte undvikas i bestämningen av det oändliga. Man behöver bara veta 
vad man säger, för att finna bestämningen av det ändliga i det oändliga. Vad 
gäller det ändliga så medges det utan vidare att det utgör det intiga; men just 
dess intighet är oändligheten, från vilken det inte kan skiljas.22 

Enkelt uttryck ligger felet hos ändlighetsfilosoferna att de bara tar två steg: 
från ändlighet till oändlighet, men man måste ta ett tredje, tillbaka till änd-
ligheten igen, för att på så sätt få syn på enheten av ändlighet och oändlighet, 
vilken kan tänkas utifrån såväl det ändliga som det oändliga.23 Med Platon 
skulle vi kunna säga att den absoluta idén bara kan framträda och få mening 
såsom realiserad i ett konkret, ändligt föremål, och omvänt att detta föremål 
bara är vad det är såsom förkroppsligande av en idé som överstiger det. Och 
vi kan nu konstatera, avslutar Hegel, att det oändliga i egentlig mening måste 
förstås inte bara som ett blivande utan mer precist som ett tillbakagående i 
sig självt, som en cirkel (medan den dåliga oändlighet har formen av en 
linje24). Det är alltså viktigt att tänka oändlighet inte som något slags oändlig 
utsträckning, och därmed som ett slags kvantitet, utan som process. 

Denna i och för sig ganska begripliga men likväl något abstrakta tankegång 
blir mer konkret om vi vänder oss till Aristoteles. Han må ha ett alltigenom 
statiskt perspektiv på logiken, men det hindrar honom inte från att tänka 
oändlighet i termer av tillblivelse och förändring.  

Aristoteles analyserar fenomenet oändlighet (to apeiron) i tredje boken av 
sin Fysik, direkt efter att han har utvecklat en teleologisk analys av rörelse, 
vilken innebär att rörelse (och förändring) bestäms som ett förverkligande av 
det möjliga som sådant (det vill säga, just såsom möjligt).25 Distinktionen 
mellan möjlighet och verklighet, dynamis och energeia, är precis vad 
Aristoteles behöver för att kunna förklara hur oändlighet ska förstås. Den 
negativa utgångspunkten för Aristoteles (i bok III.4) är just ett slags ändlig-
hetsgörande av det oändliga, nämligen uppfattningen hos vissa av hans före-
gångare att det oändliga utgör en grund för andra ting och därmed själv är ett 
slags substans.26 Det oändliga i denna mening skulle vara grundlöst (det vill 

22 Ibid., s. 132. 
23 Ibid., s. 136. 
24 Ibid., s. 138f. 
25 Aristoteles, Fysik, övers. Charlotta Weigelt (Stockholm: Thales, 2017), 201a. 
26 To apeiron översätts bättre med ”det gränslösa” i relation till försokratikerna (möjligen 
med undantag för pythagoréerna). När t.ex. Anaximandros talade om to apeiron som en 
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säga, inte existera på grund av något annat), utan uppkomst samt oförgängligt. 
Det är alltså absolut. Varje naturforskare måste följaktligen fråga sig, anmärker 
Aristoteles, huruvida det oändliga finns. Han fortsätter:  

Ett sätt på vilket vi talar om det [oändliga] är såsom det som omöjligen låter sig 
genomlöpas på grund av att detta inte är dess natur, liksom ljudet är osynligt. 
Ett annat är såsom det som förvisso har en väg genom sig, men en väg utan 
slut, eller såsom det som med nöd och näppe har en sådan väg, eller såsom det 
vars natur det är att ha en sådan väg men som likväl inte har vare sig detta eller 
någon gräns. Vidare kan sägas att allt som är oändligt är så beskaffat antingen 
genom tillägg eller genom delning eller med avseende på båda.27 

Vi kan här urskilja den dåliga oändligheten, där vi aldrig når en gräns. En 
oändlig natur med avseende på ”tillägg” skulle innebära en oändligt utsträckt 
kropp, och på matematikens område ett oändligt stort tal; och med avseende 
på ”delning” en entitet som består av oändligt små delar. Jag ska här inte gå 
igenom Aristoteles argument på de punkterna utan koncentrera mig på hans 
positiva resonemang kring oändlighet, och särskilt vad gäller tillägg, efter-
som det för oss till matematikens område. 

Kortfattat är Aristoteles tanke att oändlighet existerar som en möjlighet 
som inte kan förverkligas som sådan. Vi kan exempelvis räkna hur långt som 
helst, och när vi går från ett till två, tre, och så vidare, förverkligar vi den 
oändliga följden av naturliga tal, men bara stegvis eller inom ramarna för 
något som är ändligt. Att förverkliga den som en totalitet vore att komma till 
ett största, oändligt tal, vilket naturligtvis inte är möjligt. Viktigare är emeller-
tid att själva idén om ett totalt förverkligande innebär att vi betraktar oänd-
ligheten som en bestämd kvantitet, det vill säga som något ändligt. I en mening 
är oändlighetens vara klart utifrån tiden, anmärker Aristoteles: ”Generellt sett 
finns nämligen oändlighet därigenom att en sak alltid tas efter en annan, och 
det som tas är förvisso alltid ändligt, men det är alltid fråga om en sak som följs 
av en annan.”28 

Detta kan tyckas vara ett otillräckligt begrepp om ändlighet i Hegels ögon, 
ett intryck som förstärks när vi läser en mening som denna: ”Det följer alltså 
att oändlighet är motsatsen till vad folk säger. För det oändliga är inte det 

grund för tillblivelse föreställde han sig, som det verkar, snarast någon form av odif-
ferentierad materia, men det är först hos Aristoteles som to apeiron blir ett utvecklat begrepp 
om oändlighet.  
27 Aristoteles, Fysik, 204a3–7. 
28 Ibid., 206a27–28. 
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som inte har något utanför sig utan det för vilket det alltid finns något utan-
för.”29 Det Hegel försöker komma åt är ju en sant verklig eller aktuellt när-
varande oändlighet. Men för Aristoteles är oändlighet som den principiella 
möjligheten att fortsätta räkna (eller liknande) det enda positiva begrepp om 
oändlighet vi kan ha. Av den anledningen är oändlighet inget annat än mani-
festationen av helheten (talserien, tiden, osv.) inom ett av dess konstitutiva 
moment. Och i den meningen är oändligheten fulländad, anmärker 
han, ”liksom vi säger att dagen och tävlingen är fulländad [entelecheia[i]]”.30  

Aristoteles påpekar avslutningsvis att hans resonemang inte berövar ma-
tematikerna någonting: ”Inte ens nu har de egentligen något behov av oänd-
ligheten (de gör nämligen inte bruk av den), utan vad de behöver är bara att 
det finns någonting ändligt av vilken storlek de än önskar.”31 Det är på sätt och 
vis vad som bekräftas i Hegels tolkning av sin samtids matematiska vetenskap, 
nämligen att den förvisso härbärgerar en i jämförelse med metafysiken över-
lägsen implicit förståelse av oändlighet, vilken dock inte har lyckats bli 
begreppsliggjord. Mer precist är matematikens metod motsägelsefull på detta 
område: den förfar med det oändliga på ett sätt som inte är tillåtet på det 
ändligas område, samtidigt som den behandlar oändliga storheter som ändliga 
kvanta.32 Det oändligt stora förstås som en storhet som inte kan bli större, och 
alltså som ett slags kvantum, samtidigt som en storhet i enlighet med sin 
bestämning just är det som kan utökas (respektive förminskas).33 Det är emel-
lertid helt väsentligt för Hegel att insistera på att matematisk oändlighet inte 
är en ren kvantitet utan hör hemma inom kategorin kvalitet; annars skulle den 
inte kunna begreppsliggöras överhuvudtaget. 

Låt oss påminna oss om att kvantitet är en idé om ren mångfald 
eller ”månghet”. Ett tal kan sägas vara en mångfald av enheter, men också om-
vänt en enhet av en mångfald.34 Vidare är varje givet tal begripligt i kraft av sin 
plats i en talföljd, där det är större än ett antal tal och mindre än ett oändligt antal 

 
29 Ibid., 206b35–207a1. 
30 Ibid., 206b13–14. Dagen och tävlingen är här alltså exempel på delar av en större, 
kontinuerlig helhet. 
31 Ibid., 207b29–31. 
32 Hegel, WL, s. 239f. 
33 Vi kan här notera i förbigående att Hegel noterar att även Kant är kritisk mot synen på 
det oändliga som ett slags maximum, men att han likväl är skeptisk mot Kants förslag till 
lösning på problemet (vilket för övrigt påminner starkt om Aristoteles), nämligen att se det 
oändliga som ett successivt syntetiserande som aldrig kan fulländas. I Hegels ögon innebär 
detta att det oändliga förstås subjektivt, som en bristande förmåga. Alltså är vi tillbaka hos 
den dåliga oändligheten igen. Ibid., s. 243f. 
34 Ibid., s. 197. 
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tal (om vi här inskränker oss till de naturliga talen). Alltså finns även här, inom 
kvantiteten förstådd som mångfald, en kvalitativ struktur. För Hegels fortsatta 
diskussion är det också värt att notera att kvantumet är sin egen ”ytterhet” 
(Äußerlichkeit) och bestäms just genom denna: det skiljer sig från något (annat) 
som är av samma slag som det självt. En kvantitativ skillnad är således något 
annat än en kvalitativ skillnad: en kvalitet negeras inte av sig själv utan av något 
annat. Just därigenom har den sin bestämning. Men kvantumet rymmer sitt 
eget ”andra” och är alltså självnegerande. Detta ger emellertid att den dåliga 
kvantitativa oändligheten, vilken är en oändlig progress, som i en decimal-
utveckling, där varje tal negeras av nästa tal, och så vidare i all oändlighet, så att 
säga finns hos kvantumet självt. Det finns inget bortom för kvantumet, eller 
rättare sagt: dess bortom är också ett kvantum.35 Därmed finns det inget som ger 
kvantumet (såsom oändlighet) någon begräsning och form. 

Hegels poäng är alltså att oändliga storheter måste förstås som kvaliteter, 
vilket innebär att de är relationer mellan storheter. Endast så får vi fatt i deras 
struktur och därmed i deras begriplighet. Låt oss börja med bråket 2/7 (Hegels 
eget exempel). Vi kan också skriva detta i decimalform, vilket innebär att 
behandla det som ett kvantum, och vi får då 0,28571429... I denna oändliga 
decimalutveckling fattas hela tiden något, vilket samtidigt bestämmer ut-
tryckets mening och referens. Här finns så att säga ingenting som kan begränsa 
och bestämma talet. Detta är alltså en dålig oändlighet, vilken måste vara 
matematiskt otillfredsställande, eftersom den saknar exakthet. Men i bråket 
2/7 är talen 2 och 7 bara moment; de har sin bestämning i relation till varandra 
och skulle kunna bytas ut mot andra tal (4 och 14, 6 och 21, osv.), bara pro-
portionen bibehålls. Tagna för sig, som kvanta, är de ”likgiltiga” för varandra, 
men satta i en proportion är de inte längre det, det vill säga försåvitt de som 
moment bär upp denna proportion, vilken alltså är det väsentliga i samman-
hanget. Och som redan antytts är varje enskilt tal (2, 7, etc.) utbytbart mot 
oändligt många andra tal. Vi ser alltså här en oändlighet, fast i ett bestämt, och 
i den meningen ändligt uttryck, vilket blir ännu tydligare om vi använder oss 
av symboler i stället och exempelvis uttrycker bråket som a/b.36 I bråkform är 
oändligheten som ett bortom således ”tillbakaropat från sin flykt; vad det är 
och vad det ska vara är inte åtskilt utan detsamma”.37 Här finns inget oupp-
nåeligt böra utan oändligheten är aktuellt närvarande, om än realiserad i ett 
ändligt, ensidigt uttryck. 

35 Ibid., s. 237. 
36 Ibid., s. 245ff. 
37 Ibid., s. 248. 
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I infinitesimalkalkylen, för att nu slutligen närma oss den, behandlar vi 
oändligt små tal (ett uttryckssätt som förvisso självt signalerar en dålig, ändlig-
gjord oändlighet). En storhet som går mot noll, det vill säga minskar oändligt, 
kan uppenbarligen inte ”fångas” av ett bestämt tal, eftersom det närmar sig sin 
gräns i det oändliga, och när vi beräknar det (såsom förändring i en punkt) 
kommer vi bara åt ett gränsvärde.38 Här blir det extra tydligt, verkar Hegels 
poäng vara, att det oändliga måste förstås som en kvalitet, det vill säga som 
något som är bestämt av något annat än sig självt, nämligen som ett för-
hållande mellan storheter. Såvitt jag kan se är hans resonemang kring oänd-
lighet centrerat kring frågan om hur vi ska förstå beräknandet av rörelse i en 
punkt (då vi låter skillnaden mellan två punkter bli så liten som möjligt, det 
vill säga minska oändligt), där han verkar tänka sig att det faktiska uträknandet 
leder oss fel i vår förståelse av oändlighet. Han är åtminstone djupt kritisk mot 
approximationer där man tillåter sig att betrakta oändligt små tal som 
försumbara.39 Då behandlar man ju dem som ändliga kvanta i stället för som 
oändliga kvalitativa relationer.40 

I derivator (där vi ju har en funktion av en eller flera variabler), inskärper 
han, har vi inga kvanta mer utan uttrycken har mening endast som moment.41 
Såvitt jag förstår tänker han sig här, i analogi med vårt exempel ovan med 
bråket 2/7, att derivatan (och andra typer av infinitesimalkalkyler) ska förstås 
just som struktur och form, och inte med avseende på förhållandet mellan 
olika värden, det vill säga som bestämda kvanta. För när vi räknar på oändligt 
små skillnader är dessa, betraktade som kvanta, försumbara, men formellt sett 
är de inte det. I vilket fall som helst anmärker Hegel att ”[i] detta begrepp om 
det oändliga är kvantumet i sanning fulländat till en kvalitativ därvaro 
[Dasein]”.42 Det behövs således inte, säger han med Newton som adressat, ett 
avtagande utan gräns, givet att storheterna bara ska tjäna som moment i ett 
förhållande.43 

 
38 Faktum är att även Aristoteles är inne på oändlighet i denna mening: ”För om man inom 
en ändlig storhet tar en bestämd del och sedan fortsätter att ta en storhet enligt ett och 
samma förhållande, utan att därigenom omfatta samma storhet som helheten, så kommer 
man inte att genomlöpa den ändliga storheten” (Fysik, 206b7–9).  
39 Hegel, WL, s. 259f. 
40 Ibid., s. 272f. 
41 Ibid., s. 254. 
42 Ibid. 
43 Ibid., s. 257. 
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En punkt är en idealisering: att tala om förändring i en punkt är att kom-
binera det reala och det ideala på ett märkligt sätt; det var åtminstone Aris-
toteles uppfattning.44 Talar vi om förändring måste vi medge mångfald och 
differentiering, och dess struktur, det tror jag är Hegels poäng, går förlorad när 
vi ”kvantifierar” infinitesimalkalkylen. Vi kan föreställa oss förändring under 
en oändligt liten tid, men det är inte samma sak som att föreställa sig föränd-
ring i en punkt, och för att insistera på skillnaden däremellan måste vi överge 
den dåliga oändligheten, vilken behandlar det som är på väg mot noll just som 
noll (eftersom den behandlar detta som ett kvantum), och insistera på att 
oändligheten måste komma till ett ändligt, bestämt uttryck, eftersom bara 
detta kan manifestera den differens som oändligheten utgör. 

44 Se Fysik, bok VI.3. 
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Tanken som förgrenar sig

ULRIKA BJÖRK 

Man måste i sista hand återberätta en gammal filosofisk bok som om den 
vore en inbillad eller påhittad bok.  

Gilles Deleuze, Différence et répétition 

1. 

I mitten av den novell som avslutar första delen av den svenska översätt-
ningen av Jorge Luis Borges Ficciones, närmare bestämt på sidan etthundra-
tjugo, framkommer det att boken och labyrinten som den tyske agentens 
förfader Ts’ui Pên drog sig tillbaka för att skapa är en och densamma.1 Ett 
timslångt samtal med Stephan Albert, brittisk missionär och sedermera 
sinolog – den timme som ska avsluta sinologens liv – påminner agenten, 
alias doktor Yo Tsun, före detta docent i engelska vid Hochschule i Tsingtao, 
om förfaderns kaotiska publikation. ”Då och då har jag tittat på den”, intygar 
Yo Tsun: ”i tredje kapitlet dör hjälten, i det fjärde lever han. Beträffande Ts’ui 
Pêns andra verk, hans labyrinter…” 

Det var oordningen som väckte idén att romanen är labyrinten, förklarar 
Albert. Enligt legenden skulle dess författare ha planerat att bygga en oändlig 
labyrint där alla människor skulle gå vilse. Sinologen leker med tanken på en 
cyklisk roman, där sista sidan är identisk med den första, eller ett verk som går 
i arv mellan generationer och där varje ny medlem lägger till ett kapitel ”eller 
obeskrivligt noggrant ändrar förfädernas sidor”. När han finner ett fragment 
från ett av den gamle författarens brev förstår han att oändligheten, trots 
fragmentets rumsliga metaforik, handlar om en tidslig förgrening: ”Åt några 
av de kommande tiderna (inte åt alla) lämnar jag min trädgård med gångar 
som förgrenar sig.” 

En fullständig genomläsning av manuskriptet, och det faktum att ordet tid 
aldrig förekommer i romanen, trots författarens ”enligt de samtidas utsago” 
välkända mystiska och metafysiska intressen (en avsiktlig utelämning av 
verkets dolda orsak), övertygar uttolkaren om att trädgården är en symbol för 
tiden: ”I alla berättelser där en människa står inför olika alternativ, väljer hon 
ett och utesluter de övriga. I Ts’ui Pêns nästan outgrundliga verk väljs alla 

1 Jean Luis Borges, Fiktioner, övers. Sun Axelsson, Maria Torres, Johan Laserna & Ingegerd 
Wiking (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 2007), s. 120ff. 
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samtidigt. Han skapar på så sätt olika framtider, olika tidsåldrar, vilka också 
förökas och förgrenas. Därav romanens motsägelser. […] Varje möjlighet är 
utgångspunkten för andra förgreningar. Ibland sammanlöper gångarna i laby-
rinten: till exempel, ni kommer till detta hus, men i en av de möjliga förflutna 
perioderna är ni min fiende, i en annan min vän.” Ts’ui Pêns labyrint är 
en ”ofullständig men inte falsk” bild av universum, uppfattat som ett nät 
av ”divergerande, konvergerande och parallella tider” som innesluter alla möj-
ligheterna.2 

2. 

Man kan förstå varför Borges åberopar den kinesiska filosofen snarare än 
Leibniz, skriver Gilles Deleuze i Vecket: Leibniz & barocken.3 Borges vill att 
Gud ska låta alla världar existera samtidigt istället för att välja en av dem, den 
bästa.4 Om han skulle låta alla världar existera vore han en bedräglig Gud 
och det kan Leibniz (till skillnad från Descartes) inte tillåta. Hos Leibniz är 
det istället som om Gud spelar ett spel försett med särskilda regler, vilket 
skiljer sig från ”det regellösa spelet hos Borges…”. Huvudregeln är att ”de 
möjliga världarna inte kan övergå i existens om de är inkompossibla med den 
värld Gud väljer”.5 Att Gud skulle välja mellan en oändlighet av möjliga 
världar är en förhållandevis vanlig idé, konstaterar Deleuze. Inkompossibili-
teten sätter ord på den ”djupt originella” relation Leibniz gör gällande mel-
lan de möjliga världarna.6 I ett odaterat fragment skriver han att ”allt som är 
möjligt har en strävan efter existens”, därför att det, som alla ting, har sin 
grund i ett nödvändigt existerande aktuellt varande utan vilket det inte skulle 
kunna uppnå aktualitet.7 Det betyder inte att allt som är möjligt existerar. 
Leibniz använder inte ordet inkompossibel i fragmentet, men preciserar att 

 
2 Ibid., s. 125. 
3 Gilles Deleuze, Vecket: Leibniz & barocken, övers. Sven-Olov Wallenstein (Göteborg: 
Glänta produktion, 2004), s. 113. 
4 Grunden för Guds val ligger, som Leibniz skriver i Monadologin, i den fullkomlighet som 
varje värld innesluter, och vars mått är ”största möjliga mångfald i förening med största 
möjliga ordning.” G. W. Leibniz, ”Monadologin”, övers. Konrad Marc-Wogau, Valda 
skrifter (Stockholm: Natur & kultur, 1990), § 54, § 58. 
5 Ibid., s. 113f, min emfas. 
6 Ibid., s. 108f. 
7 G. W. Leibniz, ”Tjugofyra metafysiska teser”, övers. Sven-Olov Wallenstein & Erik van der 
Heeg, Kris, vol. 41 (1990), s. 42f. 
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möjligheter kan vara ”inkompatibla” både med avseende på ”tidslig sam-
existens” och ”överhuvudtaget”, då ”framtida möjligheter är inneslutna i det 
nuvarande”.  

Ta till exempel utdrivningen ur Guds trädgård. Mellan ”Adam har syndat” 
och ”Adam har inte syndat” råder förvisso ett motsatsförhållande, medger 
Deleuze, men Adam som inte har syndat är inte i sig motsägelsefull. Det 
handlar snarare om en ursprunglig relation av uteslutning ”mellan Adam icke 
syndare och den värld där Adam har syndat”.8 För Leibniz, påminner han, är 
världen ”en oändlighet av konvergenta serier som kan förlängas in i varandra, 
runt singulära punkter” eller händelser.9 Händelserna är förindividuella och 
blir till individuella serier först då de aktualiseras eller uttrycks (att bli subjekt 
är vidare att uttrycka och förlänga serier av singulariteter). Varje individ 
innesluter ”en och samma värld i dess helhet, även om den bara uttrycker en 
del, en serie eller till och med en ändlig sekvens av denna värld på ett klart 
sätt”. Leibniz ger som bekant det nyplatonistiska namnet monad åt ”subjektet 
som metafysisk punkt”.10 Men istället för att beteckna ett tillstånd hos det Ena 
(”enheten i den mån den innesluter en mångfald, och där denna mångfald 
utvecklar det Ena som en ’serie’”), hänvisar ordet i Monadologin till de in-
dividuella själar som var och en utgör en irreducibel synpunkt på världen som 
oändlighet: ”På samma sätt som en och samma stad framträder helt olika och 
så att säga perspektivistiskt mångfaldigad när den betraktas från olika håll, så 
verkar det också på grund av det oändliga antalet enkla substanser finnas lika 
många universa, men de är alla blott olika perspektiv på ett och samma 
universum i enlighet med varje enskild monads synvinkel.”11 Som Sven-Olov 
Wallenstein uttrycker det i den essä som bildar förordet till den svenska 
översättningen av Vecket har Gud ”skapat världen så att det finns en för-
utbestämd harmoni mellan monadernas perspektiv, samtidigt som deras 
varierande grad av klärobskyr skapar en maximal variation i den helhet till 
vilken de alla bidrar.”12 Monaden är ”en ström av föreställningar och per-
ceptioner som tillsammans utgör ett enskilt perspektiv på världen”, heter det i 
kommentaren till ett fragment nedtecknat av den unge Leibniz – ett fragment 

8 Deleuze, Vecket, s. 108. 
9 Ibid., s. 109. 
10 Ibid., s. 61. 
11 G. W. Leibniz, ”Monadologin” (Valda skrifter), § 57. Övers. modifierad av Erik van der 
Heeg och Sven-Olov Wallenstein i ”Labyrinten (21 metafysiska leibnizianska skisser)”, Kris, 
vol. 41 (1990), s. 50. 
12 Sven-Olov Wallenstein, ”Förord: Deleuze, Leibniz & barocken”, Vecket, s. 16. 
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som enligt översättaren föregriper ”det barocka universum av metamorfoser, 
speglingar och övergångar” han senare skulle utveckla.13 

Här är till exempel tre singulariteter eller förindividuella händelser, skriver 
Deleuze i en variation på ett svar från Leibniz till Antoine Arnauld rörande 
identitet: ”att vara den första människan, att bo i en lustgård, att ha en kvinna 
som skapats ur ens revben”.14 Till dem lägger han en fjärde, ”att synda”, och 
en femte, ”att motstå frestelsen”. Det är inte bara så att den femte singu-
lariteten (att motstå frestelsen) motsäger den fjärde (att synda), utan ”de för-
längningslinjer som går från den femte till de tre första är inte konvergenta, 
det vill säga att de inte löper genom samma värden: det är inte en och samma 
trädgård, samma första värld, inte samma födelse av kvinnan. En bifurkation 
äger rum”. Med andra ord antas Adam icke syndare vara inkompossibel med 
den värld där Adam har syndat därför att han ”implicerar en singularitet som 
divergerar från dem som tillhör denna värld”.15 Borges barocka labyrint ge-
staltar denna möjlighetens latenta förgrening: ”Vi antar att Fang har en möj-
lighet. En okänd person knackar på hans dörr. Fang beslutar att döda honom. 
Naturligtvis finns det olika tänkbara utvägar. Fang kan döda inkräktaren, 
inkräktaren kan döda Fang, båda kan dö, och så vidare… I Ts’iu Pêns verk 
förekommer alla dessa möjligheter. Varje möjlighet är utgångspunkten för 
andra förgreningar.”16 

3. 

Som Wallenstein skriver är Vecket (Le Pli) den sista i raden av ”egensinniga 
filosofiska monografier” som Deleuze påbörjade med porträttet av Hume 
1953.17 Veckfiguren är hos Deleuze på en gång ett operationellt drag med 
vilket han söker följa den ”leibnizska labyrinten”, eller förstå dess generativa 
logik, och den estetiska figur som kännetecknar barocken.18 ”Barocken 
bildar oupphörligen veck”, som Deleuze uttrycker det i första kapitlet.19 
Vilken är relationen mellan veckfiguren och labyrinten? Labyrinten sägs 
etymologiskt vara mångfaldig för att den innehåller många veck, får vi veta, 
och det mångfaldiga är därmed ”inte bara det som har många delar utan det 

 
13 Sven-Olov Wallenstein, ”Leibniz teater”, Aiolos, vol. 49 (2015), s. 53. 
14 Deleuze, Vecket, s. 110. 
15 Ibid., s. 111. 
16 Borges, Fiktioner, s. 122. 
17 Wallenstein, ”Förord: Deleuze, Leibniz & barocken”, s. 8.  
18 Ibid., s. 18. 
19 Deleuze, Vecket, s. 33–47. 
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som veckar sig på många sätt.” Vecken löper i det oändliga och differentieras 
först och främst på två sätt, enligt två oändligheter, ”som om det oändliga 
hade två våningar: materiens vindlingar och vecken i anden.” Båda våning-
arna motsvaras av en labyrint; ”det kontinuerligas labyrint i materien och 
dess delar, frihetens labyrint i själen och dess predikat”. Leibniz labyrintiska 
universum är ett ”barockt montage” som består av en nedre (materiell) 
våning med ”fönsteröppningar” och en övre (andlig) våning, ”blind och till-
sluten, men försatt i resonans likt en musikalisk salong som i ljud uttrycker 
de rörelser som kan ses där nere”. Bilden av ”den dunkla kammaren” åbe-
ropas förvisso av Locke, noterar Deleuze, men vecken som ska svara för 
kommunikationen mellan de två våningarna, mellan materien och anden, 
finns bara hos Leibniz: det dunkla rummet smyckas ”med en uppspänd duk 
’varierad med sina veck’”. Vecken på duken representerar ”medfödda kun-
skaper som aktualiseras genom inflytandet från materien”, tack vare små 
öppningar mellan de två våningarna. 

I ”Labyrinten (21 metafysiska leibnizianska skisser)” framkastar Erik van 
der Heeg och Sven-Olov Wallenstein tanken att ”[v]arje enskild text av Leibniz 
återskapar ett labyrintiskt system”, som om var och en i sin egen framställ-
ningsform tvingas förverkliga ”den monadologiska metafysikens mångfald” 
av ändliga perspektiv.20 Fragmentet ”En lustig idé, rörande ett nytt slags 
föreställningar” låter oss ana veckets mångfald. ”Uppvisandet på stranden av 
Seine, i Paris i september 1675”, skriver den då nittonårige Leibniz, ”av en 
maskin med vars hjälp man kan gå på vatten gav mig följande idé som om den 
utförs inte kan undgå att bli betydelsefull, oavsett hur lustig den må före-
falla”.21 Han föreställer sig hur några ledande personer med kunskap 
om ”sköna kuriositeter”, särskilt maskiner, skulle enas om ”att använda dem 
för publika föreställningar.” Föreställningarna, fortsätter Leibniz, skulle bestå 
av ”olika slags magiska lanternor (där kunde man börja), flygande föremål, 
artificiella meteorer, allehanda optiska underverk; en representation av himlen 
och stjärnorna”. En svindlande och till synes kaotisk uppräkning vecklar där-
efter ut sig, som innehåller konstgjorda krig, sällsynta musikinstrument, far-
liga hopp, eldsprutande drakar, baletter med hästar, förevisande av ”kamera 
obscura”, fartyg som går mot vinden, ett schackspel med människor på en 
teaterscen… Därtill ska föreställningarna ha ett menageri, en trädgård och en 
anatomisk teater. Företaget ska inte bara locka bemärkta besökare, utan 

20 Van der Heeg & Wallenstein, ”Labyrinten (21 metafysiska leibnizianska skisser)”, s. 50. 
21 G. W. Leibniz, ”En lustig idé, rörande ett nytt slags föreställningar”, Aiolos, vol. 49 (2015), 
s. 45. 
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etablera vetenskapsakademier och en noga övervakad ”nöjesakademi” för 
kort- och tärningsspel. 

”Det märkvärdiga nöjesfält som här projiceras ut över staden Paris och 
sedan förgrenas in i alla delar av lärdomens sfär”, skriver Wallenstein i ett 
efterord, ”är på en gång en variabel arkitektur, ett öppet rum för en mångfald 
av parallella skeenden och en metafysisk vision”.22 Med teatern som modell 
ger Leibniz ”en barockt expanderande version av den platonska grottan”, där 
skuggspelen, lanternorna och de andra optiska underverken inte bara sätter 
fantasin i rörelse, utan därtill iscensätter ”monadernas hallucinogena rum”.23 

Som Wallenstein framhåller i förordet till Vecket applicerar Deleuze själva 
idén om vecket redan i sin bok om Foucault från 1986. Det avslutande kapit-
let, ”Veckningarna eller tänkandets inre (Subjektivation)”, beskriver Foucaults 
sätt att analysera begärssubjektet som en historisk konstruktion, enligt vilk-
en ”’det yttres’ krafter veckas samman och ett ’relativt inre’ holkas ur och blir 
till en provisorisk identitet”.24 ”Har vi att göra med ett inre som är djupare än 
varje inre värld på samma sätt som det yttre är oss mer fjärran än varje extern 
värld?”, frågar Deleuze.25 Det otänkta i tänkandets mitt? Fartyget som en 
veckbildning på havet? Dubbelgångaren som en interiorisering av det yttre? 
Veckbildningen och fördubblingen hemsöker hela Foucaults värld, slår han 
fast, men finner sin plats sent och då som en ”avledning” av makten och 
vetandet i de grekiska praktikerna för självbehärskning: ”Å ena sidan har vi 
en ’självrelation’, som lösgörs från relationen till de andra, å andra sidan 
en ’självkonstitution’ som lösgörs från moralkoden som en regel för 
vetandet.”26 Enligt Deleuzes Foucault ignorerade inte grekerna ”interioriteten, 
individualiteten och subjektiviteten”, utan uppfann den ”som produkten av 
en ’subjektivation’”, alltså som något avlett.27 

Den avledda självrelationen är inte oberoende av institutionella system; 
den kommer att fångas in i ”maktens förhållanden och vetandets relationer” 
– ”[v]ecket vecklas ut, den fria människans subjektivation förvandlas till 
underkastelse” – men subjektivationen måste ändå antas hela tiden födas på 

 
22 Wallenstein, “Leibniz teater”, s. 51. 
23 Ibid., s. 53. 
24 Wallenstein, ”Förord: Deleuze, Leibniz & barocken”, s. 18. 
25 Gilles Deleuze, Foucault, övers. Erik van der Heeg & Sven-Olov Wallenstein 
(Stockholm/Stehag: Symposion, 1990), s. 140. 
26 Deleuze, Focuault, s. 144. 
27 Ibid., s. 145. 
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nytt, på andra platser och på andra sätt.28 Om Focuaults historiska forskning 
om subjektet förstås som en serie studier av subjektivationens variationer, 
av betingelserna för de veckningar som ”sätter det yttre och det inre, det mest 
avlägsna och det djupaste i kontakt med varandra”, som Deleuze uttrycker 
det, är veckets topologi på en gång en figur för tänkandet: ett tänkande 
som ”affekterar sig [självt] genom att upptäcka det yttre som sitt eget 
otänkta”.29 Det självaffekterande ”livet i vecken” är en innersta kammare, en 
subjektivationens avskildhet där en relativ behärskning av singulariteterna 
är möjlig. 

4. 

Veckets topologi antyds redan i Foucaults tidiga skrifter genom vad som 
kunde kallas platsens fördubbling. ”Vi befinner oss i samtidighetens epok, vi 
befinner oss i sidoställandets epok, i epoken för det nära och det avlägsna, 
för det som befinner sig sida vid sida, för det utspridda”, säger Foucault i 
”Andra rum”, en föreläsning han höll inför en grupp arkitekter 1967.30 Och 
vidare: ”Jag tror att vi befinner oss i ett ögonblick då vi erfar världen mindre 
som ett långt liv som utvecklas genom tiden än som ett nätverk som knyter 
samman punkter kors och tvärs.” Vår tids situering, som Foucualt kallar 
detta ögonblick, och vars rumsliga relationer kan beskrivas i serier och för-
greningar, har ersatt den klassiska epokens utsträckning (sextonhundra-
talets obegränsade och oändliga rum), som i sin tur ersatte medeltidens 
lokalisering (dess hierarkiska samling av ”heliga och profana platser, skyd-
dade platser och platser som tvärtom var öppna och utsatta, urbana platser 
och lantliga platser”). 

Större delen av föreläsningen utgör en sorts taxonomi över det yttre 
rum ”som drar oss ut ur oss själva och där urholkningen av våra liv, av vår 
tid och vår historia fortgår”.31 Man skulle till exempel kunna beskriva 
genomfartsplatserna, avkopplingens platser eller vilorummen, föreslår 
Foucault. Vad som intresserar honom är emellertid platser ”som står i 
relation till alla de andra […], men på ett sådant sätt att de upphäver, 

28 Ibid., s. 147f. 
29 Ibid., s. 156. 
30 Michel Foucault, ”Andra rum”, övers. Jonas J. Magnusson, Diskursernas kamp (Stock-
holm/Stehag: Symposion, 2008), s. 249–259. Enligt Deleuze ändrar sig Focuault: ”Länge 
tänkte Foucault det yttre som en yttersta rumslighet, djupare än tiden”, skriver han 1986; 
”hans senare arbeten visar åter på möjligheten att förlägga tiden till det yttre och att tänka 
det yttre som tid, under veckets betingelse”. Deleuze, Foucault, s. 153. 
31 Foucault, ”Andra rum”, s. 252ff. 
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neutraliserar eller reflekterar den samling förhållanden som de avgränsar, 
speglar eller reflekterar”. Dessa platser är av två slag. Det är dels utopierna; 
platserna ”utan någon verklig plats” som har ett ”direkt eller omvänt analo-
giskt förhållande till samhällets verkliga rum”, det vill säga som visar dem i 
förbättrad form eller ställer dem på ända, dels heterotopierna, vilka befinner 
sig ”utanför alla platser, även om det kan vara möjligt att peka ut deras 
lokalisering i verkligheten”. De senare är ”mot-platser, ett slags reellt för-
verkligade utopier i vilka de verkliga platserna, alla andra verkliga platser 
som man kan finna i kulturen, på samma gång representeras, motsägs och 
kastas om”. Foucault nämner spegeln, begravningsplatsen, fängelset, museet 
och biblioteket, men också djurparken, bordellen och skeppet – heterotopin 
par excellence och det allra största ”fantasiförrådet”.32 

Den ”heterotopologi” som följer beskriver de annorlunda platserna utifrån 
fem grundsatser: i) heterotopier formas i världens alla kulturer, ii) en exis-
terande heterotopi kan över tid fylla olika och flera funktioner, iii) hetero-
topierna har förmågan att ”på en enda verklig plats sammanföra flera olika 
rum, flera platser som i sig själva är oförenliga”, iv) heterotopier är bundna till 
tidsskikt och ”börjar verka fullt ut när människorna når fram till ett slags 
absolut brytning med sin traditionella tid” (tänk på ”den oändligt ansamlande 
tidens heterotopier, till exempel museerna och biblioteken”, och på de rum 
som ”är bundna till tiden i dess mest övergående och bräckliga aspekt”, såsom 
festen, marknaden och nöjesfältet), v) heterotopierna ”förutsätter alltid ett 
öppnings- och stängningssystem som på samma gång isolerar dem och gör 
dem möjliga att tränga in i”, som i fallet med kasernen eller fängelset. 

Dessutom skiljer Foucault mellan så kallade ”krisheterotopier”, till vilka 
han exempelvis hänför internatskolan, militärtjänsten och bröllopsresans 
hotellrum, och ”avvikelsens heterotopier”; vilohemmen, de psykiatriska 
klinikerna och fängelserna. Slutligen finns det ”illusoriska” och ”kompensa-
toriska” rum, som antingen framställer det verkliga rummet som än mer illu-
soriskt, eller skapar ett annat verkligt rum ”lika perfekt, lika noggrant, lika 
välordnat” som vårt är oordnat.33 

Vissa uttolkare har menat att heterotopologin inte kan läsas som annat 
än fiktion: härvan av korsande och motsägande principer efterbildar på ett 
slående sätt den fiktiva ”kinesiska encyklopedi” som Borges hänvisar till i 
essän ”El idioma analítico de John Wilkins” från 1952, och som Foucault 

 
32 Ibid., s. 259. 
33 Ibid., s. 258. 
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återger i förordet till Les mots et les choses.34 Enligt detta ”himmelska verk 
över nyttig kunskap” kan rikets alla djur delas in i följande kategorier: ”a) 
sådana som tillhör kejsaren, b) de som är balsamerade, c) de tama, e) späd-
grisar, f) sirener, g) sagodjur, h) bortsprungna hundar, i) sådana som är 
uppräknade i denna klassificering, j) ursinniga, k) otaliga, l) tecknade med 
en mycket fin kamelhårspensel, m) etcetera, n) sådana som just har slagit 
sönder vattenkannan, o) sådana som på långt håll ser ut som flugor.”35 Enligt 
andra bleknar heterotopologins inbördes motsägelser i jämförelse med den 
oförenlighet som råder mellan heterotopin i förordet till Les mots et les choses 
och i ”Andra rum”.36 

Som vi såg är utopier enligt föreläsningen ”overkliga rum” och heterotopier 
platser ”utanför alla platser, även om det kan vara möjligt att peka ut deras 
lokalisering i verkligheten”.37 I boken, som publicerades året innan, är ord-
ningen i viss mening omvänd, så att heterotopier är rum där tingen är ”lagda” 
(cochées), ”placerade” (posées), ”ordnade” (disposées) på platser så olika 
sinsemellan att det omöjligen går att finna en hemvist åt dem, en gemensam 
värld.38 Heterotopierna närmar sig det inkompossibla. Till skillnad från utopi-
erna, som trots att de saknar verkliga platser erkänner de verkliga händelser 
som diskursen förenar till berättelser, underminerar heterotopierna här själva 
språket genom att bryta sönder den ”syntax” som håller orden och tingen 
samman. Utopiska fiktioner förutsätter en föregående imaginär geografi, säger 
Foucault; heterotopiska fiktioner uppenbarar platser utan regler och geometri. 

Tolkade mot bakgrund av en radioföreläsning om heterotopier från 1966 
blir de olika definitionerna mindre motsägelsefulla.39 Innehållsligt befinner sig 
radioföreläsningen nära ”Andra rum” men är försedd med vissa litterära hän-
visningar (Sade, Flaubert, Borges).40 I själva verket framstår såväl utopierna 

34 Jorge Luis Borges, ”El idioma analítico de John Wilkins”, Obres completas (Otres 
Inquisaciones), red. Carlos V. Frias (Buenos Aires: Emecé Editores, 1974), s. 706–709. 
35 Ibid., s. 708; Foucault, Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines 
(Paris: Éditions Gallimard, 1966), s. 7. 
36 Se t.ex. Kelvin T. Knight, ”Placeless places: Resolving the Paradox of Foucault’s Hetero-
topia”, Textual Practice, vol. 31, nr. 1, s. 142, och Heidi Sohn, ”Heterotopia: Anamnesis of a 
Medical Term”, Heterotopia and the City: Public Space in a Postcivil Society, red. Michiel 
Dehaene & Lieven De Cauter (London: Routledge, 2007), s. 41–50. 
37 Foucault, ”Andra rum”, s. 253.  
38 Foucault, Les mots et les choses, s. 9.  
39 Michel Foucault, ”Les hétérotopies”, Le corpes utopique suivi de Les hétérotopies, red. 
Daniel Defert (Paris: Nouvelles Éditions Lignes, 2009). 
40 Knight, ”Placeless Places”, s. 145f; jfr Defert, Daniel, ”Foucault, Space, and the Architects”, 
Politics/Poetics: Documenta X – The Book, red. Catherine David & Jean-François Chevrier 
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som heterotopierna här som ”imaginära förvandlingar”. Den förtrollande 
mattan som litterärt topos, till exempel, förbinds med den orientaliska 
trädgården, som i sin tur efterbildar världen, eller snarare låter världen uppnå 
symbolisk perfektion, som i beskrivningen av trädgården i föreläsningen hos 
Cercle d’études arcitecturales: ”Vi får inte glömma att trädgården, denna 
förbluffande skapelse som nu är tusen år gammal, i Orienten hade mycket 
djupa och till synes överlagrade innebörder. Persernas traditionella trädgård 
var en helig plats som inuti sin rektangel förmodades sammanföra fyra delar 
som representerade världens fyra delar […]. Trädgården utgör på en gång 
världens minsta beståndsdel och världen i dess helhet.”41 Tanken vecklar ut sig 
i radioföreläsningen: trädgårdens förmåga att omvandla rummet gör den till 
det fiktiva skapandets främsta plats; romaner och trädgårdar föds ur samma 
institution.42 

Borges novell ”Trädgården med gångar som förgrenar sig” från 1941 kan, 
precis som den kinesiska encyklopedin, läsas som en heterotopisk fiktion i 
meningen att sidoställandets, samtidighetens och den omöjliga kompossi-
bilitetens ”rum” är språkets icke-plats (non-lieu). Agenten från det Tyska 
Riket, Yo Tsun, får ett telefonsamtal från Richard Maddens, irländare i 
engelsk tjänst, som förmodligen dödat den preussiske spionen Hans 
Rabener, alias Victor Runeberg. Tsun förstår att han själv står på tur, efter-
som han vet namnet på den hemliga plats där den brittiska artilleriparken är 
placerad. Insikten drabbar honom med existentiell kraft: ”Det föreföll mig 
osannolikt att denna dag utan varsel eller tecken skulle vara min oåter-
kalleliga dödsdag. Skulle jag, trots min döde far, trots att jag upplevt min 
barndom i en symmetrisk trädgård i Hai Feng, dö nu?”43 På tio minuter har 
han planen klar. Han tar kvällståget till byn Ashgrove för att uppsöka och 
mörda Stephen Albert, som han högaktar. Vägbeskrivningen från några 
barn vid perrongen påminner honom om metoden för att upptäcka gården 
i vissa labyrinter; som ättling till guvernören i Yunnan, vilken avstod från 
makten för att skriva en roman och bygga en labyrint, ”vet han en del om 
labyrinter”… Under de engelska träden föreställer han sig förfaderns för-
lorade labyrint (”en främling mördade honom, romanen var vansinnig och 
ingen hittade labyrinten”). Han föreställer sig en ”labyrinternas labyrint, en 
slingrande, växande labyrint, som skulle omfatta det förflutna och framtiden 
och även himlakropparna skulle på något sätt rymmas där”. 
 
(Ostfildern-Ruit: Cantz Verlag, 1997).  
41 Foucault, ”Andra rum”, s. 256. 
42 Foucault, ”Les hétérotopies”, s. 30. 
43 Borges, Fiktioner, s. 112. 
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5. 

I mitten av novellen, som avslutar första delen av den svenska översätt-
ningen av Borges Ficciones, närmare bestämt på sidan etthundratjugo, 
framkommer det att boken och labyrinten som den tyske agentens förfader 
Ts’ui Pên drog sig tillbaka för att skapa är en och densamma.44 Ett timslångt 
samtal med Stephan Albert, brittisk missionär och sedermera sinolog – den 
timme som ska avsluta sinologens liv – påminner agenten, alias doktor Yo 
Tsun, före detta docent i engelska vid Hochschule i Tsingtao, om förfaderns 
kaotiska publikation. ”Då och då har jag tittat på den”, intygar Yo Tsun: ”i 
tredje kapitlet dör hjälten, i det fjärde lever han. Beträffande Ts’ui Pêns andra 
verk, hans labyrinter…” 

Det var oordningen som väckte idén att romanen är labyrinten, förklarar 
Albert. Enligt legenden skulle dess författare ha planerat att bygga en oändlig 
labyrint där alla människor skulle gå vilse. Sinologen leker med tanken på en 
cyklisk roman, där sista sidan är identisk med den första, eller ett verk som går 
i arv mellan generationer och där varje ny medlem lägger till ett kapitel ”eller 
obeskrivligt noggrant ändrar förfädernas sidor”. När han finner ett fragment 
från ett av den gamle författarens brev förstår han att oändligheten, trots 
fragmentets rumsliga metaforik, handlar om en tidslig förgrening: ”Åt några 
av de kommande tiderna (inte åt alla) lämnar jag min trädgård med gångar 
som förgrenar sig.” 

En fullständig genomläsning av manuskriptet, och det faktum att ordet tid 
aldrig förekommer i romanen, trots författarens ”enligt de samtidas utsago” 
välkända mystiska och metafysiska intressen (en avsiktlig utelämning av 
verkets dolda orsak), övertygar uttolkaren om att trädgården är en symbol för 
tiden: ”I alla berättelser där en människa står inför olika alternativ, väljer hon 
ett och utesluter de övriga. I Ts’ui Pêns nästan outgrundliga verk väljs alla 
samtidigt. Han skapar på så sätt olika framtider, olika tidsåldrar, vilka också 
förökas och förgrenas. Därav romanens motsägelser. […] Varje möjlighet är 
utgångspunkten för andra förgreningar. Ibland sammanlöper gångarna i 
labyrinten: till exempel, ni kommer till detta hus, men i en av de möjliga 
förflutna perioderna är ni min fiende, i en annan min vän.” Ts’ui Pêns labyrint 
är en ”ofullständig men inte falsk” bild av universum, uppfattat som ett nät 
av ”divergerande, konvergerande och parallella tider” som innesluter alla 
möjligheterna.45 

44 Borges, Fiktioner, s. 120ff 
45 Borges, Fiktioner, s. 125. 
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Biopolitics after All... A Dialogue

REINHOLD MARTIN 

In 2008, Columbia University’s Temple Hoyne Buell Center for the Study of 
American Architecture in collaboration with Princeton Architectural Press 
(PAP) published Sven-Olov Wallenstein’s Biopolitics and the Emergence of 
Modern Architecture, as part of the FORuM Project, a series of book-length 
essays on “the relationship of architectural form to politics and urban life,” 
edited by Buell Center Director, Joan Ockman. Wallenstein’s book deals 
expansively with the implications of Michel Foucault’s analysis of “bio-
power” and “biopolitics” for the study of modern architecture, and vice 
versa. As circumstance would have it, I succeeded Joan in the Buell Center 
Directorship later that year, inheriting custody of the FORuM series. My task 
in this regard was mainly to follow up on any technical matters that 
remained (as I recall there were few if any—Joan is among the finest editors 
in our field, and well beyond); PAP took care of the distribution and the rest. 
So there it was on the shelf of my new office: a slim, elegantly designed 
volume, bound in a rich, serious blue, written by a philosopher with whom 
I’ve been in implicit dialogue ever since he incisively reviewed my own book, 
The Organizational Complex, in SITE, the timely and quite singular broad-
sheet of which he was the lead editor. 

Walle’s readers will know that his writing, in Biopolitics and elsewhere, is 
at once pedagogically generous in its lucidity, and strategically polemical in its 
engagement with urgent matters, always with philosophical nuance and 
personal candor. It is with gratitude for this generosity of thought, therefore, 
that I offer the following dialogue—quotations from Walle’s book, intercut 
with my own belated responses—as a way of continuing a long distance 
conversation that is by now well into its second decade.  

Let us begin, then, at the beginning, with the opening lines of Biopolitics 
and the Emergence of Modern Architecture: 
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The analysis of the “panoptic” regimentation of society that Michel Foucault 
proposes in Discipline and Punish (1975) has often led his readers to assume 
that modernity is basically a continuous history of discipline and incarcera-
tion, and that his genealogy of the modern subject and its corresponding 
forms of rationality produce a rather somber and pessimistic picture wherein 
our possibilities for agency and response become increasingly circum-
scribed.1 

This is certainly true. We might call it the “paranoid” reading of Foucault. Such 
a reading has become especially pervasive in architecture and architecture 
history, due no doubt to the persuasive, illustrative use that Foucault makes in 
that book of Jeremy Bentham’s Panopticon scheme. But there is another, 
equally influential line of interpretation that runs parallel with this one, that is 
most closely associated with the work of one of Foucault’s earliest architectural 
interlocutors, the British historian Robin Evans. This reading, shadowed by 
the various “crises” experienced by architectural modernism in the 1970s, em-
phasizes the inconsistencies and contradictions of modernism’s reformist pro-
gram. It is less paranoid than perplexed, and maybe a little frustrated. Evans’s 
history of prisons, which makes detailed reference to Bentham, belongs to this 
line. But perhaps even more pertinent are his early articles on housing and 
housing reform in the nineteenth century. Lurking behind here, and in a dif-
ferent, even anti-Foucauldian manner in the writings of Evans’s Italian con-
temporary, Manfredo Tafuri, is an awareness that early on, modern architec-
ture’s most self-serving prophet, Le Corbusier, had successfully converted the 
troubled question, “Reform or revolution?” into a parochial, professional one: 
“Architecture or revolution?” 

So the question for many historians of architecture of the same generation 
was: How did this happen? Not only: How did the revolutionary, vanguardist 
project become a professional one? But even then: Why did the strenuous 
modernist efforts to compensate for industrial modernity’s most dehumaniz-
ing excesses fail, especially in the area of housing and in urbanism? Or at least, 
why were they perceived to fail? Here, you could say that architectural his-
torians’ engagement with Foucault’s work began not with a worry over the 
diffusion of power but—to the extent that they sympathized with modernism’s 
utopian aims, which many did—with critical self-examination.  

Today, on the other hand, outside the small band of mostly white academic 
Foucauldians, there remain many for whom Foucault’s account of diffuse 

 
1 Sven-Olov Wallenstein, Biopolitics and the Emergence of Modern Architecture (New York: 
Princeton Architectural Press, 2009), p. 4. 
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power is, if anything, not paranoid enough. In the United States, for example, 
we can imagine those prisoners who rose up to demand their political rights 
at the Attica Correctional Facility, which Foucault visited in 1972, to have been 
of this opinion. The same is likely true today for many activists involved in the 
Movement for Black Lives, or in related efforts to dismantle the “prison-
industrial complex.” Self-consciously paranoid or not, most architecture and 
most architects are, from this perspective, on the side of power rather than 
assembled against it. 

So we will try to keep subject positions as well as subjects in mind. A little 
further on in his little blue book, having introduced Foucault’s concept of 
assujettissement, or subjectification, as an antidote to the paranoid reading, one 
where power is always both “power over” and “power to,” Wallenstein adds: 

Subjectification and subjugation in this sense constitute the two facets of a 
complex of knowledge and power, just as the process of discipline is funda-
mentally connected to the emergence of the various disciplines of the human 
sciences. It would be far too reductive, however, to see this as a unilateral 
process based only upon coercive techniques. In short, if power is not 
essentially oppressive [...] but rather productive, we must also analyze how it 
both produces individuals and sets them free to produce themselves.2 

Here we find the kernel of a more affirmative reading, one that is ultimately 
concerned with the production of collective freedoms rather than merely 
individual ones. This is also where Foucault brushes up uncomfortably 
against Marx—a controversial matter among scholars, to be sure, as Wallen-
stein mentions. But to add a supplement to the architectural examples he 
convincingly selects, we might look to Friedrich Engels’s two-part essay on 
the “housing question” from 1872. In which, having been provoked by 
Proudhonist “solutions,” Engels mercilessly excoriates the nostalgia for 
“house and home” as well as the bourgeois exertions of various reformers 
who, as we know, will soon be joined by legions of modernist architects in 
what became a nearly century-long crusade to provide humane living con-
ditions for the urban masses. 

Yet already in 1872, Engels dismissed housing as a locus of revolutionary 
opposition due to its superstructural character; For Engels, housing reform 
merely masked the structural conflict between labor and capital, the deter-
mination in “the last instance” by which Wallenstein distinguishes Foucault’s 
flux of discursive relations from Marxian perspectives, both scientific and 

2 Ibid., p. 5. 
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vulgar. But if we recognize the incipient “housing expert” against whom 
Engels directed his scorn as a prototypical social scientist, the two positions 
converge, with the most meaningful conflict being that between two forms of 
production, of labor power (Marx) and of knowledge (Foucault). In other 
words, read through Engels, the knowledge produced by the housing expert 
and deployed on “docile bodies” in urban slums is a form of biopower that 
prepares a population for work in the factories. More legible in this case than 
in the examples on which Foucault concentrated, are the interests of capital—
a category that Foucault tends, via Nietzsche, to sublimate into “power”—in 
achieving seemingly humane results. 

By this I do not mean to re-litigate the Foucault-Marx relation. Rather, I 
want only to indicate a question that has long been on the minds of historians 
of architecture when reading Foucault. Translated into his language, that 
question could be: In whose interests does biopower do its work? Or, in 
another, more pointed idiom: Who profits from hospitals, schools, prisons, 
and housing projects? As Wallenstein reminds us, contrary to the paranoid 
response, we must all admit that, as modern subjects—bourgeois or other-
wise—our lives and our freedoms, biopolitically administered as they may be, 
are lived in no small degree through these institutions and their power-
knowledge complexes. But the question remains: Why have modern society 
and the modern state proved so spectacularly unable to secure the lives and 
the freedoms of the entire population? In other words, the question is not, or 
is not only the paranoid one: Why do these disciplinary institutions work so 
well? But also: Why do they fail? Or, perhaps most paranoid of all: Why do 
they work so well, especially when they fail? 

As I’ve mentioned, Wallenstein’s Biopolitics was published in 2008, at the 
dawn of a worldwide financial crisis brought about, to a considerable extent, 
through speculation on residential real estate and a consequent epidemic of 
home mortgage foreclosures. Add to this the ongoing neoliberal assault on 
modern biopolitical institutions—public housing, public schools, public 
healthcare, etc.—that has now gained authoritarian support, and the ironic 
slogan that Foucault chose to title his 1975–1976 lectures at the Collège de 
France, “Society must be defended,” seems less the xenophobic, racist war cry 
that—as he shows—it has been since the seventeenth century, than a call to 
arms in defense of the welfare state and the social-scientific concept of 
“society” around which it was built.  

Beginning in the nineteenth century, that society’s principal constituent was, 
as Wallenstein reminds us, none other than the “human” around which the 
human sciences (later the social sciences) formed. This new subject—“Man”—
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was the outcome of a “Copernican revolution” initiated by Kant in his three 
critiques, which, as Wallenstein so deftly shows, amount to reflections, at the 
level of knowledge, power, and subjectification, on the question, as he puts it, of 
“what is Man—was ist der Mensch?” To which Wallenstein adds: 

With this Kant not only prepares, and in fact already acknowledges, the death 
of God, of which Friedrich Nietzsche would provide his own version a 
hundred years later, but he also heralds the emergence of a strange new entity 
called Man. This is a being who is finite, but precisely by virtue of his finitude 
also is the source of knowledge, of meaning, and of history.3 

But where did “Man” live? Among the many historical events that, in 
Europe, constituted the conditions of emergence for the new subject (and 
object) of the human sciences was rural-to-urban migration. The increased 
presence of a “floating population” in the form of a “reserve army” of labor 
(Marx), uprooted from the land, was both cause and effect of the growth of 
industrial cities. It was in cities like Manchester that Engels found an actually 
existing working class living in conditions that would later become the 
concern of urban sociologists, public health officials, priests, architects, and 
urban planners. In addition, however, to possessing a laboring body that 
could be biopolitically managed, this “Man” started to gain what we might 
call biopolitical rights, among which was the one that eventually came to be 
known as the “right to housing.” 

Translated back to Foucault, the rights claims of twentieth century housing 
activists, which are distinct from natural rights and build on a tradition that 
began a century earlier, might seem paradoxical. Does not the demand for 
housing, or for a “living” wage, or for free and universal education, or 
healthcare, or even for the right to vote (the right to count and be counted), 
simply amount to a request for greater access to the disciplinary society rather 
than freedom from it? This is certainly true for the body of housing reform-
ers—including virtually every “modern” architect—whose work constitutes a 
vast corpus of population management techniques masquerading as social 
uplift. The familiar comparison of modernist mass housing with prisons is not 
exactly wrong. But this sense of complicity is less obviously true for those, for 
example, who have just been evicted from a formerly rent-controlled apart-
ment so that the landlord might exercise his or her individual freedom to place 
that apartment on the “open market.” That is because, within liberal bio-

3 Ibid., p. 7. 
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politics, for every freedom exercised by one “Man,” there is a freedom with-
held from another. We must therefore understand rights claims addressed to 
modern institutions—like the right to access the hospitals in which, as 
Wallenstein shows, a medicalized modern subject formed—as collective rights 
rather than merely the rights of sovereign individuals. That is because, under-
stood biopolitically, all rights are social precisely to the degree that they appear 
to devolve onto “Man,” who is both individual and collective at once. 

All of this, I think, lies between the lines of Wallenstein’s précis of Fou-
cault’s arguments. To test its implications, I will skip Wallenstein’s excursus 
on Giorgio Agamben, and go straight to what he calls the “heart of the matter”: 
the essay’s two central sections on architecture, one on treatises and the other 
on hospital designs.  

I suspect that there is just a little hint of ironic autobiography when Walle 
writes of Foucault that though he frequently refers to architecture, “curiously 
enough at times [he] also dismisses [it] as peripheral to his work.”4 There is 
nothing peripheral—to philosophy or to architecture—about Wallenstein’s 
claims in his section on the “restructuring of the architectural treatise,” which 
amounts to the rewriting of Vitruvius for the human sciences. Having 
summarized the classical “Vitruvian paradigm” as centrally concerned with 
mimetic representation, Wallenstein writes, in a vein that reads just a little like 
Foucault himself, that 

Sometime during the latter half of the eighteenth century [...] the classical 
models began to loosen their grip. Architecture, we could say, started to 
withdraw from the model [the object of mimesis] in the sense of a repre-
sentation of order, so as to itself become a tool for the ordering, regimen-
tation, and administering of space in its totality.5 

A succinct, revisionist history of the architectural treatise follows, from 
Camus de Mézières to Semper, via Ledoux, Boullée, and Durand. A careless 
reader might conclude that this is, after all, a history of what the modernists 
would call functionalism. But Wallenstein reminds us straightaway that it is 
first through aesthetics, when “the spectator enters the stage,” that archi-
tecture becomes a human science. That is, only through efforts to engage the 
human sensorium do we come to understand that “modern architecture is 
an essential part of the biopolitical machine.... This means that its primary 

 
4 Ibid., p. 4. 
5 Ibid., p. 20f. 
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goal is to produce subjectivity, and it should be interpreted in terms of a 
genealogy of the modern subject.”6 

The acid test of this hypothesis turns out to be not a revisionist architectural 
history of subjects per se (the artist, the worker, the masses, the consumer, etc.), 
but an assembly of objects, or at least, of hypothetical objects. Foucault’s earlier 
studies of asylums and clinics informed the working group on the “medicali-
zation of social space” he led in the 1970s, the principal output of which was the 
heavily illustrated volume Les machines a guérir (Curing Machines, 1977). Here 
we find the panoptic principle extended into a diagram for the design of 
hospitals, not by Bentham but by a French contemporary, Bernard Poyet, in his 
unrealized designs—two years earlier than Bentham’s first inklings, as 
Wallenstein points out—for the reconstruction of the Parisian Hôtel-Dieu hos-
pital, which had burned in 1772. The accompanying photo essay, assembled by 
Joan Ockman with the assistance of Diana Martinez and others, extends the 
lineage begun in Machines à guérir into the nineteenth century and thence to the 
twentieth. Featured are the integration of environmental systems in John 
Billings’s hospital for Johns Hopkins in Baltimore (1889), the early twentieth 
century apotheosis of “light and air” in various sanitoria, Le Corbusier’s 
unrealized hospital-village projected for Venice (1965), and Richard Meier’s 
cooly formalist ode to the sinking welfare state, in the Bronx Developmental 
Center (1977), among other representative examples. 

Among the threads that hold this sequence together, a thread that is also 
present in Wallenstein’s text as well as in Foucault’s writings in some distant 
way, is the generally vanguardist nature of the projects chosen, even those 
designed by lesser-known figures. For there remains a tension inherent in all 
such efforts to join a diffuse history of knowledge, power, and society with a 
history of architecture as one among several fine arts. That tension can only 
be partly dissipated, as Foucault, Wallenstein, and others have done, by 
favoring the productivist line that passes through the Parisian École Polytech-
nique over the formalist one that passes through the École des Beaux Arts. For, 
if Wallenstein is right (and I think he is), and what we call “modern” archi-
tecture was—as a system of power-knowledge—firstly an aesthetic matter, its 
discourse might best be tracked in the words and things left behind by those 
who did not write treatises, rather than those who did. More than mere func-
tionaries, these figures practiced something like a biopolitical aesthetics, a 
science of order, of perception, and of bodily experience that did not merely 
mirror the social body but rather, helped to produce it. 

6 Ibid., p. 20. (Emphasis in original.) 
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This brings us, finally, to Wallenstein’s concluding ruminations on the 
population of “docile bodies” on which the “biopolitical machine” conducted 
its social experiments in the hospitals and other laboratories from which 
modern “Man” was born. Insisting that these bodies were at once “resistant” 
and compliant, Wallenstein returns to his main theme: 

What Foucault proposes is an analysis of how the structures of everyday life 
down to their most minute spatial regimentation reflect processes by which 
people are individualized and subjectified, in short, by which they at once 
become more free and more disciplined.7 

Drawing on Gilles Deleuze’s influential hypothesis, in which Foucault’s 
“disciplinary societies,” where subjects are molded into legible figures, are 
gradually superceded by the radically decentered meshwork of what Deleuze 
calls “societies of control,” Wallenstein—again, writing in 2008—empha-
sizes the give-and-take of action and reaction, control and resistance. But, he 
cautions, 

Today such a resistance will no doubt have to come to terms with the control 
society’s dispersive spatialization, in which architecture is attempting to 
locate its role and its possibilities, and with the forms of subjectification that 
this spatialiation makes possible. It will also have to recognize that any appeal 
to a “liberating” architecture will always run the risk of prematurely provid-
ing an answer before the full weight of the question can be felt. 

Today, more than a decade later, when “resistance” has become a clichéd 
hashtag, I wonder whether Wallenstein might revise or otherwise qualify this 
thought. In the Foucauldian idiom the terminology of “resistance” is often 
code, if not for the unspeakable “revolution,” then for insurgent, micro-
political action against established powers, like that to which Foucault dedi-
cated himself in his work with the Prisons Information Group (GIP). Popu-
larized, however, “resistance” has now become a term that makes it possible 
in a political sense to avoid having to say “opposition.” For all the under-
standable reasons having to do with fetishized binaries and compromised 
political parties, theorists have sought Deleuzian “lines of flight” from coer-
cive state and corporate power that do not lead back to the same old end-
games. For many, this has meant abandoning overdetermined terms like 
“opposition” or “dialectic” in favor of maze-like multiplicities that could 
sometimes be mistaken for Foucault’s web of discourses. But now that what 

 
7 Ibid., p. 36f. 
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was once a necessary demystification has been amply remystified, and 
pliancy and compliancy have become strictly indistinguishable (as Deleuze 
predicted), perhaps it’s time to readmit such terms—and the concepts they 
signify—to the critical lexicon, if only through the back door. We might even 
ask again: Can architecture, a docile human science if there ever was one, 
ever be oppositional rather than merely “resistant”? What might Walle say 
in reply? For now, in gratitude for having given us someplace to begin, he 
will have the last word: 

A rereading of Foucault from the point of view proposed here seems to offer precisely 
such a way to think architecture as one—perhaps even the—tool for the ordering and 
disciplining of modernity, but also as a practice belonging to those technologies in 
which resistant modes of subjectification come into being in a kind of counter-pro-
duction that is always intertwined with the production of subjects.8 

8 Ibid., p. 42. 
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Biopolitics in Geordnete Gemeinschaften  
by David Kuchenbuch: As Viewed through the Lens of 

Sven-Olov Wallenstein’s Reading of Foucault

MEIKE SCHALK 

After a delay of ten or so years, here—finally!—comes the book review of 
David Kuchenbuch’s 2010 PhD thesis, Geordnete Gemeinschaften: Architekt-
en als Sozialingenieure – Deutschland und Schweden im 20. Jahrhundert (in 
English, Ordered Community: Architects as Social Engineers—Germany and 
Sweden in the 20th Century)1 that I once promised Sven-Olov Wallenstein 
that I would write for an issue of his journal, SITE Magazine. On arrival, 
Kuchenbuch’s book, a heavy and extensive 400-page volume with the un-
mistakably dry layout of a German publisher, was overwhelming. The review 
never took shape in time, yet the book has stayed with me; it has occupied 
space in my bookcase and remained on my conscience. Upon recent close 
inspection, it reveals a treasure of historical material related to a trans-
national discourse on the preoccupation of architecture and planning with 
notions of “community” (Gemeinschaft, or gemenskap) between the 1930s 
and the 1950s, a topic that experienced a renaissance recently and thus 
deserves further attention. This festschrift for Sven-Olov Wallenstein gives 
me a second chance to discuss Kuchenbuch’s impressive historical work on 
the relationship between architecture and community. 

In 2010, Wallenstein and Helena Mattsson had just finished editing the 
anthology Swedish Modernism: Architecture, Consumption, and the Welfare 
State (2010), which brought together contributions by a number of established 
international architectural historians and well-known Swedish scholars.2 One 
of the chapters was titled “Footprints in the Snow: Power, Knowledge, and 
Subjectivity in German and Swedish Architectural Discourse on Needs, 1920s 

1 David Kuchenbuch, Geordnete Gemeinschaften: Architekten als Sozialingenieure – 
Deutschland und Schweden im 20. Jahrhundert (Bielefeld: transcript Verlag, 2010). 
2 Other contributions include chapters by Thordis Arrhenius, Henrik Berggren and Lars 
Trädgård, Ylva Habel, Yvonne Hirdman, Urban Lundberg and Matias Tydén, Reinhold 
Martin, Joan Ockman, Eva Rudberg, Penny Sparke, for example. See Swedish modernism: 
architecture, consumption, and the welfare state, eds. Helena Mattsson & Sven-Olov 
Wallenstein (London: Black Dog, 2010). 
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to 1950s,” and was written by the young, German, Scandinavian Studies scho-
lar and historian David Kuchenbuch.3 Swedish Modernism examined the link 
between modern architecture and the Swedish welfare state, a theme that 
coincided with Wallenstein’s own research interests at this time and his long-
term engagement in Michel Foucault’s work. Between 2008–2010, Wallen-
stein has published several texts on Foucault’s conceptions of biopolitics and 
on modern architecture and the Swedish welfare state.4 

In Geordnete Gemeinschaften, Kuchenbuch compares the Swedish archi-
tectural discourse of the 1940s, as it addressed the concept of folkhemmet 
under social democratic government, with German architectural discourse 
under the national socialist regime, both of which were concerned with the 
concept of Gemeinschaft, or “community,” in city planning. In Germany, 
Kuchenbuch’s sources lie in the archival material of the architects Konstanty 
Gutschow and Hans Bernhard Reichow; in Sweden, his work focuses on the 
exchanges of the group that formed around the architect and city planner Uno 
Åhrén. Kuchenbuch’s surprising finding is that both architectural com-
munities, despite the differing political orientations of their countries at the 
time, exchanged research and practiced what he describes as “order-thinking” 
(Ordnungsdenken) and “social engineering,” albeit to different ends. 

Kuchenbuch’s work illustrates a transnational interest that was shared by 
the architects of the 1940s, independent of their political ideology: that of 
finding a spatial category that could bridge the micro-scale of the individual 
and the macro-scale of the state. This quest was exemplified in the shared topic 
and research object of “the neighborhood unit.” According to Kuchenbuch, 
the widespread preoccupation with linking social phenomena to spatial 
formations arose from many planners’ and intellectuals’ discomfort with the 
emergence of the metropolis, which was deemed by the discourses of the time 
to constitute an unhealthy and inhumane environment, due to its over-
whelming and largely unordered spatial appearance. In the architects’ analysis 
and conclusions, the spatial ordering of housing into less dense areas, with a 

 
3 David Kuchenbuch, “Footprints in the Snow: Power, Knowledge, and Subjectivity in 
German and Swedish Architectural Discourse on Needs, 1920s to 1950s,” Swedish modern-
ism: architecture, consumption, and the welfare state, pp. 160–169. 
4 See, for example, Sven-Olov Wallenstein, “Foucault and the Genealogy of Modern Archi-
tecture,” Essays, Lectures (Stockholm: Axlbooks, 2007), pp. 361–404; Sven-Olov Wallen-
stein, “Sjukhus som det modernas laboratorium,” Kulturen och hälsan, eds. Gunnar Bjursell 
& Lotta Vahlne Westerhäll (Stockholm: Santérus Förlag, 2008), pp. 159–186; and Sven-
Olov Wallenstein, Biopolitics and the Emergence of Modern Architecture (New York: 
Princeton Architectural Press, 2009). 
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limited number of units at an appropriate scale, would improve society at 
large. While German architects searched for the ideal scale of a so-called Sied-
lungszelle, a spatial unit conceptualized as a cell within a larger, ordered con-
figuration that related directly to the organization of the NS-party adminis-
tration, Swedish architects searched for the ideal scale and configuration of the 
grannskapsenhet, a “neighborhood unit” that was to encourage self-organi-
zation among its inhabitants and thereby foster the production of democratic 
citizens. In both cases, balancing and limiting spatial dimensions in relation to 
the number, age, sex, type, and marital status, etc., of inhabitants was believed 
to lead to the development of a community that would benefit inhabitants in 
terms of their well-being, and, by extension, serve the nation’s health.  

The use of biological vocabulary, for example by reference to “the cell” and 
the “organic” layouts of Siedlungszellen in Germany, grannskapsenheter in 
Sweden, and their counterparts in the “neighborhood unit” in the UK, were 
inspired by a general interest in life sciences and the self-conceptions of archi-
tects, who saw themselves as scientists, at the time. It seems that the Swedish 
political scientist Rudolf Kjellén coined the term “biopolitics” in 1922, denot-
ing an organic relation between the state as life-form and various social 
groups, which he described in terms of their “ethnic individuality” and rela-
tions of cooperation and competition. This idea would suit not only German 
Nazism’s racist and eugenic worldview of a nationalist Volksgemeinschaft, but 
also the Swedish concept of folkhem, by connecting all members of the state 
through the image of the state as family.5  

Biopolitics was one of the topics that would occupy Michel Foucault 
during the years 1977–1979, a period in which he moved away from the idea 
of discipline as the prevalent structure of modern societies, a concept which 
he had exemplified in the figure of Jeremy Bentham’s panopticon.6 
Wallenstein presents Foucault’s conception of biopolitics in terms of several 
strands, one of which comprises of a three-tier structure connecting three 

5 Sven-Olov Wallenstein, “Introduction: Foucault, Biopolitics, and Governmentality,” 
Foucault Biopolitics and Governmentality, eds. Jakob Nilsson & Sven-Olov Wallenstein 
(Huddinge: Södertörn Philosophical Studies 14, 2013), p. 7, and Kuchenbuch, Geordnete 
Gemeinschaften: Architekten als Sozialingenieure – Deutschland und Schweden im 20. 
Jahrhundert, p. 66. 
6 The concept appears first in Foucault’s final chapter of the introductory volume to The 
History of Sexuality (1976) and the final section of the lecture “Society Must Be Defended” 
from the same year. Sven-Olov Wallenstein, Foucault Biopolitics and Governmentality, p. 
11. 
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scales. On a micro-level, this structure is concerned with “producing indi-
viduality as the focal point of all the different techniques for monitoring the 
body politic”—here, individuality is produced by those “disciplinary tech-
niques that at the same time discover it as their proper object”—and on a 
macro-level, this process discloses the object of population, related to issues 
of collective health and collective forms of life. The family forms the third, 
middle level, as “the site of exchange between individuality and collectivity.”7 
Another strand of biopolitics addressed by Wallenstein foregrounds Fou-
cault’s work on sexuality as one of the sites where the subject is produced in 
“its inner depth, and its desires through the mobilization of external appara-
tuses, or dispositif”8 combining disciplines, techniques, and strategies. In 
this, he links the question how “man” constitutes “himself” at once as subject 
and as object, and thus opening up a space for self-reflection, to the idea of 
governing and to Foucault’s famous concept of governmentality, as the 
governing of others and the governing of oneself.9 

Kuchenbuch’s work sketches a shift in the focus of architects on research-
ing and conceptualizing the floorplans of flats in line with an “existential 
minimum,” which had evolved in the standardization of spatial dimensions 
and building elements in housing in the 1920s, to studying the individual in 
the expanded field of her/his exterior environment, an interest which surfaced 
in the late 1930s. The newly awakened interest of architects in sociology can 
be traced back to emerging criticism of standardization and rationalization, 
which portrayed these as overly mechanistic. It inspired the task of offering a 
more humane, organic, and socially-orientated perspective in the planning of 
neighborhood units, in a manner that responded to what was seen as people’s 
real social needs.10 Both directions provided architects with the opportunity to 
reconceptualize their roles, moving away from the model of the artist to the 
figure of the scientist and technocrat, first as engineers and later as social 
engineers, through the development of specific research methods. Besides 
quantitative surveys, the methods also included archaeological and historical 
investigations with the purpose of disclosing lost forms of community. In 
London, this meant the examination of the village structures from which 

 
7 Ibid., p.12. 
8 Ibid. 
9 Ibid., p. 15f. 
10 This shift of focus also occurs in the topics of the international CIAM meetings: CIAM 2 
“The Existenzminimum” (Frankfurt, 1929) and CIAM 8 “The Heart of the City” (Hod-
desdon, 1951). 
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London was assumed to have once had grown, and to base the articulation of 
principles for the planning of new neighborhood units on these studies of 
“natural boundaries.”11 The visual language established by organic plans 
played an important part in the formation of community; it was supposed to 
make community visible and by this to trigger the formation of community at 
the same time.12 In a circular fashion, this approach was meant to enable an 
experience of existing spaces that should in turn encourage the deliberate inte-
gration into community.13 According to Wallenstein, in all biopolitical theo-
ries we find both a descriptive and a normative element;14 this corresponds to 
Kuchenbuch’s presentation of the way in which architects derived rules and 
guidelines from found observations, which they interpreted as scientific data 
and used as a basis for taking design decisions.  

Neighborhood unit planning faded out towards the end of the 1950s, when 
economy and building activity again began to accelerate in the post-war 
period. In Sweden, several surveys among inhabitants revealed that many 
people were in fact unsatisfied with their neighborhoods. This led to the 
general conclusion that there was no scientific evidence that the kind of expert 
neighborhood planning that had been undertaken in preceding years would 
really lead to the development of better communities. At the same time, the 
dense city received a new appreciation.15 In Germany, architects held on the 
principles of neighborhood unit planning longer. Through its alleged scientific 
base for planning, this form of planning had presented social engineering as a 
technocratic and unpolitical activity and enabled the German architects and 
sociologists to manage a smooth transition from working for the NS-regime 
to building a practice in a new state under democracy. Kuchenbuch makes one 
crucial distinction between the mission of social engineering that the archi-
tects of the Swedish welfare state and the German NS regime had given them-
selves. Swedish architects were committed to educating the population in 
order to improve their consumer habits and to change their demands on 
housing to produce a better life.16 This was supported by means of a variety of 

11 Kuchenbuch, Geordnete Gemeinschaften: Architekten als Sozialingenieure – Deutschland 
und Schweden im 20. Jahrhundert, p. 183. 
12 Ibid., p. 200f. 
13 Ibid., p. 210. 
14 Wallenstein, “Introduction: Foucault, Biopolitics, and Governmentality,” p. 8. 
15 Kuchenbuch, Geordnete Gemeinschaften: Architekten als Sozialingenieure – Deutschland 
und Schweden im 20. Jahrhundert, pp. 232–236. 
16 Ibid., pp. 71, 266. 
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educational activities such as exhibitions, radio lectures, guides, articles, study 
circles, the provision of information and propaganda, and by establishing a 
housing committee (Bo-Kommittén) in 1938, which was concerned with 
pedagogical questions of housing.17 Such aspirations seem to have been absent 
from architectural thinking under the NS regime in Germany. 

Kuchenbuch’s comparison between the architectural discourses in 
Germany and Sweden between 1920 and 1960, which focuses on the 1940s 
when a functionalist discussion was given up in favor of a new empiricism in 
Sweden and a radical order-thinking (Ordnungsdenken) promoted by a con-
servative expert culture in Germany, constitutes a complex and fascinating 
account of architecture’s entanglement with social engineering at the time.18 
While notions of spatial determinisms in regard to social outcome are 
received more critically today, architecture and planning is still occupied 
with designing for the creation of community. Ironically, the current waning 
of welfare state infrastructures and recent waves of austerity politics under 
neoliberal orders have sparked a new architectural discussion on the topic of 
community-building and self-organization, this time revolving around the 
ways in which the loss of welfare state services such as public housing, with 
all its common amenities, might be compensated for by communities taking 
the matter into their own hands. Conversely, Kuchenbuch also shows that 
the neoliberal shift—which saw the responsibility for wellbeing shift from 
the state to the individual and the subsequent dismantling of the welfare 
state—was already prefigured by neighborhood planning. Its anticipated 
outcome was in fact the self-determined individual. As such, it can be under-
stood to form an integral part of early-20th-century thinking around the 
notion of community in Sweden. 

 

 
17 Ibid., p. 273f. 
18 Ibid., p. 14. 
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Conjuring with Ghosts (Geists): A Dialectical Fairy Tale

JOAN OCKMAN 

The relation between past, present, and future is […] not a linear one, as 
seems to be presupposed when critical theory is deemed useless for a practice 
to come. It seems more promising to understand the time of critique like a 
complex loop: it is present work that makes it possible to open up the 
monuments of the past beyond admiration and philology, just as it is such a 
reinterpreted past that in turn strikes back at the present, because both of 
them, in different ways, come toward us from the future.1 

When was modernity? Did it begin in 1900? 1851? 1789? 1450? What defines 
it? Where was it? History is a span of time that, hypothetically at least, can 
be cut in many ways. As a kind of game, Fredric Jameson ticks off no fewer 
than fourteen plausible starting points in his book A Singular Modernity for 
the epoch that we in the West loosely call “modern.”2 But if we agree with 
him that historians “cannot not periodize,” we also agree that modernity is 
a narrative construct. As such, it is shot through with assumptions and 
ideological motivations.3 Thus we should bear in mind that where we make 
the cuts—which beginning, which ending—matters to the story we are tell-
ing. If, for instance, we choose to locate the origins of Western modernity at 
the start of the Industrial Revolution, then our narrative implicitly privileges 
an idea of progress defined by technology. On the other hand, if we take the 
French Revolution as the threshold event, then we are giving primacy to 
social and political transformation, to Enlightenment ideals and the rise of a 
secular society. These respective points of departure, which also have geo-
political implications, lead us in turn to regard modernity either as a success 
story (the invention of the elevator! of reinforced concrete!) or else as an 
uneven and incomplete project, one that intermittently backslides and at 

1 Sven-Olov Wallenstein, ”Introduction,” Architecture, Critique, Ideology (Stockholm: AXL 
Books, 2016), pp. xxiii–xxiv. A number of points of tangency will be apparent between some 
of the arguments put forward by Wallenstein in his lucid book and the present essay, which 
is revised and abridged from an earlier version that appeared in Critic All, vol. 1, Libro de 
Conclusiones 2015/Book of Findings 2015, eds. Federico Soriano and Silvia Colmenares 
(Department of Architectural Projects, Madrid School of Architecture, 2015), pp. 42–79. 
2 Fredric Jameson, A Singular Modernity: Essay on the Ontology of the Present (London: 
Verso, 2002), p. 32. 
3 Ibid., p. 29. 
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times descends into forms of barbarism. What Jameson—in keeping with 
being a postmodernist Marxist, if that’s not an oxymoron—finally proposes 
in A Singular Modernity, if only as an “experimental procedure,” is to inter-
change the term “modernity” with “capitalism.”4   

This proposal also makes for a compelling thought experiment in relation 
to modern architecture. Two architectural historians of the second half of the 
twentieth century will be our principal case studies here. Reyner Banham 
(1922–88) and Manfredo Tafuri (1935–94) may be taken as mirror images in 
more than just a physiognomic way. Even if Tafuri famously denounced 
“operative history”—history written to advance a particular architectural ten-
dency or future direction—it is apparent that both the English and the Italian 
historian address what they see as the most salient and pressing issues of their 
day. It is the purpose of each, with their different beginnings and endings, to 
construct a critical genealogy with respect to them. In counterposing these two 
historians, we too are offering a critical genealogy of sorts. Arguably, many of 
the hopes and fears that still haunt the discipline and practice of architecture 
in the early twenty-first century can be traced back to the discursive space 
between Banham’s archaeology of the future and Tafuri’s historical project.  

Deus ex machina 

Banham’s Theory and Design in the First Machine Age (1960) culminates 
with the Dymaxion house and car, a radically new environmental concep-
tion that Buckminster Fuller first formulated in the late 1920s. It begins in a 
different world, represented by Tony Garnier’s drawing for a national bank, 
a typical Beaux-Arts exercise that won the young French architecture stu-
dent the Prix de Rome in 1899. Once in Rome, however, Garnier veered from 
his academic training, developing an extraordinarily ambitious and progres-
sive scheme for an industrial city. This is why Banham places him at the 
threshold of his book. In his ideal city, Garnier affirms and embraces the 
world of technological production while at the same time harboring utopian 
aspirations; his objective is to create harmony between domestic life and the 
unprecedented new work-world of the factory. Banham appreciates 
Garnier’s bold vision, as he does that of other early modern architects in-
spired by the machine age. Yet he takes them to task for neglecting “to ac-
quaint themselves with it very closely.”5 Adept at producing iconic images, 
 
4 Ibid., p. 215. 
5 Reyner Banham, Theory and Design in the First Machine Age, 2nd ed. (New York: Praeger, 
1967), p. 329. 



CONJURING WITH GHOSTS (GEISTS) 

361 

the first generation of modern architects remained slow, in his estimation, 
to incorporate the new building technologies. With rare exceptions—Fuller 
being primary—the “engineer’s aesthetic” that Le Corbusier exhorted his 
fellow architects to emulate long remained just that: an aesthetic.  

World War II finally made the brave new world of modern technology a 
reality. It was a world that was thrilling but also threatening, especially for 
those who had just experienced its formidable powers of destruction. Initially 
trained as a mechanical engineer, Banham never wavered in his belief in 
technology’s emancipatory potential. Those of his generation “who inter-
rupted their architectural training to fight a war in order to make the world 
safe for the Modern Movement” could ill-afford to back-pedal, he believed.6 
Throughout his career Banham remained largely indifferent to technology’s 
relationship with political power as well as its ecological implications. He 
insouciantly affirmed the prerogatives of a gadget-obsessed, throwaway 
consumer society, ignoring the complicity between modern designers and an 
expanding military-industrial complex.7 At the same time he remained a foe 
of traditionalism in all its forms, and notwithstanding his free-wheeling pop-
culture sensibility, serious in his demand that architects should pursue 
innovative and experimental solutions to technical problems. His book The 
Architecture of the Well-Tempered Environment (1969) gave mechanical 
servicing its first careful architectural history, something Sigfried Giedion’s 
earlier Mechanization Takes Command (1948) had done less successfully. 

Banham was also responsible for introducing into the history of modern 
architecture a handful of unorthodox and visionary figures who had been 
omitted from previous accounts. Besides his hero Fuller, they included Paul 

6 Reyner Banham, “Revenge of the Picturesque: English Architectural Polemics, 1945–
1965,” Concerning Architecture: Essays on Architectural Writers and Writing Presented to 
Nikolaus Pevsner, ed. John Summerson, (London: Allen Lane, 1968), p. 265. 
7 Banham’s attack on the tendency that sprang up in Italy under the name of Neoliberty in 
the mid-1950s—most emblematically represented by Gabetti and Isola’s intricately crafted 
facade for the Bottega d’Erasmo in Turin and by the BBPR’s medievalizing Velasca Tower 
in Milan—was directed at what he saw simply as a regression into nostalgic historicism. 
This led Ernesto Rogers, editor-in-chief of Casabella and the “R” in the BBPR acronym, to 
brand him “custodian of Frigidaires.” Ernesto Nathan Rogers, “L’evoluzione dell’archi-
tettura: Risposta al custode dei frigidaires,” Casabella-Continuità, vol. 228, no. 2–4 (June 
1959); trans. as “The Evolution of Architecture: Reply to the Custodian of Frigidaires,” 
Architecture Culture 1943–1968: A Documentary Anthology, ed. Joan Ockman (New York: 
Rizzoli, 1993), pp. 301–307.  
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Scheerbart, an eccentric German poet who authored a tract on glass architec-
ture in 1914 that combined utopian fantasies of an all-crystal world with both 
practical and prescient environmental ideas, inspiring Bruno Taut and the 
Glass Chain circle. He also sang the praises of the Italian Futurist architect 
Sant’Elia, who perished at the age of twenty-eight on a World War I battlefront 
shortly after drafting his Città Nuova glorifying modern industry. The fact that 
their politics were diametrically different did not trouble Banham much.8 His 
primary aim in Theory and Design in the First Machine Age was to awaken 
architects of the second machine age—his own generation—to the fact that 
they were already living in the epoch of Futurism realized. His contemporaries 
needed to take stock of the new technology that was now becoming available 
to a mass consumer society, ranging in its cornucopia of options from house-
hold electronics and commercial air travel to synthetic chemicals and tele-
visions. “In the early fifties we stepped into a London that Boccioni had 
described clairvoyantly. We were at home in the promised land that the 
Futurists had been denied,” he wrote in an article published in 1960, the same 
year that Theory and Design appeared. “No wonder we found in the Futurists 
long lost ancestors, even if we were soon conscious of having overpassed them. 
Overpassed or not, they seemed to speak to us on occasions in precisely the 
detail that the ghost spoke to Hamlet.”9  

Banham’s vivid postwar polemic helped rouse the slumbering ghost of 
Futurism, which wafted (or walked) back into architectural consciousness in 
the 1960s, taking the form of colossal urban hardware like Archigram’s 
Walking City or more personalized projects like Banham’s own “enviro-
bubble.” But only to retreat again in a period that saw a backlash against high-
tech positivism. Banham viewed the postmodernism that came on the heels of 
the ’60s as a “jokey-hokey” affair.10 Yet the Geist of technology has an uncanny 
proclivity for disappearing and appearing. Three decades after Banham’s 
death, it’s back again. Architects today are fully on board with the revolutions 
in digital and environmental technology, eager to collaborate with advanced 
engineering in more than a superficial way. In this sense, twenty-first-century 
architecture, now presumably in its third or even fourth machine age, entering 

 
8 Scheerbart was a bohemian and a pacifist who travestied Prussian militarism in his poetic 
fantasies, while Sant’Elia was an Italian irredentist whose mentor, F. T. Marinetti, upheld 
war as a form of social and cultural hygiene, and whose drawings depicted a machine 
universe of brute power that shared little with Garnier’s peaceable cité industrielle. 
9 Reyner Banham, “Futurism for Keeps,” Arts Magazine 35, no. 3 (December 1960), pp. 37, 39. 
10 Reyner Banham, “King Lut’s Navy,” New Society, November 12, 1981, p. 285. 
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an era of robotics, nanotechnology, and other once-wild dreams, has finally 
become modern. Banham’s ghost is no doubt feeling vindicated. 

The mourning after 

Tafuri’s ghost? Not so much. The hegemony of capitalism in 2020 hardly 
offers more reason than it did half a century ago to place “anachronistic 
‘hopes in design,’” as the Venetian historian put it in the concluding salvo of 
his most polemical book, Architecture and Utopia.11 Tafuri heaped scorn on 
architects and critics who continued to put forward rationalist design 
methodologies as solutions to ever more complex urban and architectural 
problems.12 But Tafuri might just as well have had in mind Banham, whom 
he elsewhere labels “the paladin of technological orthodoxy.”13 Like 
Jameson, Tafuri viewed capitalist development as the defining instance of 
modernity. He therefore somewhat petulantly insisted on calling the archi-
tecture of his day hypermodern, rejecting the newly fashionable term post-
modern. The latter implied that late capitalism had somehow managed to 
supersede itself at the end of the twentieth century rather than, in fact, con-
tinuing to enlarge its empire. Passing beyond modernity meant transcending 
the existing political economy, and this prospect did not appear on the 
horizon. Therefore, as he declared in a note written in 1970 for the second 
Italian edition of his earlier book Theories and History of Architecture—in a 
sentence sarcastically tinged with 1960s counterculture lingo as much as 
with Marxist rhetoric—no “architecture ‘for a liberated society’” could be 
produced in advance of a full-blown transformation of the existing relations 
of production.14 For the present, there could be, at best, a class criticism of 
architecture: a critique of architecture as a techno-aesthetic practice in the 
service of capitalist development. 

11 Originally published as Progetto e utopia. Architettura e sviluppo capitalistico (Bari: 
Laterza, 1973); English translation, Architecture and Utopia: Design and Capitalist Develop-
ment (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1976), p. 182. 
12 “Hopes in design” was a direct swipe at Tomás Maldonado, who in his 1970 book La 
speranza progettuale had denounced nihilism and called for “a general theory of praxis.” An 
Argentine-born designer and editor, Maldonado was the second director of the Hochschule 
for Gestaltung in Ulm. His book is translated into English as Design, Nature & Revolution: 
Toward a Critical Ecology (New York: Harper & Rowe, 1972).  
13 Manfredo Tafuri, Teorie e storia dell’architettura (Bari: Laterza, 1968); English translation, 
Theories and History of Architecture (New York: Harper & Row, 1980), p. 14. 
14 Manfredo Tafuri, “Note to the Second (Italian) Edition,” Theories and History of Archi-
tecture, p. xv. 
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In other words, it wasn’t modernity—modernity qua capitalism—that 
Tafuri saw as finished in the 1970s, but rather the ideological construct of 
modernism. If for Banham a true culture of modern architecture had finally 
begun to take hold after World War II, for Tafuri it was already history. Its 
most radical innovations had occurred in the 1920s. An elated but naive 
embrace of the new processes of modernization, the avant-garde had con-
fidently assumed it could contribute to the construction of a progressive 
industrial civilization. But the crises of totalitarianism and another world 
war as well as the triumph of capitalist technocracy and consumerism had 
successively revealed the limited agency of architects, disabusing them of 
heroic illusions. 

Tafuri would bid a somewhat more reconciled addío to modernism in a 
book written in 1980.15 Published at exactly the halfway point of his career, 
The Sphere and the Labyrinth: Avant-Gardes and Architecture from Piranesi to 
the 1970s is original in conception, ambitious in literary aspiration, formidable 
in scholarship, and not unflawed. Bringing together a series of essays that 
Tafuri wrote over the course of the 1970s, it is an effort to narrate a history not 
of modern architecture per se but of the modernist avant-gardes and their 
ideologies. The result is a grand—if also selective and discontinuous—récit. As 
the subtitle makes evident, it is conceived from a presentist position: just as 
Banham’s Theory and Design in the First Machine Age was written from the 
standpoint of the second machine age, Tafuri’s historical argument is 
overdetermined by the rise of postmodernism. More specifically, it is an 
attempt to reckon with the new architectural avant-gardes that emerged by the 
1970s both in Italy and internationally. Not surprisingly, Tafuri had deep 
misgivings about this repetition phenomenon.  
 

 

 

 

 

 

 
15 Originally published as La sfera e il labirinto: Avanguardie e architettura da Piranesi agli 
anni ’70 (Turin: Einaudi, 1980); English translation, The Sphere and the Labyrinth: Avant-
Gardes and Architecture from Piranesi to the 1970s (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1987). 
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Top left: Reyner Banham (1922–1988), top right: Manfredo Tafuri (1935–1994). 
Bottom left: John McHale, photocollage on cover of “Machine Made America,” special 
issue of Architectural Review, May 1957, bottom right: Paul Klee, Angelus Novus, 1920. 
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It may be useful to give a somewhat extended reading to The Sphere and the 
Labyrinth here, especially as the book’s overall structure and richly meta-
phoric language have escaped close scrutiny to date. The book opens with an 
elaborate reflection on historiographic method titled “The Historical 
“Project.’” Tafuri’s two major theoretical pronouncements up to this point, 
Theories and History of Architecture and Architecture and Utopia—the latter 
based on a polemical article that appeared in the journal Contropiano in 
1969—had been declaratory in tone, verging on stridency in the second 
book. In contrast, “The Historical ‘Project’” is interrogative, anguished, 
searching and self-searching. History, no less than architecture, is a form of 
projection. The word “project,” which appears in scare quotes, takes on 
privileged status as now applied to the vocation of the historian himself. 
Invoking Freud, Tafuri draws an analogy between historical analysis and 
psychoanalysis, both activities understood as interminable labors whose 
conclusions necessarily remain provisional.  

The historian’s task is thus a rather Sisyphean one: to construct a meticu-
lous account of events, only to subject it to new questioning, to deconstruction. 
This is to prevent it from becoming “set in stone”—a canonical interpretation, 
a new mythology, an institution.16 The nonlinear and nonfinal nature of 
historical scholarship is what makes it necessary to write history in the plural, 
Tafuri now affirms in The Sphere and the Labyrinth. In Theories and History, 
written under the sway of a more orthodox Marxism, he had unquestioningly 
presumed—as the play of singular and plural in the title implies—that while 
there might be multiple interpretations of history, there was only one true or 
“real” history. By the time of The Sphere and the Labyrinth, however, Tafuri 
abandoned this singular view of historical truth. No longer able to ignore the 
critique leveled by poststructuralism, which overtook a previously dominant 
structuralism in French literary circles in the 1960s, Tafuri struggles in The 
Sphere and the Labyrinth to reconcile his Marxian critique of ideology with a 
radically anti-essentialist worldview, and not without tension. Many of the 

 
16 Tafuri begins his introduction with a quotation from a book by Carlo Ginzburg and 
Adriano Prosperi, Giochi di pazienza (1975), in which the writing of history is compared to 
assembling a jigsaw puzzle. Just when all the pieces seem to fall neatly into place, Ginzburg 
and Prosperi warn, the historian needs to guard against being seduced by his own ingenuity; 
other ways of putting the story together may be equally plausible. The project of “critical 
history” is in this sense always an act of putting received understandings into crisis—criti-
cism and crisis share a common etymology—and as such is exactly the opposite of the propa-
gandistic aims of what Tafuri calls operative history. 
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leading poststructuralist thinkers—from Foucault, Barthes, and Lacan to Der-
rida and Deleuze—make cameo appearances in the “The Historical “Project.’” 
Tafuri is unable to conceal his suspicion of and even hostility toward them, 
wary of their depoliticized, textualist discourses, but he can no longer dismiss 
their insights. At the same time, he cannot but bitterly reaffirm the conclusion 
he has reached in his earlier books: “Architecture as politics is by now such an 
exhausted myth that it is pointless to waste any more words on it.”17 

The central section of The Sphere and the Labyrinth, devoted to the early 
twentieth-century avant-gardes, is bracketed by two initial chapters that trace 
a genealogy of transgressive artistic practices from Piranesi to Sergei 
Eisenstein, and two concluding ones that focus on the neo-avant-gardes of the 
1970s, Tafuri’s own day. A chapter on the New York skyscraper in the central 
section turns out to be crucial to this dénouement, which unfolds, respectively, 
in “L’architecture dans le boudoir” and “The Ashes of Jefferson.” Among the 
new ghosts that enter the scene is Louis Kahn. Tafuri casts the American 
architect as a late-modern master whose lingering civic idealism represents a 
futile effort to channel the Enlightenment spirit of Thomas Jefferson. For 
Tafuri, Kahn’s project of reestablishing institutional foundations is steeped in 
self-mystification, reflecting nostalgia for a public realm that has been ir-
revocably destroyed by modernity. It is mirrored by the irreverent “realism” 
of Robert Venturi, Kahn’s heretical protégé, who emerges in Tafuri’s narrative 
economy as his dialectical other. “To the promise of Kahn—communication 
is possible by giving voice to institutions—Robert Venturi has responded with 
the following objection: the only institution is the real, and only the real speaks,” 
Tafuri writes. “If Kahn could have produced a school of mystics without 
religions to defend, Venturi has in fact created a school of the disenchanted 
without any values to transgress.”18 Venturi’s recourse to mass culture 
constitutes an uncritical affirmation of the degraded world of commodities, in 
Tafuri’s view. Equally untenable. Kahn’s and Venturi’s strategies come in for 
the same harsh verdict.19 

Banham judged these same architects very differently. Responsible for the 
bold Richards Medical Laboratories in Philadelphia, Kahn had the courage, in 

17 Tafuri, “The Historical ‘Project,’” The Sphere and the Labyrinth, p. 8.   
18 Tafuri, The Sphere and the Labyrinth, p. 294. (Tafuri’s italics.) 
19 “In the operation of overturning performed by Kahn and Venturi, it makes little dif-
ference whether the material of their new image-system is made up of dreams of nonexistent 
institutions or of nightmares dominated by the crowding together of the ephemeral icons 
of cosmic merchandization…. [T]he order without center of Kahn and the ambiguous, ‘too 
ambiguous’ of Venturi find in this their fluctuating point of convergence.” Ibid., p. 295. 
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Banham’s view, to hang the building’s guts on its exterior. Such exhibitionism 
not only materialized the architect’s seminal thesis of servant and served space, 
but rebalanced the conventional relationship of parts in favor of the technical 
systems. As for Venturi and his partners, although preoccupied with signs and 
symbols more than technology, they at least dared to mine the new energies of 
consumer society; in this sense Learning from Las Vegas (1972) extended the 
line of thinking initiated by Alison and Peter Smithson in their 1956 manifesto 
“But Today We Collect Ads.”  

From Tafuri’s standpoint, however, the Venturis’ embrace of the commer-
cial strip was a frivolous or trivial game on the part of an elite and disenchanted 
profession. The hedonism in the projects of the American and the European 
neo-avant-gardes was a symptom of impotence, and as such betrayed a sado-
masochistic streak.20 Lurking behind the spirit of Jefferson, Tafuri detected yet 
another Enlightenment figure, his evil twin: the Marquis de Sade. “Here sad-
ism is explicit,” Tafuri writes of a project by Mario Gandelsonas, an Argentine 
émigré architect and theorist connected with the Institute for Architecture and 
Urban Studies, a “think tank” founded in 1967 in New York by Peter 
Eisenman. “The specter of the ‘120 Days of Sodom’ roves about among the 
astonished dreams of the heirs of an Enlightenment resurrected from its 
ashes.”21 Like the libertine in Sade’s novel Philosophie dans le boudoir (1795)—
from which Tafuri takes his essay’s title—contemporary architects preferred 
to carry out their activities within a chamber sealed off from an all-too-
threatening reality. Within such a chamber, the “languages of battle” invented 
by the avant-gardes of the 1920s could safely transform into “languages of 
pleasure.” Despite the often arresting results, the architects of the 1970s offered 
little more than formal and cerebral distractions. “There is clearly no ‘social’ 
value in this,” Tafuri declares.22  

But had Tafuri not insisted that it was futile to place any more “hopes in 
design”? What other avenues were open to the latter-day avant-garde? Among 
the experiences that triggered the writing of “The Ashes of Jefferson” was 

 
20 Tafuri interprets the sophisticated ironies and “jokes” of architects like Venturi and 
Koolhaas, Isozaki and Krier, Hollein and Tigerman (among others) as the flip side of the 
more hermetic linguistic play of “rigorists” like Rossi, Stirling, and the Five Architects of 
New York. In his view, the two factions dialectically embody the scaled-down ambitions 
and narrowly disciplinary stance taken by architecture culture after the 1960s. 
21 Tafuri, The Sphere and the Labyrinth, p. 300. 
22 Ibid., p. 301f. 
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Tafuri’s three-day visit to the United States in the spring of 1974.23 In a kind 
of autobiographical projection by the Venetian critic, the chapter opens with 
a description of New York City as a “new Venice,” a place in which fascination, 
artificiality, and alienation became—as Georg Simmel had earlier written of 
the Italian city, following Nietzsche—part of a system of superficial signs. At 
the time of his visit, New York was already in financial straits. A widely 
publicized competition for a second phase of housing on Roosevelt Island—a 
strip of land floating in Manhattan’s East River—would be announced a few 
months after Tafuri’s visit, only to be abruptly canceled as the city teetered on 
the brink of bankruptcy. This relegated the competition entries to paper 
speculations, presented in an exhibition in fall 1975 and ranging from more to 
less realistic. For Tafuri, the most radical schemes for this still underdeveloped 
site on the edge of urban hypercongestion were haunted by Enlightenment 
dreams or, more precisely, nightmares.24  

There is a further coda to this story that Tafuri could hardly have imagined. 
Ironically, it would be Kahn who got the last word on Roosevelt Island with 
the posthumous realization there of his design for a park dedicated to the 
memory of Franklin Delano Roosevelt. This final project—the drawings for 
which the architect was carrying with him when he expired in New York’s 
Pennsylvania Station in 1974—was resurrected from the ashes, as it were, 
through the efforts of a handful of devotees, who succeeded in getting it built 
in 2012 on its originally designated site. No doubt Tafuri would have viewed 
this monument as a manifestation of nostalgia, an ultimate simulacrum. 

But Jefferson and Sade are not the only “spiritual” interlocutors in “The 
Ashes of Jefferson.” There is one other who has gone unnoticed to date. In a 
long autobiographical poem titled “The Ashes of Gramsci,” written in 1954, 

23 His membership in the Italian Communist Party prevented him from obtaining a longer 
visa. 
24 The exhibition took place at the Architectural League of New York. Among the schemes 
commended by the jury was a rather banal project by Robert A. M. Stern that paid homage 
to Jane Jacobs. More reflective of avant-garde approaches was a project by O. M. Ungers, 
which took Manhattan’s grid as the basis for a “neorational” typology of urban fragments. 
A related project by Ungers’s then-protégé Koolhaas (in collaboration with Elia Zhenghelis) 
transformed Ungers’s abstract formalism into a more playful, or delirious, scenario, with 
the dialectic of block-and-grid replacing Ungers’s total grid. Another project, titled “Et in 
arcadia ego,” came from a team that included former Archigram members Peter Cook and 
Ron Herron. Carried out at Eisenman’s Institute, it evoked the cylindrical parking 
structures of Kahn’s Philadelphia Plan, but now repurposed—in a vein clearly more Sadian 
than Kahnian—as enclosed six-story residential silos.    



MATERIAL: FILOSOFI, ESTETIK, ARKITEKTUR 

370 

Pier Paolo Pasolini bade a bitter farewell to the spirit of Italy’s most important 
twentieth-century political philosopher and co-founder of the Italian Com-
munist Party, Antonio Gramsci, whom Pasolini had revered as a young man.25 
Mourning the passing of an era when it was still possible to take pride in a civic 
culture centered on the life of the working class, Pasolini writes elegiacally:  

But I with the conscious heart 
of one who can live only in history, 
will I ever again be able to act with pure passion 
when I know our history is over?26 

Like the memory of Jefferson in the American context, that of Gramsci in 
the Italian one harked back to an irrecuperable moment in time. “The Ashes 
of Gramsci,” one of Pasolini’s most celebrated writings, and Tafuri’s “Ashes 
of Jefferson” share not only a deep disillusionment with politics but also a 
judgment on history.27 By the early 1960s Pasolini viewed the neoavan-
guardia that had emerged on the Italian literary scene as professionally com-
promised, and like Tafuri in architecture a few years later, saw the new gene-
ration of writers as indulging in empty formalisms.28 Tafuri never mentions 

 
25 See Alberto Moravia, “Pasolini as Civic Poet” [1978], trans. in Pier Paolo Pasolini—Poet of 
Ashes, eds. Roberto Chiesi and Andrea Mancini (San Francisco: City Lights, 2007), p. 108f. 
26 “The Ashes of Gramsci” [1957], Pier Paolo Pasolini: Poems, trans. Norman MacAfee (New 
York: Random House, 1982), p. 23. 
27 Further dialectics of Tafuri, Gramsci, Jameson: it is striking that in a lecture of 1982 
Jameson framed the impasse of architecture at that date as one between the (fortuitously 
rhyming) poles of Tafuri and Venturi, while positing, from his own critical position, a 
“Gramscian alternative.” See “Architecture and the Critique of Ideology,” Architecture 
Criticism Ideology, eds. Joan Ockman et al. (Princeton: Princeton Architectural Press, 1985), 
51–87; republ. in Fredric Jameson, The Ideologies of Theory: Essays 1971–1986, vol. 2, Syntax 
of History (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1988), pp. 35–60.  
28 The following passage from an essay of 1964 by Pasolini invites comparison to Tafuri’s 
judgment of the Five Architects: “[T]he avant-garde groups of today conduct their anti-
linguistic action from a base that is no longer literary but linguistic: they don’t use the sub-
versive instruments of literature in order to throw language into confusion and demystify 
it, but they set themselves at a linguistic zero point in order to reduce language—and thus 
values—to zero.” “New Linguistic Questions,” republ. and trans. in Pier Paolo Pasolini, 
Heretical Empiricism (Washington, D.C.: New Academia Publishing, 2005), p. 11. Apropos 
of the thematics of Italy and New York here, see Oriana Fallaci’s interview “Pasolini: A 
Marxist in New York,” recorded during Pasolini’s visit to the New York Film Festival in 
1966, as well as an interview from his second trip to New York in 1969, “In New York There 
Is Greater Desperation”; and also another poem by Pasolini of 1966–67, “Poet of Ashes” 
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Gramsci by name in “The Ashes of Jefferson,” but he remains an absent 
presence.  

Not long after completing The Sphere and the Labyrinth, Tafuri announced 
that he henceforth intended to confine his scholarly attention to Renaissance 
studies. His withdrawal from contemporary architectural debates was received 
by many in Italy and beyond as an act of defeatism and betrayal.29 Yet in a brief 
preface to his Ricerca del Rinascimento, a final magnum opus that appeared 
two years before his death, Tafuri makes clear that he never entirely aban-
doned his historiographic project. “Employing the critical instruments at the 
historian’s disposal,” he writes, “it may be possible to propose an elaboration 
of mourning with the aim of enlarging those questions that operate critically 
within contemporary architectural culture.”30 As this statement makes expli-
cit, the Ricerca, like Tafuri’s previous Renaissance writings, only ostensibly 
concerned a remote period. Rather, by returning to “the threshold of the era 
conventionally known as modern,” as he asserts, he sought to locate the origins 
of “the space where the present finds its problems.” In other words, he aimed 
to trace the contemporary impasse back to the fifteenth and sixteenth cen-
turies and the emergence of a host of new architectural experiences, from 
encounters between individual architects and powerful clients to tensions 
between traditional ideas of order and new scientific experiments to disparities 
between architectural representations and urban realities.31   

At the same time, these new experiences over the longue durée of modernity 
had psycho-social effects that needed to be absorbed. Both Marx and 
Nietzsche had anticipated that it would be the task of progressive culture to 

(“one must state louder than ever one’s scorn/ for the bourgeoisie, scream against its vul-
garity,/ spit on the unreality it has chosen as reality”); all translated in Pier Paolo Pasolini—
Poet of Ashes, pp. 11–61, 75–80, 95–99. Noteworthy too in the present context is Pasolini’s 
1975 film Salò, or the 120 Days of Sodom, which transposes the setting of another novel by 
Sade, The 120 Days of Sodom, from late-eighteenth-century France to Fascist Rome.    
29 Tafuri seemed to confirm this notorious “decision” in an interview with Fulvio Irace in 
Domus 653 (September 1984), stating that by 1980 he had “in some way concluded a phase 
of work on what is described as ‘contemporary’” (p. 26; translation slightly modified). 
30 The italics are Tafuri’s. Ricerca del Rinascimento. Principi, città, architetti (Turin: Einaudi, 
1992): English translation, Interpreting the Renaissance: Princes, Cities, Architects (New 
Haven: Yale University Press, 2006), p. xxix.  
31 Ibid. For a review of current debates on whether the Renaissance should be considered 
the inception of modernity or its pre-modern antecedent, see William Caferro, Contesting 
the Renaissance (Chichester: Wiley-Blackwell, 2011); as well as Jameson, A Singular 
Modernity, passim. 
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redeem modernity’s destructive fallout. Walter Benjamin, channeling Nietzs-
che in the 1930s, sought to put an optimistic face on things: 

The destructive character is young and cheerful. For destroying rejuvenates, 
because it clears away the traces of our own age; it cheers, because everything 
cleared away means to the destroyer a complete reduction, indeed a rooting 
out, of his own condition.32  

Benjamin hoped, or willed himself to believe, that in a secular, socialist 
society art’s “loss of aura”—the decline of its quasi-religious mystique—
would bring about a more egalitarian culture, aided by the democratizing 
technology of mechanical reproduction. Other intellectuals were less san-
guine. The Austrian art historian Hans Sedlmayr, for one, a conservative 
Catholic (and a Nazi sympathizer in the 1930s), lamented the “loss of center” 
engendered by the subordination of humanistic values to instrumental 
ones.33 Yet if these losses were products of one and the same experience, by 
Tafuri’s time there was another loss to contend with: that of modernism 
itself. Modernism had presented itself as a meta-strategy for transvaluing 
losses into gains. By the 1970s this project too had collapsed. 
 

Optimism of the will… 

Tafuri’s project of elaborating the history of mourning was an effort to 
overcome despair through the writing of history, a way to give coherence, or 
at least narrative form, to history’s formlessness and disappointments. “Let 
us replace the word ‘anguish” with a more neutral term like ‘completion,’” 
he proposes.34 How successfully Tafuri accomplished the work of mourning 

 
32 Walter Benjamin, “The Destructive Character,” Selected Writings, Volume 2, Part Two: 
1927–1934, trans. Edmund Jephcott (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999), p. 
541.  
33 Among other losses entailed by modernity was the loss of representational meaning, as 
Tafuri enumerates, citing the Rumanian emigré art historian Robert Klein. Klein 
characterized the passage from Renaissance perspective to Cézannian abstraction as a “slow 
agony of the referent”—a gradual erosion of a system of visual representation that had once 
served to connect art with the natural world. 
34 Interpreting the Renaissance, xxviii. Mourning, Freud writes in “Mourning and 
Melancholia” (1917), is a longing for something that can never return, a response to the 
shattering of a relationship to something held dear. The process has two possible outcomes. 
Either the subject successfully completes the work of grieving and moves on; or else s/he 
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or completion by the time of his death at age fifty-eight is hard to know. 
After 1985, as we have said, he rarely addressed matters of contemporary 
architecture directly. Many depressed by the bleakness of his earlier con-
clusions felt an acute need to move beyond his perspective, to oublier Tafuri, 
to exorcise his ghost. Indeed, his critique had a crippling effect on a gene-
ration of architects and gave architectural criticism itself a bad name, one 
that would persist into recent “postcritical” debates.  

In a period of “post-postmodernism—if that is where we are now—the 
mournfulness of the late-modern architectural intellectual may seem passé 
and even histrionic. Yet how many degrees of separation exist between 
ourselves and the cemetery for the ashes of modernist architectural thought? 
The stance of a still self-consciously avant-garde architect like Rem Koolhaas 
appears far removed from that of the Venice historian. Yet Junkspace, 
Koolhaas’s epic poem on “the debris of modernization,” first published in 
2001, also has its roots in the disillusionment of the late 1960s and early ’70s. 
From the opening sentence, “Rabbit is the new beef,” Koolhaas revels in black 
humor. If the cessation of mourning for what has been lost is the hallmark of 
a reconciled or realized postmodernism, Koolhaas’s affect of apocalyptic 
cynicism mirrors Tafuri’s tragic stoicism.  

As such, Koolhaas’s coolness hardly feels less dated today. In the wake of 
postmodernism, young architects appear to be searching again for forms of 
agency that are more than just opportunistic. Is there any justification in the 
twenty-first century for “optimism of the will” in the face of “pessimism of the 
mind”? (Gramsci again.) If so, it may arise from the expanded role architects 
are being called upon to play in coping with contemporary challenges, from a 
global explosion of urbanization to an environmental crisis that can no longer 
be ignored. In this context, architects may be less prone to produce the kind 
of “negligible objects” Tafuri faulted them for in the 1970s and more inclined 
to put their expertise to socially useful purposes.  

Meanwhile Tafuri’s injunction in “L’architecture dans le boudoir” remains 
as pertinent as ever: 

To shift the focus from what architecture wishes to be, or wishes to say, 
toward what building production represents in the economic game means 

continues to brood, becoming permanently melancholic, with the affect of loss becoming 
integral to the subject’s identity. Maybe closest to Tafuri’s response is a statement made by 
the seventeenth-century clergyman Robert Burton in his Anatomy of Melancholy (1621): “I 
write of melancholy, by being busy to avoid melancholy.” https://www.exclassics.com/ 
anatomy/anatomy1.pdf.   
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that we must establish parameters of reading capable of penetrating to the 
heart of the role played by architecture within the capitalist system […] it will 
never be repeated too often that, when wishing to discover the secret of a 
magician’s tricks, it is far better to observe him from backstage than to 
continue to stare at him from a seat in the orchestra.35 

Tafuri here rephrases Benjamin’s well-known argument in “The Author as 
Producer” (1934). Of course, as both Tafuri and Benjamin understood, con-
sciousness is not enough; the problem is to convert knowledge into action. 
Yet how to do so in the wake of postmodernist disillusionment? Possibly the 
best chance for transformation today lies in the reimagining of architecture 
institutions, not least educational institutions—Gramsci yet again. Rather 
than churning out more professional technicians, a retooled pedagogical 
culture has the task of producing new kinds of producers, enabling new 
kinds of actors, and keeping criticism from curdling into cynicism. 

For this purpose, it is useful not only to revisit the respective texts of 
Banham and Tafuri but to read one against the other. Jameson ends A Singular 
Modernity with this statement: “Ontologies of the present demand archa-
eologies of the future, not forecasts of the past.”36 We said earlier that 
Banham’s ghost would be gratified to see architects becoming more sophis-
ticated in relation to the technological instrumentalities with which they 
operate. A serious engagement with technology is undoubtedly essential. But 
technology is not neutral, especially in the hands of advanced capitalism. 
Tafuri’s unquiet spirit continues to remind us of this. At the same time, as 
Banham knew, to denounce a bad reality from the high perch of academia or 
rarefied intellection is likely to mean having little real effect on things. To read 
Banham and Tafuri together, to read each of them historically and critically, is 
to begin to imagine an architecture that goes beyond both technological 
triumphalism and historical helplessness. 

 
35 “L’architecture dans le boudoir,” The Sphere and the Labyrinth, p. 287f.   
36 Jameson, A Singular Modernity, p. 215. Sven-Olov Wallenstein writes, perhaps less 
opaquely, in a similar vein at the conclusion of Architecture, Critique, Ideology, p 401: 
“Critical theory can obviously not congeal into some incessant referencing of the past […] 
nor can it leap ahead into a utopian future.” 
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Architecture, Philosophy, a Life…

HÉLÈNE FRICHOT 

This essay begins with a fleeting encounter. Encounters being those events, 
small and large, that compose a life, as well as inspiring an anecdotal mood. 

The smile on a very small child’s face. 5 O’clock in the afternoon. A breeze 
that has just picked up. Ice at the moment it freezes. A cigarette that has just 
been lit. A brittle-bright cold day in Stockholm at the precise moment every 
particle of moisture in the air turns to ice and hangs there like glitter in a snow 
dome. A battle. Dust across a prairie. A page turned. Sven-Olov Wallenstein. 
Architecture, philosophy, a life… 

In the whereabouts of what I discovered late in the day to be the gallery 
district of Stockholm I was introduced to the curator Daniel Birnbaum, whose 
reputation tends to precede him. We were in Galerie Nordenhake, it was 
January, or February. Cold and dark outside, and the roads iced and slippery. 
Inside, images of empty city streets, a feeling of desertion, of life hiding away, 
closed up, or gone. I was attempting to talk Birnbaum into offering a seminar 
within a course I was running for Art Technology Design (KTD) doctoral 
researchers, a collaboration between Konstfack and KTH, and ended up 
speaking with him about his perennial collaboration with Sven-Olov Wallen-
stein. I’d sat in on a seminar they had run together at Södertörn on a 1985 
exhibition by Jean-François Lyotard called Les Immatériaux.1 I’d witnessed 
them in action together. 

Everyone calls me Walle, the man himself had explained to me when we first 
met in 2012 and I was a recent arrival from Melbourne, Australia, a city to which 
I have recently returned during a record-breaking summer fire season. Much of 
the south eastern wedge of Australia is on fire, or has been. Microclimatic 
lightning storms ignite yet more flames. Massive dust storms roll across rural 
hinterlands and across the patchwork of inland suburbia. The air has been 
rendered unbreathable, and lives have been lost, human and non-human. 

So Walle it will be from now on. Yes, Walle, said Birnbaum, and then he 
explained the man to me: Well, the secret to Walle’s enduring philosophical 
orientation can be located at the nexus of the work of Michel Foucault and 
Gilles Deleuze with a specific focus on the question of a life. A life… 

1 Birnbaum and Walle subsequently published a book on the subject. See Daniel Birnbaum 
and Sven-Olov Wallenstein, Spacing Philosophy: Lyotard and the Idea of the Exhibition 
(Berlin: Sternberg Press, 2019). 
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At least, that is how I remember the conversation, which was in part 
directed by a comment I made to Birnbaum about a show at the Moderna 
Museet three years earlier that I had enjoyed called Life Itself. On the Question 
of What it Essentially is; its Materialities, its Characteristics Considering that 
the Attempts to Answer this Question by Occidental Sciences and Philosophies 
Have Proven Unsatisfactory, a show which ran between February 20th to May 
8th 2016 and was curated by Birnbaum, Carsten Höller, and Jo Widoff. This 
might have led our conversation in the direction of a life… 

When advertised on the digital platform eflux the long-winded title of the 
exhibition Life Itself was abbreviated and instead read as Life Itself. On the 
Question of What it Essentially is; its materialities, its characteristics con-
sidering that the attempts to…2 The ellipses—those three points of punctua-
tion at the end of the title, leaving off as though mid-sentence, distracted, or 
perhaps even exhausted, though probably simply an editorial constraint—are 
what I’d like to focus on here. Spacing as punctuation. They bring me toward 
the question of a life, which is what is being celebrated within this series of 
essays dedicated to the work, and presumably to the life of Sven-Olov 
Wallenstein… Walle.  

Those who have worked with or in proximity to Walle know that he is adept 
at traversing the fields of architecture and philosophy, specifically using philo-
sophy as the means of critically addressing architecture understood as both 
cultural production and built manifestation. What about the question of a life 
though? As the curators of Life Itself explain, the concerns of the exhibition arose 
out of a growing awareness that life and its limits, the boundaries of life, what 
pertains to life and the living, has become increasingly indeterminate. A con-
sideration of advanced technologies and their capacity to extend and transform 
life, or constrain and reshape it, further obscures any capacity to offer a hard and 
fast definition—what is animate, inanimate, vital, dead—assuming that we have 
ever been able to offer an adequate account. The rambling and wondrous collec-
tion of essays included in the discourse driven catalogue that complemented the 
exhibition Life Itself are worth remarking upon.3 Thinkers represented include 
Gilles Deleuze and Félix Guattari, Giorgio Agamben, Nikolas Rose, Hannah 
Arendt, though no Martin Heidegger and no Michel Foucault. Of specific 

 
2 https://www.e-flux.com/announcements/6409/life-itself-on-the-question-of-what-it-es-
sentially-is-its-materialities-its-characteristics-considering-that-the-attempts-to/ 
3 Life Itself. On the Question of What it Essentially is; its Materialities, its Characteristics 
Considering that the Attempts to Answer this Question by Occidental Sciences and Philo-
sophies Have Proven Unsatisfactory, eds. Daniel Birnbaum, Stefanie Hessler, Carsten Höller 
& Jo Widoff (Stockholm: Moderna Museet/London: Koenig Books, 2016). 
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interest, at least in relation to where my own research intersects with the the-
matics of the exhibition, are the names Donna Haraway, Karen Barad, Isabelle 
Stengers, Rosi Braidotti, all of whom quietly place us in the vicinity of a feminist 
new materialism, and ways of rethinking our embeddedness amidst material 
relations in specific environment-worlds.  

I’m not sure why no essay by Walle was included in the catalogue of Life 
Itself, but he would not have been out of place there, and certainly many of the 
philosophers and theorists Walle refers to can be found there. In any case, the 
exhibition and catalogue can be described as something like Walle’s milieu 
and as such its themes will inform the background to this essay. Architecture, 
philosophy, a life… 

Walle, and Fredrika Spindler who must be cited here too, are two of the 
philosophers who have made the largest impact in terms of introducing the 
work of Gilles Deleuze and also Félix Guattari to the Swedish context through 
the convening of symposia and the translation of Deleuze and Guattari’s work. 
Deleuze is where my own work intersects with Walle, who has been generous 
enough to contribute to my collection Deleuze and the City, edited with 
Jonathan Metzger and Catharina Gabrielsson4 and with whom I organised a 
small seminar following the publication of Deleuze and Architecture.5 The 
latter was loosely associated with a research project running at the time called 
Power, Space, Ideology. 

Evident in Walle’s book Biopolitics and the Emergence of Modern Architec-
ture and in Walle and Jakob Nilsson’s edited collection Foucault, Biopolitics, and 
Govenmentality6 is a clear tendency toward considerations of architecture and a 
life, and how the two are organised with respect to each other. This is explicit in 
Walle’s essay “Noopolitics, Life, and Architecture,” his contribution to Deborah 
Hauptman and Warren Neidich’s edited collection Cognitive Architecture.7 
Intimately accompanying the biopolitical management of the lives and deaths 
of a population is the way a population comes to think together, wittingly or not. 

4 Deleuze and the City, eds. Hélène Frichot, Catharina Gabrielsson, Jonathan Metzger 
(Edinburgh: University of Edinburgh, 2016). 
5 Deleuze and Architecture, eds. Hélène Frichot & Stephen Loo (Edinburgh: University of 
Edinburgh, 2013). 
6 Foucault, Biopolitics, and Governmentality, eds. Jakob Nilsson & Sven-Olov Wallenstein 
(Södertörn Sweden: Södertörn University, 2013). Sven-Olov Wallenstein, Biopolitics and 
the Emergence of Modern Architecture (New York: Princeton Architectural Press, 2009). 
7 See Walle’s essay in Cognitive Architecture. Sven-Olov Wallenstein, “Noopolitics, Life and 
Architecture” Cognitive Architecture: From Biopolitics to Noopolitics. Architecture and Mind 
in the Age of Communication and Information, eds. Deborah Hauptman & Warren Neidich 
(Rotterdam: 010 Publishers, 2010), pp. 46–60.    
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The emergence of biopolitics is complemented by a noopolitics, which informs 
a cognitive architecture, though this should not be confused with a mind-body 
distinction writ large across a human population and its territories. Today, 
populations, especially in advanced capitalist societies, direct their thinking in 
collaboration toward mounting environmental concerns, on the one hand, and 
toward populism and nationalism on the other, to offer two examples of how 
the mood is set for our collective cogitations.  

Connecting a biopolitics and a noopolitics with architecture risks rendering 
something like critical theory redundant, Walle claims. That is to say, we might 
assume everything is reduced to the circulation of collective affects—noopoli-
tics, and corporeal material relations—biopolitics, and their entanglement. He 
writes “visual arts, architecture, and media in general can be seen as part of the 
same process, whereby our minds are ‘sculpted’ in order to attain new levels of 
action and reaction.” Answering to this concern, Walle argues for the enduring 
importance of critical theory for the present. To undertake critical theory from 
the midst of your present context, from the here and now, becomes the 
challenge. Critique from the midst of things is what Isabelle Stengers calls 
“immanent critique”8 and what Isabelle Doucet calls “criticality-from-within.”9 
Without this capacity, which demands an ongoing, exhaustive daily practice, a 
kind of vigilance in the face of the miasma of everyday affects, especially media 
affects, we would no longer be able to analyse politics, and advanced capitalism, 
not to mention experiment with modes of resistance, let alone modes of 
existence. Immanent critique, Stengers explains, is about connections and en-
counters in our immediate milieux, milieux that may support us, or poison us. 
We are forced to think, and feel and experience, Stengers explains, and this force 
of existence is never without danger. Walle argues that critical theory requires 
acts of inxvention attending to immediate states of affairs.10 

Walle returns to the challenge of forging a critical relation between the 
theory and practice of architecture in his 2016 book Architecture, Critique, 
Ideology.11 As an aside, I can’t help but mention a curious detail. The cover 
image is authored by the Swedish architect Tor Lindstrand and describes his 

 
8 Isabelle Stengers, “Experimenting with Refrains: Subjectivity and the Challenge of 
Escaping Modern Dualism,” Subjectivity, vol. 22 (2008), pp. 38–59, 43–4. Isabelle Stengers, 
“Introductory Notes on an Ecology of Practices,” Cultural Studies Review, vol. 11, no. 1 
(2005), pp. 183–196. 
9 Isabelle Doucet, The Practice Turn in Architecture: Brussels After 1968 (London: Routledge, 
2015), p. 21. 
10 Wallenstein, “Noopolitics, Life and Architecture”, p. 60. 
11 Sven-Olov Wallenstein, Architecture, Critique, Ideology (Stockholm: Axl Books, 2016). 
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proposal for the new Perth Entertainment Centre, now called the Perth Arena 
and located just north of the CBD. Perth is the town where I grew up on the 
west coast of Australia, and where Tor’s life partner grew up too. It is one of 
the most geographically isolated cities in the world.  

There is something wonderful and strangely upside-down about finding 
this image on the cover of Walle’s book. What is an entertainment centre if 
not an architecture dedicated to the management of collective affect as aroused 
in response to rock concerts, sporting events, spectacles around which we 
gather to look on in awe? As Walle observes “the trajectory of architectural 
modernity can be interpreted precisely as a project of subject formation, as the 
moulding and shaping of subjectivity understood as life – in short as a bio-
political instrument.”12 Even at the outer reaches of the colonial diaspora, in 
the former colonies, in that distance land, such things can be observed. 

Either we are swayed by the emotions, which is what an encounter with 
affect becomes once it settles (like dust) and can be named as such: happiness, 
sadness, disappointment, shame. Or, we grasp that which risks taking us over 
and attempt to make the best of it, with a little effort. Rather than being 
passively overrun, we might become capacitated, increase our capacity for life, 
making something more of our encounters. Even though encounters arousing 
thinking, feelings, even a shock to thought, seem so very little to clutch onto. 
Clutch, grasp, grab onto the world attempting to make some sense, to con-
struct something, to resist where necessary, is what we must do. Contracting 
the glimmers and snatches of a world, dilating into and amidst the relations of 
a world. 

Contemplation is a process of contraction, as distinct from dilation, con-
tracting the world, infolding it, where unfolding can be understood as a 
process of dilation, relaxation. Unspooling, becoming imperceptible amidst a 
local environment-world. Like the iris of an eye, like the mechanics of an ana-
logue camera lens. Contraction dilation, tension, relaxation, remaining per-
fectly still while moving at an infinite speed, surveying the plane of immanence 
all in one glance, this is what Deleuze offers when it comes to a life: “We will 
say of pure immanence that it is A LIFE [UNE VIE], and nothing else. It is not 
immanence to life, but the immanent that is in nothing is itself a life. A life is 
the immanence of immanence, absolute immanence: it is complete potential, 
complete beatitude [puissance et, béatitude complètes].”13 A life, where the 

12 Ibid., p. 4. 
13 Gilles Deleuze, Essays on a Life, trans. Anne Boyman (New York: Zone Books, 2001), p. 
27. (Translation modified by author.) 
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stress is on the indefinite article, is virtuality par excellence, which is, in turn, 
merely actualised in subjects and objects, mixtures of bodies and states of 
affairs. Though the co-existence and co-presence of these planes of virtuality 
and actuality should not be underestimated in this “merely.” Contraction, 
relaxation. It is necessary to pass through existence, to have experienced and 
experimented with mixtures of bodies and states of affairs, or to become 
actualised before one can even broach the question of essence and its 
intermingling with the complete potential and complete beatitude of the plane 
of immanence.14 

In his late essay ”Immanence: A Life…,” Deleuze construes what may at 
first seem an unusual connection between the concept of singularities and a 
life. He illustrates singularities in the following way: ”For example, very small 
children all resemble one another and have hardly any individuality, but they 
have singularities: a smile, a gesture, a funny face—not subjective qualities.”15 
The smile of an unidentified child erupting fleetingly is a singularity in so far 
as it has the capacity to shift the affective dynamic of an encounter. Deleuze 
suggests that singularities pertain to what emerges at the precarious threshold 
between life and death. Borrowing from Charles Dickens’ tale Our Mutual 
Friend, Deleuze draws on the character of a mortally threatened, disreputable 
rogue, who comes to be valued by his community exactly as he lies dying. 
Deleuze explains: “A life contains only virtuals. It is made up of virtualities, 
events, singularities,”16 and it is something in this recognition of the im-
personality of life that inspires those who cluster around the rogue to care for 
him. Likewise, in the encounter with a smile that passes across the face of an 
anonymous child, something of the duration of a life is apprehended through 
its open-ended unfolding.17 There is the possibility yet for resistance from the 

 
14 This essay borrows from two of my published chapters. See Hélène Frichot, “On Finding 
Oneself Spinozist: Refuges, Beatitude and the Any-Space-Whatever,” Gilles Deleuze: Image 
and Text, eds. Eugene Holland, Daniel Smith & Charles Stivale (London: Continuum, 
2009), pp. 247–264 and Hélène Frichot, ”The Forgetting of the Ethics of Immanence”, ATR 
(Architectural Theory Review), vol. 17, no. 1 (2012), pp. 27–39. 
15 Gilles Deleuze, “Immanence: A Life…,” Pure Immanence: Essays on a Life (New York: 
Zone Books), p. 30. 
16 Ibid., p. 31. 
17 The motif of a smile is also used in Deleuze and Guattari’s What is Philosophy? to discuss 
the duration and preservative qualities of a “monument,” explicated through the example 
of an artistic canvas: “The young man will smile on the canvas for as long as the canvas 
lasts.” See Gilles Deleuze and Félix Guattari, What is Philosophy? (London: Verso, 1994), p. 
163. 
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midst of things, resistance that is tied up with what Walle might call processes 
if subjectification involving a ”situated and yet irreducible dimension of 
freedom.”18 

Here I want to return to the ellipses briefly introduced above, which insert 
an interval into proceedings, even slowing things down. When Giorgio 
Agamben addresses Deleuze’s concept of immanence as discussed in the 
essay ”Immanence: A Life…” he pays special attention to the punctuation 
marks of the colon and the ellipses. In the English translation by Anne 
Boyman the ellipses, have been removed, the three marks of punctual punctu-
ation erased, closing things off.19 In the original French, the ellipses stand, 
open up a spacing. Agamben remarks that a philosophy of punctuation is 
almost entirely lacking, suggesting, obliquely, a future project that might be 
undertaken. In the English translation of Deleuze’s essay, it must also be noted 
that Boyman dangerously dilutes the concept of “beatitude” so that it becomes 
“bliss,” which is to lose all the associative power Deleuze intends to express 
with the work of Spinoza, who signs the concept of beatitude. Relevant to the 
position Birnbaum has located Walle’s work in, Agamben notes that “By 
virtue of a striking coincidence, the last texts published by Michel Foucault 
and Gilles Deleuze before their deaths have at their centre the concept of a 
life.”20 But these ellipses that risk being lost: Unlike a period, a full stop, they 
stretch things out, allowing a thought to linger, open-ended. Deleuze’s two 
page essay “A Philosophical Concept…” likewise deploys ellipses. Less than an 
essay the latter is a fleeting and condensed thought that intersects with medi-
tations to be found in many other places in his work. But the ellipses play a 
role, they are more than a random event, or a once off. The ellipses, for 
instance, transform the status of “a life…,” which Agamben suggests is a 
specific unit, not quite a clause, but certainly a “technical term.”21 And punc-
tuation, whether ellipses, comma, colon, is associated with breath, the breath 
we take as we shift from one statement to the next, as we pause, or hesitate. 
Apprehending, suddenly speechless, a life… 

“We wonder what makes the singularity of an event: a life, a season, a wind, 
a battle, 5 o’clock.”22 Singularities, events, a life. As Deleuze explains “events 

18 Wallenstein, Biopolitics and the Emergence of Modern Architecture, p. 4. 
19 Giorgio Agamben, “Absolute Immanence,” Potentialities (Stanford, Cal.: Stanford Uni-
versity Press, 1999), pp. 220–242. 
20 Ibid., p. 220. 
21 Ibid., p. 224. 
22 Gilles Deleuze, “A Philosophical Concept…,” Who Comes After the Subject?, eds. Eduardo 
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raise very complex questions about composition and decomposition, about 
speed and slowness, about latitude and longitude, about power and affect.”23 
The singular, the remarkable, the inimitable “case” of Walle and all his sin-
gularities. 

Punctuation. Last time I saw Walle he asked me about the Oxford comma 
and regaled me, yet again, with the story of stepping over the line. The Oxford 
comma is supposed to be the last barricade protecting civilization from the 
barbarians. On the one side barbarians, and on the other side the civilised, and 
all the difference of a comma between them. You’d have to ask him to tell you 
the joke. I think I may be missing something, and it is probably a comma here 
or there. 
 

 
Cadava, Peter Connor & Jean-Luc Nancy (New York and London: Routledge, 1991), p. 94f. 
23 Deleuze, “A Philosophical Concept…,” p. 95. 



383 

Ett hus av hundra miljoner tecken

JOHAN LINTON 

Finns det en relation mellan arkitekturen och filosofin, en relation som låter 
dem konfronteras på ett sätt så att båda kan förvandlas? Denna suggestiva 
frågeställning öppnar en av Sven-Olov Wallensteins texter om arkitekturen, 
om arkitekturens tänkande genom livsvärlden, genom historien.  

Bokens återspeglingar av sitt objekt rör sig mellan ljus och dunkel, där 
läsningen frammanar kaleidoskopiska projektioner av ett byggande som blir 
till, och får sin mening, i analoga rörelser av betecknanden.  

Även om en sådan hypotetisk byggnad stannar vid att vara en fiktiv kon-
struktion, kommer den likväl att göra anspråk på en sanning, och i den 
skapande processen kommer typologins universalitet att smälta samman med 
analogins generativitet när de mer eller mindre igenkännbara arkitektur-
formerna uttrycks. 

Vad som i föreliggande bidrag presenteras är ett utkast till detta slags 
explorativa projekt. De första förberedande stegen handlar om att försöka få 
grepp om traditionens innebörd, för att därefter kunna framställa en serie 
allt mer abstraherade modeller vilka småningom konvergerar i en tema-
tisering av rummet. 

Förloppet kan på ett plan beskrivas som en sekvens av tilltagande abstrak-
tioner, där man via en specifik materiell reduktion kan gå vidare till upprepade 
försök att definiera rumsligheter som intensiva och modifierbara helheter.  

Ett hus är som bekant aldrig helt och hållet naturligt, utan får sin fulla 
gestalt först genom interventionen av artefakter, material, element, gestaltade 
former, vilka alla bildar olika fokus som förklarar konstruktionen, förtätar 
rumskomplexet till en meningsfull totalitet och aktualiserar dess förmåga att 
alstra mening. 

Arkitekturen som text eller bok befinner sig ytterst vid gränsen för sin egen 
läsbarhet, där det skrivna ofta riskerar att suddas ut eller falla isär. Det är i det 
fallet metaforerna som kan rädda minnet, tiden och historien, och som 
implicerar en given mening. 

Byggnadens grammatik blir i själva verket en effektivisering, på samma sätt 
som användningen av stödlinjer, och den tillåter arkitekten att starta sitt arbete 
även om byggnadstypen denne står inför ännu är okänd. I varje slumpartat 
möte mellan en viss arkitekt och en viss filosofisk problematik frigörs analo-
gier, bilder, metaforer och troper för arkitekturen, som handlade det om 
mentala arkitektoniska exempel. 
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Huset blir sedan sammanflätat med indikationen, men måste ändå kunna 
betraktas som oberoende av detta yttre lager, som ett rent fenomen av genom-
skinlig mening. I centrum för gestaltningen befinner sig språket, eller snarare 
tecknet. Ur denna synvinkel är det tydligt att arkitekturen både i sin teori och 
sin praktik arbetar med metafysiska premisser och att dess självförståelse är 
sammanflätad med den västerländska filosofins och vetenskapens historia. 

Arkitekturen kan därmed å ena sidan vara en modell för en fri och sann 
produktivitet. Å andra sidan fungerar arkitekturen som schemat för systemet 
i fråga, och den bryter sig i och med det ur produktivitetens hierarki för att 
närma sig status av förnuftsidé eller bli till ett instrument som tänkandet 
applicerar på sig självt för att kunna figurera en enhet som annars inte erhåller 
någon gripbar form.  

Om man nu betraktar ett givet hus som en isolerad syntax, för att på så sätt 
uppnå ett tillstånd av självreferens, kan man registrera ett formidabelt se-
mantiskt överflöd och medföljande överlagringar av olika system för repre-
sentation. 

Det är en implicit konsekvens att detta hus också är en återspegling av ett 
samtida själstillstånd. Angelägenheterna och tingen genomtränger varandra. 

Dessa rader återges för att demonstrera hur det i den nämnda bokens 
reaktioner och motreaktioner finns en genomgående öppning för begreppen 
och för en ny erfarenhet av arkitekturen. Sven-Olov Wallensteins text är av det 
slaget att den arkitektoniska läsningen oändligt konstruerar nya versioner av 
sig själv.  

Fristående övning utförd från, med och i läsningen av Sven-Olov Wallen-
stein Den moderna arkitekturens filosofier (2004). 
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Utkast till en tapetologi

CATHARINA GABRIELSSON 

Först empiri. Jag har tagit med mig lådan från landet och avvaktat med att 
öppna den. Nu börjar jag försiktigt lyfta ut innehållet och lägga det på bordet 
framför mig: hopskrynklat tidningspapper, hårt smutsad papp, styva ark 
blandade med fuktiga fragment som nästan faller sönder vid beröring. 
Bordet täcks av ett grovkornigt arkeologiskt stoft, århundradens avlagringar 
från virke, insekter, papper, mineraler och lim. Lådan är ett arkiv. Alltefter-
som arbetet med huset fortskridit har jag sparat prover av de nedrivna vägg-
skikten och lagt undan i väntan på analys. Huvudsaken utgörs av gamla 
tapeter, tätt hopklistrade ark och sköra remsor vars mönster och färger öm-
som utplånats, ömsom lyser fram med förvånansvärd kraft. Naturligtvis 
borde denna undersökning gått till på ett annat sätt, med en ordentlig doku-
mentation av varje fragment med angivelse var det suttit. Nu sitter jag retro-
aktivt och försöker med hjälp av Tapetboken identifiera de olika sorterna och 
fastslå en datering.  

Beklädnaden av väggar med papper har sedan första hälften av 1800-talet 
varit ett enkelt och billigt sätt att förändra rummets uttryck och betydelse. 
Gamla hus har ofta lager på lager av tapeter som speglar husets historia och 
dess invånares ambitioner. Denna tunna, ombytliga och efemära materialitet 
står i en komplicerad relation till arkitekturens anspråk på skönhet, hållfasthet 
och beständighet. Den vittnar om hur övergående begär och symboliska gester 
alltid varit en nödvändig beståndsdel i byggnaders förmåga att ha bärkraft över 
tid. De sammanpressade lagren ger en känsla av historiskt djup och konti-
nuitet, men på ett paradoxalt sätt, eftersom varje lager baseras på skillnaden i 
förhållande till de intilliggande; djupet består av ytor och skikt, kontinuiteten 
av frekventa omkast. Tapeten uttrycker en längtan efter det nya som förefaller 
äldre än den modernitet vilken i sig svarar för tillgången och efterfrågan på 
dessa enkla papperstapeter.  

Denna banala estetiska materialitet har försummats i arkitekturteoretisk 
mening. Trots att den ingår i konstruktionen av interiören och i formandet av 
dess subjekt – bägge föremål för ett omfattande akademiskt intresse – har 
tapeten inte fogats in i arkitekturens register som en delvis bekräftande, delvis 
subversiv ordning. Den framträder snarare i kraft av sin frånvaro, som nega-
tion – varför skulle annars den vita väggens renhet haft en sådan ojämförlig 
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genomslagskraft?1 Tapeten är sinnebilden för det godtyckliga och ytliga som 
den moderna arkitekturen värjer sig mot i det ständiga sökandet efter fast 
grund som Sven-Olov Wallenstein beskriver i Den moderna arkitekturens 
filosofier (2004).  

 
1 Se till exempel Mark Wigley, White Walls: Designer Dresses: The Fashioning of Modern 
Architecture (Cambridge Mass., London England: The MIT Press, 1995). 
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Tapeten är bedräglig; den ömsom bekräftar arkitekturens premisser, ömsom 
förnekar och spränger dem. Eftersom vår tids arkitekturbegrepp är avhäng-
igt en frambrytande modernitet borde tapeten haft en rättmätig plats i den 
estetiska tradition som med utgångspunkt i sinnlighet och perception defi-
nierar arkitektur som en rumsgestaltande konstart.2 Eftersom denna mo-
dernitet i sin tur är liktydig med expansionen av en ny kapitalistisk ordning 
som skriver om alla värden och relationer så borde tapeten – i egenskap av 
handelsvara, föremål för massproduktion – begåvats med mer än en fotnot 
i de nya rumsliga teorierna. Om ”det generaliserade estetiska rumsbegrepp-
ets födelse”, som Sven-Olov Wallenstein skriver, inte kan spåras till en en-
skild tänkare utan uppstår ur flera olika teorier, inte sällan i polemik med 
varandra, vilka ”först i efterhand tillåter deras djupare enhet att träda fram, 
hakar i varandra och producerar ett slags begreppslig resonans” så betecknar 
tapeten ett oljud i denna resonans.3 Det framstår som typiskt att Gottfried 
Sempers beklädnadsteori betonar ramverket, fogen och knuten som estetiskt 
bärande element, men bortser från det mest vardagliga och frekventa sättet 
att ”formellt representera[r] och synliggör[a] det inneslutna rummet”: tapet-
en.4 Ändå var Semper starkt engagerad i färgverkan och dekor, och menade 
att byggnadskonsten uppstod ur driften att smycka ”vilket alltid tillgriper de 
enklaste och mest näraliggande verkningsmedel”.5 Starkt präglad av ett 
hegelianskt utvecklingstänkande ansåg han att konstarterna uppstod ur för-
mågan att sublimera, maskera och förneka den materiella verkligheten och 
därmed ”höja” sig från den ursprungliga utsmyckningsdriften.6 Tapetens 

2 Sven-Olov Wallenstein, Den moderna arkitekturens filosofier (Stockholm: Alfabeta Bok-
förlag, 2004), s. 31. 
3 Wallenstein, Den moderna arkitekturens filosofier, s. 29.  
4 Ibid., s. 28. 
5 Gottfried Semper, Preliminära anteckningar om bemålad arkitektur och plastik hos de 
gamle [1834], övers. Joachim Retzlaff (Stockholm, Lund: Symposium, 1986), s. 11. I denna 
tidiga skrift går Semper i polemik med det förhärskande idealet om en skinande vit 
klassicism som han, med stöd i undersökningar av de antika lämningarna, hävdar är för-
falskat.  
6 Gottfried Semper, The Four Elements of Architecture and Other Writings [1869], övers. 
Harry Frances Mallgrave & Wolfgang Herrmann (Cambridge: Cambridge University Press, 
1989), s. 256. Denna upphöjelse kan fattas i termer av Aufhebung som innebär ”dels att 
sudda ut, utplåna men också att lyfta upp och bevara på en högre nivå”, och som (inom 
parentes sagt) utgör en nyckel också hos Marx och i Walter Benjamins förståelse av hur en 
tidigare epoks material lever kvar i en senare. Se G. W. F. Hegel, Inledning till estetiken, 
övers. och efterord Sven-Olov Wallenstein (Göteborg: Daidalos, 2005), s. 109. 
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position i denna hierarki är med andra ord komplex: före eller efter arkitek-
turen, konst eller icke-konst? För Adolf Loos framstod emellertid saken som 
enkel. Influerad av Sempers beklädnadsteori hävdade han att ”marmor är 
den billigaste tapeten eftersom den aldrig behöver bytas ut”. Det förstärker 
misstanken att tapeten, för arkitekturens vidräkning, främst fungerat som 
negation. 

Jag har inte lyckats hitta belägg för Loos påstående. Det förefaller traderat, 
en del av den ”tysta kunskap” man antas förvärva för att bli arkitekt. Men han 
kan säkert ha sagt det, och sannolikt hyste han (i likhet med Josef Frank) en 
motvilja inför tapeter.7 Kanske då tapeten utgör en handfast metod för att 
förändra rummet efter modets växlingar, efter var och ens tycke och smak – 
vilket, som Jan Jennings visat, var ett kraftfullt försäljningsargument från 
1890-talet och framåt – och att denna omsorg om det lilla utmanar arkitektens 
vetande och kontroll över interiören. 8 Ur ett nordamerikanskt perspektiv 
beskriver Jennings hur tapeten hamnar i centrum för konflikten mellan två 
stridande krafter i brytpunkten mellan 1800- och 1900-tal: den snabbt växande 
industrin å ena sidan, och de estetiska reformatorerna eller ”smakdomarna” 
(tastemakers) å den andra.9 Bägge hade fokus inställt på den kvinnliga konsu-
menten som ansvarig för hemmets utformning – ett uppdrag med moraliska, 
estetiska, symboliska, hygieniska och fostrande dimensioner, eftersom hem-
met ansågs avgörande för familjens status och välmående. Jennings anger att 
modet att smycka väggarna med tapeter uppstår på 1870-talet, som förstärk-
ning till hemmets ”smakfulla komposition” av möbler, textilier, prydnadsföre-
mål och bilder – idealet var att skapa ett kumulativt intryck.10 Till följd av nya 
reproduktionstekniker och distributionskanaler svämmar marknaden strax 

 
7 Enligt den inredningsfilosofi som Josef Frank utvecklat med Svenskt Tenn skulle möbler 
och textilier stå för färger och mönster, medan väggarna skulle vara vita. Frank lät sig emel-
lertid motvilligt övertalas att rita en tapetkollektion för Norrköpings tapetfabrik i slutet av 
1940-talet, och skrev senare en ”försonande” essä med råd och anvisningar för tapetsering. 
Ingela Broström & Elisabeth Stavenow-Hidemark, Tapetboken: papperstapeten i Sverige 
(Byggförlaget 2004), s. 333f.  
8 Jan Jennings, ”Controlling Passion: The Turn-of-the-Century Wallpaper Dilemma”, 
Winterthur Portfolio, vol. 31, nr. 4, Gendered Spaces and Aesthetics (1996), s. 243–264. 
9 I Sverige förknippas denna situation framför allt med Ellen Key, vars Skönhet för alla ut-
kom 1899 men fick genomslag först i folkhemmets bostadsvaneundersökningar från 1930-
talet och framåt. Se Eva Londos, ”På folkhemmets väggar”, Hem, red. Carl Heideken 
(Stockholm: Stockholms stadsmuseum, 1995), s. 91–97. Londos berör dock inte tapeten 
utan skriver om konst kontra Hötorgskonst. 
10 Jennings, ”Controlling Passion”, s. 243f. 
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över med billiga papperstapeter, färggranna och brokiga med olika stilreferen-
ser. Många saluförs direkt mot kvinnor, ofta med förskriften att de är så enkla 
att sätta upp att hon kan göra det själv.11 Jennings diskuterar det potentiellt 
frigörande för kvinnor i denna vändning, ställt i relief mot de nya hemin-
redningsidealen i hushållsmanualer och tidskrifter som förordade enkelhet, 
dygdighet och funktionalitet. För motståndarna till industrisamhällets konst- 
och smaklöshet var de färgstarka, stormönstrade och naturefterhärmande 
tapeterna en särskild styggelse – de betecknades som osunda och farliga, både 
tecken för och orsak till psykisk ohälsa.12 Men Jennings påpekar också hur den 
massproducerade papperstapeten hade en demokratiserande funktion; den 
tillät även den fattigaste att smycka sitt hem med en slottsliknande dekor. 
Tapeten blir i denna läsning laddad med makt, klass, kön och begär – en pro-
jektionsyta för strävan att ömsom bejaka, ömsom tukta kvinnors förmenta 
fallenhet att ge vika för sina passioner genom ohämmad konsumtion. 

Tapetboken anger att ”från och med 1870-talet fanns tapeterna i alla slags 
miljöer, även i städernas arbetarhem och hos landsbygdens egendomslösa”.13 
För Adolf Loos handlade problemet om att slå fast arkitekturens position i 
denna tid karaktäriserad av marknadens och demokratins expansion. 
Utformningen av interiören är inskriven i denna problematik. Den föranleder 
förhandlingar inför ett nytt fastställande av relationen mellan inre och yttre, 
privat och offentligt, bevarande och nyskapande. Förslaget att ersätta tapeten 
med marmor – ett av de mest varaktiga och ”naturligt” dekorativa byggnads-
material som finns – framkallar det spänningsfält i vilket han verkar. 
Interiören hos Loos är påtagligt könskodad och statisk, men fylld av intrikata 
dubbelheter som framför allt Beatriz Colomina utforskat.14 Denna skruvade 
gestaltning av ”privatmannens” sfär, en sfär som antas hotad av utanförlig-
gande krafter, är politiskt konservativ i sina anspråk på permanens men också 
på äkthet. Denna äkthet är visserligen svårdechiffrerad – den pendlar mellan 
det rätta, det sanna och det autentiska – men med detta sätt att se (som 
fortfarande förekommer) är tapeten ett oärligt och oäkta material: den räknas 

11 Ibid., s. 248. Jag känner inte till om tapetreklamen hade samma tilltal i Sverige under 
denna period. Tapetbokens exempel är från 1972, kopplat till gör-det-själv-trenden, då en 
annons för förklistrade tapeter visar ”hur frun i huset kunde tapetsera själv och ändå hinna 
bjuda på en cocktail framåt kvällen”. Broström & Stavenow-Hidemark, Tapetboken, s. 360.  
12 Jennings, ”Controlling Passion”, s. 256–259.  
13 Broström & Stavenow-Hidemark, Tapetboken, s. 195. 
14 Beatriz Colomina, Privacy and Publicity: Modern Architecture as Mass Media (Cam-
bridge, Mass., London, England: The MIT Press, 1994).  



MATERIAL: FILOSOFI, ESTETIK, ARKITEKTUR 

392 

inte in bland arkitekturens ytbehandlingar.15 Den nämns också bara i före-
gående i Loos berömda uppsats ”Ornamentik och brott” (1908) där han an-
lägger ett utvecklingshistoriskt perspektiv. Här fastslår han att bonden, arbe-
taren och vilden hör till ett primitivare stadium där ornamentiken kan vara 
begriplig och meningsfull. Men för den moderna människan är ornamentiken 
obsolet, uttryckt i termer av att ”den som går till nionde symfonin och sätter 
sig och tecknar ett tapetmönster är antingen en storsvindlare eller en dege-
nererad”.16 Tapeten står med andra ord för falskhet, bedrägeri och (låt oss 
säga) kognitiva funktionsvariationer. 

Betraktad som ett slags fenomenologiskt gränssnitt mellan samhället och 
individen, mellan storskaliga strukturer och det mest intima (hemmet och 
interiören) är tapeten alltså ett mer komplext fenomen än vad ytan vill göra 
gällande. Den kan förändra rumsupplevelsen och trolla med rummets propor-
tioner, den kan efterlikna andra platser och epoker, och med olika effekter av 
papprets yta kan den imitera andra och mer dyrbara material (ull, siden, sam-
met, sten och trä).17 Stilar, färger och mönster vittnar om normer och norm-
brytning, om skiftande värderingar och socio-ekonomiska ambitioner, om 
villkoren för produktion och konsumtion. Om det finns något sådant som en 
tapetologi – den lag eller ordning tapeten betecknar, och det specifika tänk-
ande som kommer ur det – så måste det handla om mångfald, utbytbarhet, 
snabbhet, lätthet, exakthet och visibilitet. Det sammanfaller nästan exakt med 
hur Italo Calvino framställer de estetiska kriterierna för en framtida litteratur 
i den postumt utgivna Six Memos for the Next Millenium (1996 [1985]). 
Utbytbarheten är det som skiljer. Tapeten är ju karaktäriserad av flyktighet, 
även om gamla tapeter förvisso kan förbli orörda under decennier, till och med 
århundranden, och ge ett levande uttryck för preferenser och villkor från en 
förfluten tid vars blotta avstånd från vår egen är fysiologiskt läsbar på den 
blekta och sönderfallande ytan. 

Tapeten är ett intensivt tidsrumsligt fenomen. Den har en relativt fram-
skjuten position inom byggnadsvården, just för att den berör aspekter av 
varaktighet och föränderlighet som normalt sett ligger utanför arkitektur-
ämnet. Anthony Vidler har påpekat hur modernismens ledande arkitektur-
teoretiker reducerade det förflutna till en källa för ursprung, legitimitet och 

 
15 Se till exempel Mats Enander och Christian Johansson, Arkitekter berättar om arkitek-
turens ytor (Stockholm: Byggförlaget, 1990). 
16 Adolf Loos, Ornament och brott: fyra texter om arkitektur, övers. Claudia Berghaus, 
Gunhild Pettersson & Olle Tillquist (Göteborg, Vinga press: 1985), s. 20f. 
17 Broström & Stavenow-Hidemark, Tapetboken, s. 179.  
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auktoritet i sinsemellan stridande samtidspositioner.18 Med Sven-Olov 
Wallensteins ord är det en historieskrivning som ”bryter med det näraliggande 
förflutna samtidigt som de[n] gör anspråk på att återaktualisera ett djupare 
rationellt arv och därmed producera en historisk legitimitet, ett ’projekt’”.19 
Elisabeth Grosz menar att det arkitektoniska tänkandet överlag har ett 
oreflekterat förhållningssätt till tid; det föreställer sig historien som det för-
flutna, men saknar begrepp om framtiden – det som i hennes läsning handlar 
om virtualitet: skillnad, oförutsägbarhet och tillblivelse.20 Denna oförmåga att 
hantera tiden måste ses i ljuset av arkitektur som formad av ett teknologiskt-
modernistiskt paradigm, det vill säga framåtblickande, inriktad på det nya. För 
vad är ritningen annat än en projektion – en matris för ett framtida utförande, 
ett sätt att styra andras arbete? Men de abstrakta och formbaserade principer 
Vidler lyfter fram som kännetecknande för modernismens historiebruk vitt-
nar också om en oförmåga att handskas med materialitet, inbegripet de 
politiskt-ekonomiska förutsättningar som gör projektet möjligt. Må vara att 
allt detta handlar om ett passerat tänkande, men det arkitektoniska verket är 
fortfarande bundet vid föreställningar om exakthet i utförandet (i enlighet 
med arkitektens intentioner), om överenstämmelsen mellan avsikt och an-
vändning, vilket innebär att förändringar uppfattas som ”förvanskning” – 
något som utövar våld och hotar verket, det vill säga arkitekturens status som 
konst. Detta föråldrade estetiska paradigm, baserat på authorship, originalitet, 
kontroll och permanens, är fortfarande hegemoniskt trots att det ständigt 
utmanas i mötet med verkligheten (”byggandets aktörer”) men också av en 
inomdisciplinär kritik. 

Den sprängkraft tapeten besitter för tänkandet kring arkitektur har många 
orsaker. Som del av interiören och som kulturellt fenomen kan den sägas 
sammanfatta den relativism som utmanar arkitekturteorins anspråk på objek-
tivitet. Tapeten står för det tillfälliga, godtyckliga, lättköpta, subjektiva, efter-
härmande, dekorativa och feminina; den berör smak och stil i ordens mest 
nedsättande mening.21 Men i den historiska process som handlar om for-
mandet av det moderna subjektet som rationell konsument, en process med 

18 Anthony Vidler, Histories of the Immediate Present: Inventing Architectural Modernism 
(Cambridge Mass., London England: The MIT Press, 2008). 
19 Wallenstein, Den moderna arkitekturens filosofier, s. 12. 
20 Elisabeth Grosz, Architecture from the Outside: Essays on Real and Virtual Space 
(Cambridge Mass., London England: The MIT Press, 2001). 
21 Om det motsägelsefulla stilbegreppet i arkitektur med fokus på postmodernismen, se mitt 
kapitel ”Through the Anxieties of Style: The Rigging of Neoliberalism and the New Vasa 
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könskodade förtecken, har tapeten estetisk och politisk relevans. Det Jan 
Jennings beskriver som ett ”dilemma” kan, med stöd i Foucaults maktbegrepp, 
betraktas ur ett vidgat perspektiv. Som Sven-Olov Wallenstein visat så kom-
mer dessa tillsynes motsatta krafter – stat/uppfostrare och kapital/industri – 
ingå i ett komplext samspel där disciplineringen också skapar den frihet och 
möjlighet till individualisering som förbinds med (och främjar) konsumtion.22 
Tapeten är en del av denna biopolitiska ordning. Tillhandahållen som mark-
nadsvara utgör den en teknik att radikalt förändra – åtminstone för en tid – 
vardagsupplevelsen; den erbjuder den möjlighet till förnyelse som i sig 
garanterar och upprätthåller en strukturell orubblighet. Men inte bara det: vi 
vet ju att tapeten maskerar verkligheten, om man med verklighet avser den 
bärande strukturen (stommen) och inte ”simuleringen”, den blanka eller 
matta ytan. Om tapeten gör det ”falska medvetandet” manifest förstår man 
varför den måste utgå ur den diskurs där arkitekturen fick uppdraget att, med 
stöd i ”en objektivitet som ger form till nuet”, omvandla samhället.23 Det 
utopiska draget i modernismens arkitektur – förnekandet av de privata små 
böjelserna, brottet med traditionen och det förgångna – handlade ju ytterst om 
skapandet av ett klasslöst samhälle, där arbetarens efterhärmning av över-
hetens estetik en gång för alla skulle upphöra.24 När historien berättas ur ett 
svenskt perspektiv och de socialistiska kanterna filas bort kvarstår dock för-
aktet mot det folkliga. 

Om tapeten försummats inom arkitekturteorin är det kanske också för att 
den vittnar om så obekväma fakta som att arkitekturens gränser är sköra och 
förhandlingsbara, att arkitektens kontroll är en chimär, att människor är 
viktigare än hus. För tio år sedan talades det om en vändning i samtids-
arkitekturen: ett nytt intresse för materialitet och ornamentik till följd av nya 
digitala produktionstekniker som gör skillnaden mellan det massproducerade 
och det unika obsolet. Dekorationen har nu gjort ett återtåg i screenprintande 
fasadbeklädnader medan inredningen av nyproducerade lägenheter överlämnas 
åt stylisten (eller kunden). Den amerikanska arkitekturteoretikern Sylvia Lavin 

 
Museum in Stockholm”, Neoliberalism on the Ground: Architecture and Transformation 
from the 1960s to the Present, red. Kenny Cupers, Catharina Gabrielsson & Helena Mattsson 
(University of Pittsburgh Press, 2020).   
22 Sven-Olov Wallenstein, ”A Family Affair: Swedish Modernism and the Administration 
of Life”, Swedish Modernism: Architecture, Consumption and the Welfare State, red. Helena 
Mattsson & Sven-Olov Wallenstein (London: Black Dog Publishing, 2010), s. 190. 
23 Wallenstein, ”A Family Affair”, s. 189. (Min övers.) 
24 Eller rättare sagt: ersättas med en annan elits estetik. 
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har tagit upp tapeten, men inte på grundval av dess fakticitet utan i en diskussion 
om relationen mellan konst och arkitektur. Med utgångspunkt i Clement 
Greenbergs teorier beskriver hon ett fall där konstnärer bjudits in att måla direkt 
på väggen. Hon ser det som kännetecknande för en hybrid blandform, en not 
quite architecture (”inte riktigt arkitektur”, eller ”nästan arkitektur”), ett gräns-
område eller intra-genre hon döper till wallpaper (tapet).25 Det är symptomatiskt 
att tapeten bara tjänar ett språkligt eller metaforiskt syfte för att begreppsliggöra 
relationen mellan överordnade kategorier. Nutida arkitekturteori är visserligen 
starkt orienterad mot ett tvärdisciplinärt utforskande av disciplinens gränser 
och en problematisering av dess grundvalar, det vill säga arkitekturens relation 
till makt, feminism, politik, postkolonialism, brukarens roll, byggandets indus-
tri- och produktionsvillkor och så vidare. Men även i de kritiska försöken att 
utmanövrera arkitekten från rummets produktion till förmån för en vidgad, 
demokratisk spatial participation saknar jag tapetens på en gång blygsamma och 
allomstädes närvarande estetiska verklighet. 

Det är möjligt att tapetologin handlar om något helt annat. Även om det är 
förenklat att påstå att den moderna arkitekturens filosofier alltid präglats av 
en strävan efter visshet, universalitet och tidlöshet, så tycks tapeten bära på 
något som inte hör hemma i arkitektur, eller som arkitekturen inte förmår 
tänka. Detta något kan ibland bryta fram i Sven-Olov Wallensteins skrifter 
men är svårt att sätta fingret på. Om strävan att omfatta allt – man frestas säga: 
lägga under sig allt – kan kallas arkitektonisk, så utgör hans gärning ett monu-
ment. Denna vilja att ställa allt på sina rätta platser skapar också en värld för 
andra att vandra i, för andra att utforska och bebo. För, som han skriver, ”alla 
dessa begrepp vittnar om det moderna som ett ständigt lika paradoxalt och 
oavslutbart projekt […] ett projekt som varje gång stöter på det fak-
tum ’ingenting är på sin plats’, men också att själva platsen inte är på sin plats, 
utan alltid måste produceras på nytt”.26 Det jag fäster mig vid särskilt är 
emellertid ställena där saker börjar glida i redovisningen och texten ger intryck 
av handskrift. Inledningen till Den moderna arkitekturens filosofier innehåller 
flera sådana stycken. Det står: ”den ursprungliga ambitionen var att presentera 
ett mycket större material”, ”vad som här presenteras är en del av det ur-
sprungliga projektet”, ”här finns många uppgifter för framtida forskning skis-
serade”, ”exakt vilken väg denna undersökning kommer att ta är ännu 
oklart”.27 I dessa hänvisningar till avsedda eller planerade arbeten – som 

25 Sylvia Lavin, ”What You Surface is What You Get”, Log, nr. 1 (hösten 2003), s.s 103–106. 
26 Wallenstein, Den moderna arkitekturens filosofier, s. 10. 
27 Ibid., s. 13, 15.  
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kanske aldrig blev av – finns något motsägelsefullt. Dessa passager kan tolkas 
som ett sätt att inteckna ett territorium, men de ger också uttryck för mot-
satsen: insikten i den egna begränsningen, en grundläggande ovisshet, en öpp-
ning mot det ännu oförutsägbara. Det finns något skört och poetiskt i de här 
styckena som påminner mig om tapeten; det ständigt pågående, att göra det 
man kan – inte nu, kanske snart, kanske aldrig. 
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Afterimages or After Images?

MARCELYN GOW & ULRIKA KARLSSON 

The question raised in this essay, “Afterimages or After Images,” reflects on 
the contemporary status of the image in architecture. Images permeate our 
daily interactions, whether mundane or extraordinary, and our engagement 
with and through them exerts unprecedented pressure on the historical role 
of architecture as a locating and centering device for the human subject. The 
stability and immutability of Vitruvian firmitas has effervesced into innu-
merable bits of data that congeal in myriad forms to comprise, describe and 
construct various aspects of our environment. In the “after images” pre-
sented here, these descriptions take the form of photogrammetric compo-
sites or point cloud composites. To work after images and through after-
images (a visual image or other sense impression that persists after the stimu-
lus that caused it is no longer operative) is a reflection on the idea that the 
capacity to describe an object through images may be such that the descrip-
tion of the object begins, in some instances, to coincide with the object itself, 
to augment it or to completely supplant it. 

This mode of working challenges us to re-imagine and to consider what is 
architecture after images? We thereby invent stories that demand alternate 
forms, aesthetics and ways of being in the world. Taking as a premise Jacques 
Rancière’s definition of images as “operations that produce a discrepancy, a 
dissemblance,”1 we examine how the process of documentation of sites, ob-
jects, and interior spaces becomes deliberately misconstrued to engender 
multiple authenticities. We perform acts of architectural duplicity that allow 
us to cut through the assumed real and discover the possibilities of architecture 
after images. Our focus is on the aesthetic dimension of architecture and the 
possible production of new modes of being in the world. We take the territory 
of after images as our site of inquiry, action and architectural speculation. 

In “Sven-Olov Wallenstein and Koo Jeong A—Ontologies of the Virtual,” 
a recent conversation between Daniel Birnbaum and Sven-Olov Wallenstein 
documented in e-flux journal, Wallenstein states: 

Art is always an augmented reality, drawing on it while also pushing it in 
some other unforeseen direction. Modern technologies provide artists with a 
new set of tools for achieving this, just as the canvas once did. The canvas was 

1 Jacques Rancière, The Future of the Image (London: Verso, 2007), p. 7. 
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also only partly a real thing, and partly a dematerialized window. The history 
of painting has to a great extent consisted in a long and no doubt intermin-
able negotiation about how to relate these two sides.2 

The idea of an augmentation of reality as a correlation between the canvas 
and the window, leads us to consider how the image, within architecture, has 
transformed from a representational entity to a mode of operating in and on 
the world. 

1. Bildstrider/Changing images 

On the last page of Bildstrider, an anthologized series of lectures on aesthetic 
theory from 2001, that can be translated as Image Wars or Image Contro-
versies, Sven-Olov Wallenstein proposes that the notion of “site” has taken 
on a more nomadic character, free to engage any place, be it natural, museal, 
fictive or a place within an electronic weave. In relation to the virtual, he 
recently argued that the virtual, that is perfectly real, “does not make place 
and physical location irrelevant, but rather asks of us to conceive of it dif-
ferently.”3 Not only art, but also architecture, circulates in these realms. 
Their changing (im)materiality produces “economical and institutional 
shifts in how they are acquired, preserved, and cataloged.” A change in the 
practice of acquiring, preserving and cataloging images can be seen in the 
transition from the mechanical reproduction of images to the computational 
or digital reproduction of images. The digital image can not be copied in the 
same way as the mechanically reproduced image, that can be visually 
compared to its “original.” The computational copy, according to Boris 
Groys, can only be staged or performed. The image takes on qualities of a 
piece of music, where the notation is not identical to the music. To be heard 
the score needs to be performed. “One can argue that digitalization turns 
visual arts into performing arts.”4  

 
2 Sven-Olov Wallenstein & Daniel Birnbaum in conversation, “Are Friends Electric? – Sven-
Olov Wallenstein and Koo Jeong A—Ontologies of the Virtual,” E-Flux (October 3, 2019), 
https://www.e-flux.com/architecture/are-friends-electric/289162/ontologies-of-the-
virtual/. 
3 Ibid.  
4 Boris Groys, In The Flow (London: Verso, 2016), p. 143f 
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2. Raking5

Images act as archives that temporarily hold, sort and store stuff, where 
things can be displaced, gathered, stacked, accumulated and further distri-
buted. Computational documentation and image processing both preserve, 
repair and construct sites as well as affect architecture’s relationship to 
crafted aesthetic tendencies that emerge when translating between various 
mediums. 

Raster is an important concept in the digital treatment of images. It is not 
only a name in computer graphics where raster images represent a grid of 
pixels often displayed on a screen. The word raster, etymologically related to 
rastrum, takes its name from an agricultural device of mixed character, some-
thing like a rake or a fork, both in regard to its form as well as how it is used 
breaking up soil in a pattern of parallel lines. 

Raster, rastrus and rostrum. An agricultural implement of mixed character, 
between our fork, rake and hoe, both as regards the form of the object and 
the manner in which it was used.6 

In computer graphics a definition is the following: 

In computer graphics, a raster graphics or bitmap image is a dot matrix data 
structure that represents a generally rectangular grid of pixels (points of 
color), viewable via a monitor, paper, or other display medium. Raster 
images are stored in image files with varying formats.7 

The etymological relation between the agricultural device of a rake and the 
term raster in computer graphics was partly based on Philo Farnsworth’s con-
tribution to the development of the electronic television. As a youth growing 
up in an agricultural context, Farnsworth took his inspiration from the series 
of lines produced by the back-and-forth motion used when plowing a field to 
name his invention of the image dissector for scanning an image.8 

5 The notion on raking in relation to raster has been developed in conversation with 
Veronica Skeppe and Pablo Miranda for the master studio Architecture of Things and Stop 
Making Sense at KTH School of Architecture 
6 Raster, Rastrus, Rastrum, A Dictionary of Roman and Greek Antiquities, 1890.    
7 https://en.wikipedia.org/wiki/Raster_graphics 
8 https://en.wikipedia.org/wiki/Philo_Farnsworth 
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3. Points 

In the accompanying image, at first glance, we see a perfectly depicted interi-
or object, or as well-defined an image as we are accustomed to perceiving on 
a daily basis in a culture permeated by the flow of images. This interior object 
is characterized by the folded softness of fabrics, the sharp graphic outline of 
text on the cover of a magazine, the luminous pink produced when the color 
red is reflected with daylight onto beige surfaces. When skimming over the 
image though it begins to dissolve into points, different nuances of colored 
points, losing its sharp edges and sometimes leaving us with the absence of 
points, as shadows without information. 

This after image is an effect of the visualization of computational data. At 
the same time, it is a simulated representation of a point cloud model. It is an 
accumulation of points ordered through the traditional architectural device of 
the sectional cut. Unlike the photographic information, point clouds do not 
record hierarchy between materials, location, objects or spatial outline. Points 
provide a specific coordinate location on a surface that can be comprised of 
any material or spatial hierarchy. The points have no size, but are scalable. 

This imageable information is acquired through a laser that measures the 
distances between surfaces coupled with photographic information belonging 
to those surfaces. The acquired points, attaining coloration through the 
photographic information, form a veil that envelopes the milieu, except those 
areas or pockets of space where the laser or camera projection doesn’t reach. 

4. Lacunae 

Within the interior “after image” described above, the presence of perceptual 
lacunae—literally those areas of the interior that elude contact with the 
scanning device of the laser or camera—raises the question of resolution. 
The failure of the scanned data to resolve into a fully legible entity produces 
a partial absence of resolution that results in an inability to engage with that 
gap through representational convention. New ways of seeing these missing 
aspects of the image begin to emerge along with different modes of instru-
mentalizing those spaces. Hito Steyerl, in her text, “In Defense of the Poor 
Image,” has convincingly argued that the lack of resolution contained in an 
image accelerates its dissemination within an online community and hence 
raises its exchange value in that context.9 This points to the fact that what is 
 
9 Hito Steyerl, “In Defense of the Poor Image,” E-Flux, vol. 10 (November 2009): p. 6. 
https://www.e-flux.com/journal/10/61362/in-defense-of-the-poor-image/  
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valuable in one context (the legibility afforded by high resolution) decreases 
value according to a different set of criteris (the speed with which data can 
be transferred and utilized). This correlation between resolution and the 
ability for information to move across distances is an important aspect of 
Bruno Latour’s formulation of “immutable mobiles.”10 As Latour contends, 
the mobile inscription is a necessary facet in the construction of real entities. 
Thus, we could question how we assign value to areas of the after images 
where visual data is absent; we could attach value to the fact that these 
territories operate as spaces for the projection of identity. 

The after image is something that transacts rather than represents. Non-
hierarchical point cloud data is multivalent. It exists in a state of dema-
terialization (the innumerable bits of data referred to at the outset of this essay) 
that is meaningful to varying degrees depending on whether the data is 
translated through a machine (as in the case of 3D printing an object derived 
from the data) or understood as visually significant by a human observer. The 
idea that architecture may exist for multiple subjectivities aligns with 
Wallenstein’s reflection that, “art is somehow prescient about future forms of 
sociality, perception, and experience. It draws maps and charts of territories 
that do not yet exist.”11 These are the territories we seek to inhabit through 
architecture after images. 

10 Bruno Latour, “Visualisation and Cognition: Drawing Things Together,” Knowledge and 
Society: Studies in the Sociology of Culture Past and Present, vol. 6, ed. H. Kuklick (Jai Press, 
1986), op. 1–40. 
11 Birnbaum & Wallenstein, “Are Friends Electric?—Sven-Olov Wallenstein and Koo Jeong 
A—Ontologies of the Virtual.” 
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Detail of Room portrait, point cloud image by Veronica Skeppe, Cecilia Lundbäck and 
Ulrika Karlsson 2019.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
The two images are from the ongoing practice based research project Interiors Matter: A 
Live Interior, funded by VR The Swedish Research Council, hosted by KTH School of 
Architecture and the Built Environment in collaboration with Konstfack University of 
Arts, Craft and Design. The research is carried out by Ulrika Karlsson, Cecilia Lundbäck, 
Veronica Skeppe, Daniel Norell and Einar Rodhe. 
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Photographic ultra wide-angle image, by Veronica Skeppe, Cecilia Lundbäck and Ulrika 
Karlsson (2019).  
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Blinking till Walle 
ANN EDHOLM, 2019 

Nästa uppslag: Blinkning till Walle, Ann Edholm. 
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Minnen: Walle och konstnärerna, tidskriften  
Material, ”postmodernism” och 1990-tal

EVA-LOTTA HOLM FLACH 

I Expressen 2011 beskriver konstkritikern Nils Forsberg en gallerirunda i 
Vasastan. Han upplever att den svenska samtidskonsten bryr sig alltmer om 
ekonomi och allt mindre om filosofi. Vart tog 90-talets energi vägen? undrar 
han. I artikeln hänvisar han bland annat till konstfanzinen Beckerell i Malmö 
och till det mer avancerade Material i Stockholm. En ny scen var under 
etablering, konstaterar han. Galleristen Marina Schiptjenko uttalar sig också. 
Hon förtydligar att ingen då (på 90-tal) pratade om marknaden – för den 
fanns inte. ”Man pratade om postmodernism […]. Idag är det tvärtom.”  

Ja, det var en annan tid och inte heller idag, ytterligare tio år senare, finns 
det filosofiska samtalet inom konstvärlden så som det en gång gjorde under 
1990-talet. För visst skrevs det, pratades och bråkades om filosofi och konst 
i allmänhet och om filosofisk tankeverksamhet i relation till konstnärlig 
praktik i synnerhet. Det diskuterades huruvida konstvärlden verkligen 
behövde all den filosofi som plötsligt verkade vara under glödande produk-
tion, om upplösningen av konstarternas hierarkier, om roller i förändring 
och konstkritiker som ansågs gå i filosofernas ledband. Det talades om alter-
nativa konstformer, nya former av gallerier och konstutbildningar i omdan-
ing. Alla hade en åsikt om det system som för somliga så hotfullt verkade ha 
tagit över – postmodernismens! I navet för diskussionerna fanns det lilla 
konstfanzinet/tidskriften Material, som skrevs och producerades av och 
med Walle som central gestalt, fast alltid i ständig dialog med Erik van der 
Heeg (och förstås övriga redaktionsmedlemmar däribland Fredrik Hårle-
man, Daniel Birnbaum och undertecknad själv). Fanzinets första nio num-
mer blev särskilt omtalade genom sina framsidor och ”inserts” av aktuella 
konstnärer men också för hur redaktörerna med egna händer häftade ihop 
varje enskilt exemplar. 

*** 

Ett minne från konstnären Anders Widoff: 

En söndag halvligger Walle och Erik på golvet till galleriet på Upplandsgatan 
och fäster ihop en ny utgåva av Material. Golvet är fyllt av högar med lösa 
sidor som alla ska klamras i rätt ordning. Walle röker. Erik skrattar.  
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Inne på kontoret sitter Thomas [Nordanstad] och ringer. 

Kanske var det vintern 1992? Jag minns att det snöar utanför, flingorna 
smälter och gnistrar mot fönstren. Det är ganska hemtrevligt. Galleriet är vid 
den här tiden Stockholms hjärta; härifrån tycktes världen överblickbar, 
konsten en ännu outforskad möjlighet. En framtid. 

(Anders Widoff, Paris, januari 2020) 

*** 

Walle var en drivkraft, ja kanske själva motorn i att introducera nya, filo-
sofiska tankemönster i konstvärlden under denna period; hans avtryck på 
konstlivet under 90-talet går inte att komma förbi. Vid sidan om cirku-
lationen av Material är det omvittnat hur han föreläste, översatte, skrev, 
föreläste igen, översatte ännu mer och skrev ännu lite till från tidig morgon 
till sen eftermiddag. Inte direkt om ”postmodernism” (ett ord han själv ele-
gant oftast undvek) men om alla de filosofiska vägar som både hade pekat 
dithän och sedan bortom det så kallade postmoderna tillstånd hans själv med 
kirurgisk precision endast diskuterade i relation till Jean-François Lyotard 
och den omtalade skriften La Condition postmoderne. Walle var noggrann 
och detaljerad, talade om Platon, Kant, Hegel, Wittgenstein, Foucault och 
Derrida lika stringent och engagerat oavsett med vem eller vad som var mot-
tagare; en konstnär, ett konstverk eller en fackmässig filosof. Hans före-
läsningar på konsthögskolorna fick människor att vallfärda; ja, det var en 
egen rörelse. Kompendier i filosofisk historia låg på varje konststuderandes 
nattduksbord. Alla (åtminstone de flesta) ville klara sig igenom en vernissage 
eller ett konstsamtal med bibehållen värdighet. Det var en massiv folkbild-
ande insats som fick en hel konstvärld omkring honom att strama upp sig.  

*** 

Ett minne från konstnären Sophie Tottie: 

Sent 1980-tal när jag gick på Konsthögskolan i Stockholm dök det upp ett 
gäng från filosofiska och idéhistoriska institutionerna vid Stockholms uni-
versitet i våra konstkretsar. En av dem var Sven-Olov Wallenstein, kallad 
Walle. De sa att vi hade roligare fester på Mejan, vi hade klubb varje fredag 
då folk från hela stan kom. Först i en källarlokal på Jakobsgatan och sedan i 
den då halvt ockuperade, gamla militärbyggnaden Kasern III på Skepps-
holmen. Så småningom tog Walle m fl. alltmer över tidskriften Kris som 
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också hade några rum på Skeppsholmen. Tidskriften inkluderade bland an-
nat intervjuer och översättningar av texter med för oss konstnärer alltmer 
diskuterade filosofer som Derrida, Lyotard, Kristeva, Deleuze och Guattari. 
Ungefär samtidigt startade de dessutom en tidskrift som var ämnad direkt 
för konstscenen vid namn Material och, lika viktigt, de började med regel-
bundet återkommande releasepartyn som kom att dra till sig alla ur kultur-
världen. 

Parallellt hade vi på Konsthögskolan en gästprofessor, Björn Lövin. Efter 
flera mytomspunna utställningar som herr P:s Penningar på galleri Mejan 
och ILAC på Centre Georges Pompidou gjorde han 1987 utställningen Om 
det personliga på Moderna museet. Som student började jag jobba för honom 
på en utställning som kom att heta C – eller kampen om verkligheten. En skri-
bent behövdes för katalogen och Björn Lövin frågade Walle som inte bara 
hade visat sig skriva fantastiskt om filosofi utan även otroligt insiktsfullt om 
konst. Som ingen annan skrev han direkt och okonstlat och kanske var det i 
samband med Lövins förfrågan som jag för första gången träffade Walle 
utanför de stimmiga festerna. Det var en solig dag under Almarna i Kungs-
trädgården. Karl XII pekade mot öster, mot vad som fortfarande hette Sovjet-
unionen, och Björn Lövin berättade om kampen om verkligheten. Walles 
text avslutades med orden: ”C-medvetandet skulle kunna vara det som förför 
oss genom sin avsaknad av mening och substans, sin brist på djup och 
innebörd: genom att vara den medvetandets och andens nollpunkt där kul-
turens fundament blir synligt i all sin opaka och skrämmande skönhet.” 

(Sophie Tottie, januari 2020) 

*** 

Och ett minne till från samma period av konstnären Ebba Matz: 

I början när jag gick på Mejan hängde Walle och kompani där och gjorde 
bland annat den egenhändigt hophäftade tidningen Material. Kompaniet 
kunde vara lite för cyniska för min smak, därför var det ingen slump att jag 
frågade om Walle inte kunde lära mig att tänka. Då tipsade han om en filo-
sofikurs på ett studieförbund som han hade. Dit släpade jag min mellan-
brorsa och en barndomsväninna. Vi var säkert yngst av deltagarna. Walle var 
tålmodig och vi uppskattade att det förklarades på dalmål, han fick oss att 
känna oss hemma i tankens värld. 

Senare, 1993, var det naturligt att fråga honom om en katalogtext till vår ut-
ställning på Dalarnas museum 1993, tillsammans med Åsa Andersson 
Broms, Peter Johansson, Mikael Lindgren. Han skrev initierat om oss alla. 
Jag har verkligen uppskattat hur han alltid velat förklara, även om frågorna 
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har tyckts enkla. Material och Site skapade en gemenskap även för oss som 
inte var involverade. Jag kan sakna recensionerna och texterna som var i 
tiden och just i det där lilla intima formatet. Det var en brytningstid där 
debattens vågor var höga även i dagstidningarna. Där tycker jag att Walle var 
bra, han var inte förälskad i de postmoderna ikonerna, han tittade liksom 
utifrån. 

(Ebba Matz, januari 2020) 

*** 

”Redaktionen” på Upplandsgatan flyttade till ett vindsrum i Torpedverkstan 
på Skeppsholmen och intog ett nytt format; Le monde-plagiatet. I övrigt var 
redaktionen enig om att konflikten mellan modernism och ”postmodern-
ism” redan då var en gammal historia. Lars Nittves stora utställning ”Implo-
sion – ett postmodernt perspektiv” hade ägt rum flera år tidigare 1987 på 
Moderna Museet, samma år som Lars O Ericsson stridslystet försvarat den 
postmoderna konsten i en omtalad debatt i DN. Under 90-talet, och de år 
som Material intog en alldeles egen position som förmedlare av konstfilo-
sofiska artiklar, fortsatte likväl en mycket livligt debatt, ja rent av en strid, 
mellan den äldre tidens mer smakorienterade värdegrunder och samtidens 
alltmer teoretiska och politiska synsätt. 

Vid en genomläsning anno 2019 är det intressant att följa hur stora delar 
av 90-talets diskussioner träder fram i omfångsrika intervjuer, essäer, runda-
bordssamtal och recensioner. De konstpolitiska och filosofiska referenserna är 
överallt närvarande i texterna, inte sällan i argumentation, men också ofta 
framställt, för den som läser mellan raderna, med raffinerad humor. Walles 
oöverträffliga humor var nämligen en oundviklig del i hans förmåga att för-
medla komplicerade system för en mindre kunnig omgivning, vilket givetvis 
också kunde väcka förargelse. Humorn var en förlösande kraft men också ett 
effektivt vapen eller en strategi genom vilken han kunde bemöta, i hans ögon, 
mindre genomtänkta invändningar. Jag kursiverar, för vid sidan om det 
olyckliga bruket av ordet ”postmodernism” fanns ytterligare ett fenomen i 
tiden som kunde få Walle rejält irriterad. I en krönika inleder han: 
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Plötsligt är allt strategier. Ordet har i konstvärlden blivit närmast uttjatat och 
klingar övermoget 80-tal. Men så griper det omkring sig överallt, på alla kul-
tursidor, i alla tidskrifter med självaktning. Har du förvaltat ditt kulturella 
kapital, lille vän? Mannen bakom detta är givetvis Pierre Bourdieu.1 

Nja, kanske är det inte precis Bourdieu själv som Walle förargar sig över allra 
mest (även om han i ett par nummer senare i en intressant recension över 
ett samtal mellan den tyske konstnären Hans Hacke och Bourdieu ägnar allt 
fokus åt att kritiskt nagelfara den sistnämnde)2 utan över det sätt den franske 
sociologen användes och kom att legitimera en ”traditionell antiintellektual-
ism” som han tycker sig se ”frodas speciellt på vissa kultursidor.” Han fort-
sätter: ”Eftersom allt som nu verkar svårt och seriöst kan förklaras vara en 
del av olika aktörers strategier i ’fältet’ kan man neutralisera sina kombat-
tanter utan att ta ställning till vad de faktiskt säger.”3 

Precis. Intresset för att lyssna in hur maktens aktörer i konstlivet uttalar sig, 
löper som en röd tråd genom varje nummer (liksom Bourdieus slagfälts-
metaforer men förstås alltid kringgärdade citattecken). Ett utmärkt exempel 
är intervjuserien ”Var står konstkritiken?” som Walle, Erik och Daniel ini-
tierar 1992.4 Den börjar med Leif Nylén och gick vidare till Peter Cornell, 
Ingela Lind, Lars O Ericsson, Sören Engblom och till sist Ulf Linde. Alla 
mycket läsvärda. Inledningsvis summeras frågeställningarna genom ett antal 
tidstypiska men inte desto mindre intressanta iakttagelser. Det skrivs om kri-
tikens funktion i en ”avgörande brytningstid”, om den förlegade bilden av kri-
tikern som en smakdomare, kollapsen av modernismens värdehierarkier och 
om ”postmodernism” (med citattecken givetvis) som en oåterkallelig för-
ändring. Men så plötsligt, avslutningsvis, ett annat perspektiv, som en invit 
eller strimma självkritisk reflektion. 

Det finns alltid en risk med en kritik som ständigt hämtar sina begrepp från 
andra områden, och placerar in verken i en sociologi, en psykologi eller en 
teori om samhället. Här kan det enskilda konstnärskapet i värsta fall framstå 
som illustrationer för redan färdiga teoribyggen, och den specifikt konstnär-
liga dimensionen förblir otillgänglig.5 

1 Sven-Olov Wallenstein, ”Millenium”, Material, vol. 14 (1993), s. 2.  
2 Sven-Olov Wallenstein, ”The Dialectics of Commitment”, Material, vol. 23 (1994), s. 8.  
3 Wallenstein, ”Millenium”, s. 2.  
4 Sven-Olov Wallenstein, Daniel Birnbaum och Erik van der Heeg 
5 Osignerad artikel, ”Var står konstkritiken?”, Material, vol. 10 (1992), s. 8 
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Den där inviten köpte givetvis inte konstkritikens grand old man, Ulf Linde. 
Walle, Erik och Daniel var förstås väl pålästa men ur Lindes perspektiv, 
oåterkalleligen på andra sidan i förhållande till sin egen konstkritiska gärn-
ing. Intervjun blir ett häpnadsväckande samtal; ilsket ifrågasättande, roligt 
och bitvis briljant. Efter en inledande fråga om Lindes bok Spejare och synen 
på Duchamp och det sammansatta jaget, utvecklar Linde sina tankar i brin-
nande retorik till försvar för en konstsyn han etablerat redan som ung dans-
musiker. ”Kritikerns förhållande till konsten är som dansarens till musik”, 
förkunnar han och fastställer: ”Filosofi [däremot] är som en stelbent dans-
lärare vars mästrande ett-två-tre-fyra ett-två-tre-fyra just inte gör det roligare 
att dansa.”6 

Hur frågorna än ställs vänds dem genast tillbaka. Han glider undan varje 
ansats som görs för att försöka få honom att ”definiera” eller ”precisera” sina 
tankegångar i en text som liksom böljar fram, lyhört transkriberad från den 
gamla kassettbandspelarens ljudupptagning. Walle, Erik och Daniel gör ett sista 
försök i att nå fram till någon form av klarhet från Linde, nu genom att använda 
ordet kriterium i synen på sin intendentsroll på Thielska Galleriet. Linde: 

Vad får er att tro att jag skulle ha några kriterier? […] Kriterier? Säg att det 
ingår ett moment av förälskelse i varje genuin konstupplevelse – låt mig då 
komma med en motfråga: av vilka kriterier vägleds ni när ni blir förälskade? 
Hur svarar ni? Och vad vill ni att jag ska svara? Att det inte finns några 
kriterier? Ok! Men det hindrar mig inte från att tycka bättre och sämre om 
vad jag ser. För mig är det hela ganska enkelt. Genant enkelt, om ni vill. 

Men så enkelt var det inte, vilket mängden av artiklar och intervjuer med olika 
teoretiska och politiska analyser visar. Termerna backlash och det förargelse-
väckande Political Correctness spred sig som en löpeld i allmänna medier och 
det var uppenbart att ett vidare och mer pluralistiskt mångfacetterat konst-
begrepp var under full etablering. Jag minns tydligt tidsandan i läsning av min 
och Walles intervju med Laura Cottingham 1994, amerikansk kritiker och 
kulturteoretiker på besök i Stockholm. Hon är arg, inte just på inskränktheten 
i svenska konstliv utan på ”backlashes” i allmänhet och i synnerhet i New 
Yorks konstvärld. Hon upplever att viktiga förändringar, aktivism och ämnen 
som rasfrågor och feminism inte får utrymme i utbildningar och på museer 
där vita män fortfarande dominerar. Hon irriterar sig över hur städer som 
London och Paris imiterar New York samtidigt som de försöker göra konsten 

 
6 Daniel Birnbaum, Erik van der Heeg & Sven-Olov Wallenstein, ”Om det genant enkla” 
Material, vol. 15 (1993), s. 8. 
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nationell genom utställningstitlar som ”Ung Brittisk Konst” eller med ”fåniga, 
låtsatspoetiska titlar” (Frankrike). Så leder Walle in frågorna på det som egent-
ligen intresserar honom mest (tror jag). Det är också politik, men i annan 
form: konstnären Gerhard Richter och hans omtalade Baader-Meinhof-svit, 
konstteoretikerna Benjamin Buchloh och Rosalind Krauss, verksamma vid de 
amerikanska universiteten Harvard och Columbia. Cottingham svarar initi-
erat, om än avvisande, vad gäller Buchlohs politiska tolkning av Richters mål-
ningar. Men ett betydligt större problem ser hon i Rosalind Krauss. Walle 
frågar, något illmarigt, men vad är problemet med Rosalind Krauss? Cotting-
hams svar är på kornet återgivet genom Walles eget raster av humoristisk och 
polemisk inlevelse. Cottingham: 

Hon är konservativ snobb. Hon är betydligt mer beroende av Clement 
Greenberg än vad hon själv anar. Hon vet så självsäkert vad som är bra och 
vad som är dåligt och kan förkasta en hel installation bara på grund av en 
liten detalj som enligt henne pekar alltför direkt på någon samtidspolitisk 
händelse. Hon har svårt att acceptera nya uttryck och detta eviga tjat om det 
betecknande och det betecknade, som är ett sätt att stänga in oss i ständiga 
reflektioner över språket. Detta tillåter oss inte att få syn på de väsentliga 
problemen.7 

Jag skrattar, för jag minns hur samtalen utvecklade sig vidare på vernissager 
och fester efteråt, alltmer vässade efter ett par glas vin. Walles ständiga rör-
else mellan att skriva, föreläsa, översätta och socialisera sig spred under 90-
talet en energi i konstvärlden många av oss inte glömmer. Allt var viktigt, 
det handlade också om att ha kul, dricka vin, snacka sex eller som han själv 
uttryckte det i en av sina sista krönikor, 1997: ”What We Actually Did After 
the Orgy”, med hänvisning till Nittves utställning tio år tidigare.8 

*** 

Ett sista minne från konstnären Jan Svenungsson får avsluta. Han påminner 
om att också Walle har en musikalisk ådra, det är inte bara Linde som har 
känsla för rytmik: 

7 Eva-Lotta Holm & Sven-Olov Wallenstein, ”Kulturproducenter kontrollerar våra käns-
lor”, Material, vol. 21, (1994), s. 6. 
8 Sven-Olov Wallenstein, ”What We Actually Did After the Orgy”, Material, vol. 31 (1997), 
s. 2. I artikeln finns även en hänvisning till utställningen ”Les immatérieaux” av Jean-
François Lyotard, som på nytt står i fokus i Daniel Birnbaums och Sven-Olov Wallensteins 
nyligen utgivna bok Spacing Philosophy: Lyotard an the Idea of the Exhibition (Berlin: 
Stenberg Press, 2019). 
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Det är länge sedan jag hade regelbunden kontakt med Walle. Men för några 
år sen, fick jag syn på en affisch för den prestigefyllda ”Sliver Lecture” på 
universitetet i Wien där jag undervisar. Den dominerades helt av två namn i 
jättestorlek: Gormley & Wallenstein. I mindre grad: ”Art and Architecture in 
Conversation”. På plats i salen kunde jag konstatera att såväl konsten som 
arkitekturen avhandlades på en nivå som jag hade svårt att följa. 

Detta var inte någon större överraskning. Åren går och intressen kristal-
liseras. Vad jag minns av samtal med Walle från den tiden vi ofta träffade 
varandra i Stockholms konstliv, är att han var bättre påläst och framförallt 
snabbare i tanken än alla andra. Men hans attityd var aldrig överlägsen, tvärt-
om, det var alltid kul att diskutera med Walle. Han var generös med sin 
analys och sin energi och han hade vida horisonter.  

Det är märkligt hur minnets urvalsmekanism fungerar. När jag fick frågan 
om att skriva något för den här texten, gick min första tanke till en konversa-
tion på en restaurang. Vernissagemiddag på Östermalm någonstans. Vi 
pratar musik och kommer in på Yngwie Malmsteen. Walle är entusiastisk 
och berättar att han själv spelat gitarr i band. Han var den snabbaste gitarrist-
en i Dalarna, lägger han till. 

(Jan Svenungsson, december 2019) 

Eva-Lotta Holm Flach 
Januari 2020 
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In the Cave with Walle

SINA NAJAFI 

Once upon a time, in another century, there was a young man who was 
studying philosophy in Stockholm. The young man was sweet, smart, and, 
like many philosophy students, quite poor. He loved reading, and talking, 
and drinking, but late at night, when he went home, he liked to turn on the 
TV and watch the late evening fare offered to adults on Swedish television. 
But there was a small hitch. Back then, late evening “entertainment” was only 
available to those who had paid an extra fee, and our young hero did not 
have the money to do so. Those who did not pay saw instead a constantly 
flickering version of the film, which made viewing frustrating. But being an 
enterprising young man, and spurred on by his youthful desires, our hero 
found a way past this visual barrier. He discovered that if he blinked his eyes 
rapidly at the same pace at which the images were flickering, some linea-
ments of the image could be made out. There on screen he could see the 
fleeting image of what bodies do to other bodies on such occasions.  

As I said, this all happened a long time ago, before I myself met this young 
man. I heard the story from a mutual friend, who then told me a funny 
addendum. One day, our mutual friend decided to call the television presenter 
who hosted the adult program—back then adult entertainment apparently 
needed an introduction—and ask that she chastise the young student by name 
live on national television. “Dear _________, I hear you try to blink your eyes 
very rapidly in order to decipher the scrambled images of the films we 
broadcast. This must be very frustrating for you. Please, just pay your fee and 
enjoy what is on offer.” But our hero did not pay. He continued to use his hard-
learned eye technique. It was difficult but a drink or two helped with the rapid 
eye movement, and anyway, he knew from his reading that desire is a priori 
frustrated. 

How quickly did our hero have to blink his eyes in order to eke out some 
sort of recognizable image? We don’t know. The PAL television frame rate 
used in Europe is 25 frames a second. Perhaps—and this is a guess—the closer 
he got to flickering his eyes at 25 frames a second, the closer he came to seeing 
what he wanted to see. A character in a Godard film famously says that cinema 
“is truth, 24 times per second.” Philosophers know something about truth, but 
they also know—well, the good ones, anyway—something about desire. 
Maybe at 25 times per second, our young philosopher was in the presence of 
both truth and desire. 
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But I digress. I don’t know why I told you this story. The person I want to 
talk about is another philosophy student, Sven-Olov Wallenstein (a.k.a. 
Walle), whom I met in Stockholm in the early 1990s when I lived there. This 
young man also knew a lot about truth and desire, and for some reason—I’m 
being coy, I know the reason very well—I still remember the many evening 
discussions we had about this and that, usually under the influence of drink. 
It’s odd that I remember exact phrases Walle said to me so long ago. Some of 
them helped me read books, for example this one: “Unlike Lyotard, Rorty is a 
peacemaker.” Some of them made me think about the situation of thinking, 
like this funny tidbit: “A lot of philosophers are ugly. If you could have lots of 
sex instead, why would you philosophize?!” 

Walle was never my professor but entire sections of our dialogues are still 
with me. Why? We could say that it’s because of Walle’s peerless clarity of 
thought, but many thinkers have that. We could say that it is because his love 
of philosophy is deep and he is never in it to pull rank, show off, preen, or score 
points. His love was, and remains, pure, and therefore infectious. We’re get-
ting closer now. But as with a handful of other interlocutors I have had over 
the years, I listened to Walle and learned from him because his persona never 
hid how his supernatural intellect and his human desires and frailties were all 
intertwined. He was not a deep thinker who also happened to be all-too-
human. He was a deep thinker and a true teacher because he could acknow-
ledge the all-too-human in himself, and in others. And when the relationship 
between desire and truth is not severed, that’s when thinking—and teaching—
can happen.  

I had four important professors during my university years. I never studied 
with Walle but he joins the gang of four. A Festschrift was recently arranged for 
one of my four professors and I let the invitation to write for it slide. I don’t know 
why. I’m ashamed of what I did. Perhaps it was because when the Festschrift was 
being made, my old professor had cancer; it was not clear he would make it and 
I was not sure what to write, and how. I’m glad to say he’s ok now, but I feel 
awful about not participating in the Festschrift so that I could tell him in public 
how much he has meant to me. He knows it privately but there is something 
about saying the same thing in public that changes its meaning and stature.  

I almost missed this opportunity too, thinking that I should try and write 
something quasi-philosophical but that was putting me off the task. But then 
I remembered that what I love most about Walle is the way in which the 
intersection of his mind and his body is always honestly on display. What’s the 
point of learning if your learning does not acknowledge that thinking is always 
embodied and seated? And what is the point of talking if you don’t think of 
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your interlocutors as equally embodied and seated, with their own pool of 
unwieldy desires pulling them this way and that? Any truth-seeker who can’t 
acknowledge that at the get-go is not one I can listen to for long. 

When we sit in the cinema, two independent phenomena—the persistence 
of vision and the phi phenomenon—conspire to make us mistake a bunch of 
still images as smoothly continuous action. But if you can only see how bodies 
pleasure each other on film by blinking your eyes rapidly, then the illusion of 
cinema is gone. You are now cognizant of the labor it takes to produce 
seamless continuity. It’s hard work, and it needs dedication. Truth at 25 frames 
a second, but only if you can will yourself to blink at the limit of the human. 

I feel there is an allegory in these shadows somewhere, but the one person 
who can maybe help me think of some elegant way to get out of the cave I’ve 
put myself into is the person I’m writing this for—and to. So, Walle: Please 
help me out here! Let’s say you and I are sitting in a cave on a couch, and we’ve 
had a drink or two. Something comes on TV but we can only see the shadow-
play in front of us if we set aside the embarrassment of looking foolish in front 
of each other and start blinking our eyes in unison. Is what we see together in 
that fleeting moment something we can hold onto when the image is gone? 
Was there some truth there that will outlast the moment? I hope so.  But as I 
said, this ending is for you in every sense of the word. Please tell me how I 
should have finished this essay next time we meet, which I hope is before too 
long. Drinks are on me. 
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Växlande molnighet, 15 juli 1960 (2019)

BIGERT & BERGSTRÖM 

Nästa uppslag: Växlande molnighet, 15 juli 1960 (2019), Bigert & Bergström. 
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Kontrapunkt – eller en kväll på Belladonna

DANIEL BIRNBAUM 

Det var på Belladonna, en italiensk restaurang i Frankfurt, som vi frågade 
Giorgio Agamben om han kunde tänka sig att komma till Moskva. Kon-
ferensen, som vi gav namnet Thinking Worlds, var en del av en biennal som 
jag organiserade tillsammans med en grupp kollegor i museivärlden. Till 
huvudmoderator utsågs Sven-Olov Wallenstein, som också var den som for-
mulerade tankarna bakom konferensen, vars föga anspråkslösa underrubrik 
löd: The Moscow Conference on Philosophy, Politics and Art. Agamben dök 
faktiskt upp i den ryska huvudstaden en iskall vinterdag och höll bisarrt nog 
sig föreläsning på varuhuset TSuM. Hans labyrintiska tankegångar kring 
vissa kyrkofäders betydelse för hur begreppet oikos traderats och transfor-
merats genom seklerna strömmade genom högtalarna allt medan köpstarka 
moskvabor tog för sig ur lyxsortimentet. Varför Agamben talade på varu-
huset minns jag inte längre. Jacques Rancière, Chantal Mouffe och övriga 
intellektuella storheter framträdde i det polytekniska museets väldiga audi-
torium. Längs fram vid scenkanten satt Sven-Olov och modererade fråge-
stunderna.  

Thinking Worlds är nog den mest ambitiösa filosofiska konferens som 
någonsin ackompanjerat en konstutställning och det slår mig att Sven-Olovs 
bidrag till många av de arrangemang i konstlivet som även jag varit involverad 
i kan begripas som ett slags filosofisk kontrapunkt. Med kontrapunkt menas 
en teknik för polyfon komposition, en uppsättning verktyg som används för 
att fläta samman självständiga stämmor så att de blir delar av en mer komplex 
helhet. Hur väver man samman konst och filosofi utan att reducera det visuella 
till ett slags illustration för abstrakta argument? Hur undviker man att filosofin 
blir till ett ornament som hängs på som ett dekorativt utanverk? Faktum är att 
filosofiska essäer i konstsammanhang ofta just förblir ett slags dekoration. 
Boris Groys, en annan av deltagarna på Making Worlds, har beskrivit hur 
konstnärer känner sig nakna utan teoretiska kläder, helst vill de ha en hel kata-
logessä. Ju ogenomträngligare texten är desto bättre.  

Den kväll Sven-Olov och jag åt spagetti med Agamben på Belladonna kom 
vi just från ett paradexempel på ett sådant stumt möte mellan den filosofiska 
stämman och den konstnärliga. De vävdes över huvud taget inte samman. Jag 
hade bjudit in Agamben att tala på Städelschule, konsthögskolan i Frankfurt 
där jag på den tiden var rektor. Året var 2005 och Agamben var nära zenit vad 
gäller berömmelse. Han citerades varje dag i Frankfurter Allgemeine Zeitung 
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och föreläsningssalen var därför fylld till bristningsgränsen. Vi väntade oss en 
föreläsning anpassad till det konstsammanhang som bjudit in honom. Kanske 
något om situationismen, om biopolitik och det nakna livet eller om for-
mernas migration hos Aby Warburg. Istället talade Agamben om en teologisk 
strid på 500-talet. Ingen i publiken begrep någonting. Här fanns inte en an-
tydan till kontrapunktisk flätning.  

Kontrapunkt – från latinets punctus contra punctum (not mot not) – defi-
nieras som ett antal besläktade tekniker som låter kompositören fläta samman 
stämmorna. De kan förbli självständiga (var och en mer eller mindre sin egen 
melodi) men ändå hänga samman både lodrätt i den så kallade stämväven och 
vågrätt, alltså över den tid stycket tar. Gång på gång har Sven-Olov vävt sam-
man filosofin och konsten. Det komplicerade utbytet mellan tänkandet och 
det estetiska fältet är utan tvekan den röda tråden i hans eget författarskap. 
Och genom sina många gästspel på samtidskonstens arenor har han vävt in 
museer och biennaler i den filosofiska diskussionen. Thinking Worlds blev för 
mig upptakten till den biennal i Venedig som 2009 gavs namnet Making 
Worlds. Sven-Olov vävde åter in sina tankar i katalogen. Några år senare satt 
han med Jacques Rancière i en sal på Moderna Museet för att tala om den 
franske kollegans nya bok Aisthesis, och en lång rad filosofiska interventioner 
följde under åren. 

Detta är några exempel på det decennielånga ackompanjemang som Sven-
Olovs konstfilosofiska aktiviteter erbjudit konstlivet. Det mest avgörande teo-
retiska bidraget – som idag får uppmärksamhet på curator-utbildningar över 
hela världen – är ett slags ramberättelse för en serie stora tematiska utställ-
ningar. Under mina år som chef för museet fjärrstyrdes programmet till vis 
del av Sven-Olovs Deleuze-inspirerade spekulationer kring människan och 
hennes eventuella transformation i riktning mot något som sägs sakna namn. 
Deleuzes koncentrerade bok om Foucault avslutas med ett kort appendix om 
människans död och övermänniskan. I viss mån kan det förstås som ett styr-
dokument för 2010-talets mest omfattande grupputställning på Moderna 
Museet. Kan man i utställningens form utveckla en filosofisk antropologi? 

Med den stora grupputställningen Livet självt (2016) avslutades en trilogi 
som försökte inringa människans sätt att existera i världen: arbeta, säga, leva. 
Det började några år tidigare med en utställning om praxis: Shozo Shimamoto 
slängde glasflaskor fyllda med färg på sina målningar, Andy Warhol urinerade 
på duken och Niki de Saint Phalle sköt med gevär på pannåer, preparerade 
med färgballonger som blödde genom lager av gips. Explosion! Måleri som 
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handling (2011) presenterade verk av moderna klassiker, men också av sam-
tida konstnärer som alla undersöker olika sätt att producera verk genom fysisk 
handling – med munnen, håret, fötterna, diverse redskap, hela kroppen. 

Så kom Efter Babel (2015), en stor utställning om språkens mångfald, som 
innehöll poesiläsningar och en hel dansfestival. Allt handlade omöversätt-
nings möjligheter.  

Vi lever efter Babel, sade den libanesiska målaren och poeten Etel Adnan i 
ett samtal, och tillade: Varje språk öppnar dörren till en hel värld. Själv färdas 
hon med sina många språk ständigt mellan världarna, något hon har gemen-
samt med de andra konstnärerna i utställningen. Alla slår de broar mellan 
kontinenter, alla skapar de konst som hämtar kraft ur dessa översättningar och 
språng mellan språken. Ibland uppstår inget annat än babbel, ibland skapas 
helt nya former av konst. 

Livet självt blev den avslutande delen i trilogin: ett försök att komma under-
fund med vad det är att vara levande. Varken vetenskapen eller filosofin har 
kunnat ge något uttömmande svar på frågan om livets själva väsen. I början av 
1900-talet tog den spekulative biologen Ernst Haeckel klivet in i konsten och 
skapade fascinerande bilder som presenterade naturens skapelser och former 
som konstnärliga yttringar. Är naturen själv den största av konstnärer? I 
dagens teknologiskt manipulerade värld har osäkerheten om var naturen bör-
jar och det artificiella livet tar vid bara tilltagit, och många konstnärer idag 
tycks dras till denna gränstrakt.  

Arbete, språk, liv: Museets största utställningar bildade så under några år 
en teoretisk kedja som Sven-Olov tecknade med hjälp av Foucault och 
Deleuze. Konst är sällan bra när den försöker illustrera filosofins konstruk-
tioner, men ibland löper undersökningarna parallellt eller kanske snarare kon-
trapunktiskt som stämmor i en fuga. När dessa antropologiska undersök-
ningar i utställningens form avslutats kom så ett efterspel i form av ett video-
baserat projekt om den nya människan: The New Human. Efter två kapitel i 
Malmö tog den för ett helt år (2016/17) över stora delar av museet i Stockholm 
och lät livsformer som helt klart lämnat en plågad mänsklighet bakom sig 
framträda i verk av konstnärers som Hito Steyerl, Ed Atkins, Ryan Trevcartin 
och många fler. Den nya människan, som har uppstått i nya möten mellan det 
biologiska livet och en accelererande teknologi, kräver uppenbarligen en ny 
antropologi eller något slag transhumanistisk begreppslighet som vissa av 
dagens konstnärer redan tycks ana. Sven-Olovs kontrapunktiska komposi-
tioner, som började med Agamben på en restaurang i Frankfurt, klingar idag 
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vidare och har blivit utgångspunkten för seminarier på konsthögskolor över 
hela Europa.1  

1 Såväl Royal College i London som Städelschule i Frankfurt att organiserat seminarier om 
relationen mellan filosofi och curatoriska praktiker med utgångspunkt i vad som kommit att 
kallas Moderna Museets ”Anthropology series”. En ung israelisk skribent, Ben Livne 
Weitzman, dokumenterade ett samtal under rubriken Contrapunctual Philosophizing. Detta 
är ett utdrag:  
Ben Livne Weitzman: This exhibition series was in many ways based on the appendix from 
Deleuze’s book on Foucault, which relates to the latter’s chapter “Man and his Doubles” from the 
book The Order of Things. Which came first—the wish to work with these texts or the ideas for 
the exhibitions themselves?  
Daniel Birnbaum: That little appendix by Deleuze is a text to which I have returned as a writer 
many times. So, in a way that came first, but not in the sense that I decided to turn it into a 
leitmotif for massive exhibitions. It’s a bit more complicated and we never made the organizing 
principle behind the shows overly visible, perhaps to avoid the sense that we were simply 
illustrating philosophical concepts. I think one can say that the four shows were staged in a kind 
of contrapuntal relationship to the philosophical anthropology explored by Foucault in The 
Order of Things. His analyses of labor, languages and life famously lead up to the questioning of 
traditional humanism itself. In our case, the concluding exhibition, The New Human, invoked 
visions of posthumanist or transhumanist life. Key artists were Hito Steyerl, Ed Atkins, Ryan 
Trecartin, and Cao Fei. It was in conversation with my friend Sven-Olov Wallenstein, an expert 
in Deleuze and the translator of his book on Foucault, that the idea emerged that we could create 
a series of exhibitions that rather systematically would explore these themes in a way corres-
ponding to Foucault’s analyses of labor, language, and life.  
Ben: How present were these texts during the curatorial process? Were they like direction 
markers, or more like a map or a guide book?  
Daniel: I would say that these texts were direction markers on a kind of metalevel. In a way, the 
philosophical framework functioned as a map or, as you say, guide book to the series as a whole. 
While the four exhibitions were not conceived only as responses to this type of question, one 
might, as Wallenstein puts it, trace a line, no matter how sinuous, that traverses them and at 
several points intersects with the Foucauldian problems delineated. The philosophical notions 
were not overly visible in the individual shows, let alone in the individual works of art. There 
were many curators involved. Life Itself was organized by Carsten Höller, Jo Widoff and myself, 
and the philosophically rich catalog was edited by Stephanie Hessler. We did not in any way limit 
ourselves to the Deleuzean framework, and I would not want to reduce the fantastic works by 
Pierre Huyghe, Trisha Donnelly, Josh Kline, Philippe Parreno, Lygia Clark, Paul Thek, Joseph 
Beuys, and many others to illustrations of a philosophical road map. The same is true of After 
Babel, created in dialog with Hans Ulrich Obrist and Simon Castets, whose section referenced 
writers such as Etel Adnan and Edouard Glissant and took place in a tower built by Simon 
Denny. The New Human, finally, was curated by Joa Ljungberg, who no doubt found inspi-
ration in political writers and feminist theorists that have little to do with Foucault, even if some 
of the artists, Ed Adkins for instance, does seem to hint at that “formation of the future” that 
Deleuze writes about, a sphere where, as theorists, we perhaps have to content ourselves with 
“very tentative indications if we are not descend to the level of cartoons.”  
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Ben: The contrapuntal image is an interesting one. It suggests movements and relations, a deli-
cate balance of polyphonic tunes, where the lines are independent but nonetheless related 
harmonically.  
Daniel: I think the important thing to emphasize is that the art exhibited is not simply an 
illustration of thought patterns that are already fully articulated. If that were the case the 
curatorial articulations would be mere decoration.  
Ben: It is interesting to think of philosophers who curated exhibitions. Somehow, all those who 
come up in my mind are French. Of course, the most well-known is Jean-François Lyotard’s Les 
Immatériaux at Centre Pompidou (1985), or Paul Virilio’s Unknown Quantity at the Fondation 
Cartier (2003).  
Daniel: As you know, Wallenstein and I have written a book on Les Immatériaux, it’s called 
Spacing Philosophy: Lyotard and the Idea of the Exhibition (Berlin: Sternberg Press, 2019). In 
its experimental layout, Les Immatériaux intensified the reflection on the exhibition as a form of 
communication, as an interface that need not limit itself to the presentation of objects, but can 
expand into a kind of immersive space. Immersion should however not be understood as the 
intoxicating and overpowering space of the Gesamtkunstwerk, but rather as an exploration of 
differences and discontinuities that have already begun to inhabit our sensorium; it directs the 
subject back to a space for reflection and questioning, not only of what is there to be seen, but also 
of what it means to see, and of who is the subject of seeing. For today’s artists and curators ex-
ploring the possibilities of virtual space and new immersive technologies, Lyotard’s pioneering 
curatorial project offers a rich theoretical toolbox. He stressed the need to render philosophy 
visual—not only by illustrating concepts with striking and sensuous images, but also through 
spatialization, in a way reminiscent of Mallarmé’s famous throw of the dice. It’s time for a new 
generation to through the dice and surprise us with entirely new constellations! 
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Tidskrifter som samlingsplats för konstarter och tillämpad 
filosofi – dialoger om den dåtida samtiden

KRISTINA RIEGERT1 

It is my deep conviction that philosophical work on art and aesthetics […] 
must proceed in close contact with works, otherwise it is doomed to remain 
at the level of empty formality and generality, and the Zwiegespräch between 
Dichten and Denken that Heidegger attempted becomes simply a monologue 
by the philosopher himself.2  

 Sven-Olov Wallenstein, Nihilism, Art and Technology 

Allt sedan 1600-talet har tidskriften varit en plattform för författare, refor-
matorer, publicister och filosofer att nå ut till likasinnade och allmänheten. 
I vår tid är kulturtidskrifter en viktig del av det offentliga samtalet kring allt 
från litteratur, konst och musik till samhällsfrågor och idédebatt. Periodi-
citeten gör att man kan belysa aktuella frågor på ett sätt som en bok inte kan 
göra, och formatet gör att man kan fördjupa sig på ett annat sätt än dags-
tidningar förmår. I synnerhet utgör kulturtidskrifter en kunskapsbank som 
efterföljande generationer kan återvända till gång på gång. Tidskrifter speg-
lar inte bara sina upphovsmän, redaktioner och skribenter utan också den 
tidsanda de föddes i, samtidigt som långlivade tidskrifter också speglar sina 
utgivares föränderliga intressen. I det som följer kommer jag att visa hur de 
tidskrifter Sven-Olov Wallenstein (hädanefter, ”Walle”) medverkade i var 
betydelsefulla för hans professionella och personliga utveckling.3 Det görs 
genom samtal med ett litet urval redaktionsmedlemmar från dessa tidning-
ar. Samtalen återges på samma sätt som i tidskriften Material. Frågorna syft-
ar till att återskapa tidsandan och Walles roll i tidskrifterna snarare än det 
tankegods som förmedlas i tidskrifterna.  

1 Författaren har sporadiskt medverkat som språkgranskare, som konsult, eller som engelsk 
redaktör för olika nummer av Kris, Material och SITE.  
2 Sven-Olov Wallenstein, Nihilism, Art and Technology [diss.] (Stockholm: Stockholm Uni-
versity, 2010), s. xi. 
3 Han beskrev själv tidskrifternas betydelse i förordet till sin avhandling. ”Writing, editing 
and engaging with contributors of all kinds is a kind of thinking in action, which proved 
essential to the development of my thought.” Ibid., s. xi.  
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Faktaruta 
-Hype Magazine, Tidskriften för konst, teori, mode, politik och film, 
1988–1990. Redaktionen: Jan Åman (ansvarig utgivare), Erik van der 
Heeg, Sven-Olov Wallenstein, Anders Palm, Daniel Birnbaum och Bodil- 
Marie Thomsen som utländska redaktörer. 
 
-Tidskriften Kris – kritik, estetik, politik, 1990–1996. Redaktionen: 
Daniel Birnbaum (ansvarig utgivare), Aris Fioretos, Hans Ruin och Sven 
Olov Wallenstein. Utkom med tio nummer. 
 
-Material (fanzine-versionen), 1991–1992. Redaktionen: Carl-Fredrik 
Hårleman (ansvarige utgivare), Bigert & Bergström, Daniel Birnbaum, 
Katarina Ehrnrooth, Erik van der Heeg, Eva-Lotta Holm, John Peter 
Nilsson, Thomas Nordanstad, Sven-Olov Wallenstein. 
Material (Le Monde-versionen), 1992–1994; Engelska Le Monde-
versionen, 1994–1998. Publisher: Erik van der Heeg; Editor-in-Chief: 
Sven Olov Wallenstein; Editors: Daniel Birnbaum, Eva-Lotta Holm, 
Håkan Nilsson. 
1988–1999 började tidskriften åter ges ut pa ̊ svenska i glossy A3-format 
och var då starkare kopplad till symposier, mer akademisk och tematisk. 
 
-SITE, Journal for Contemporary Art, Architecture, Cinema and 
Philosophy, 2001–2013. Publisher/Editor-in-Chief: Sven-Olov 
Wallenstein; Editors: Tim Anstey, Brian Manning Delaney, Power 
Ekroth, Jeff Kinkle, Trond Lundemo, Staffan Lundgren, Karl Lyde ́n, 
Helena Mattsson, Meike Schalk, Susan Schuppli, Kim West. 
http://www.sitemagazine.net/ 

Utifrån tidslinjen kan man konstatera att tidskrifterna var resultat av ett 
samarbete mellan flera olika konstellationer av människor, med Walle som 
central figur och gemensam nämnare. Det bör sägas att olika namn kunde 
förekomma i redaktionsrutan från nummer till nummer, samtidigt återkom-
mer medarbetare i flera tidskrifter, med Daniel Birnbaum, Erik van der Heeg 
och Eva-Lotta Holm Flach flitigast på 90-talet, och Power Ekroth, Staffan 
Lundgren, Helena Mattsson och Kim West på 2000-talet. I början av 90-talet 
överlappar tidningstitlarna varandra, med sinsemellan olika karaktär och 
ambitioner. Från och med Materials tredje inkarnation (Le Monde-version-
en, 1994) är utgivningen i princip på engelska (med undantag för Materials 
glossy-version, 1998–9). Den mest stabila utgivningen i form och innehåll 
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var SITE, trots att även SITE förnyade sig vad gäller skribenter och formgiv-
ning. De första åren hade SITE både svenska och engelska översättningar, 
men efter förnyelsen slutade man med det mödosamma översättnings-
arbetet och gick över till texter på engelska helt och hållet. 

Skribenterna i tidskrifterna var svenska och internationella, döda och 
levande filosofer, etablerade och yngre konstkritiker, gallerister, författare, 
konstnärer, musei- och konsthallsdirektörer, fotografer, poeter, litteratur-
vetare, kulturvetare, filmvetare, arkitekter, och blivande förläggare. Det som 
är gemensamt för tidskrifterna är att de omfattar flera konstarter eller inrikt-
ningar, och att de visar hur filosofi och teori är relevanta för den aktuella este-
tiska praktiken. Det är mycket man kan säga om en tidskriftsutgivning som 
spänner över 30 år – som omfattar över hundra svenska och utländska skri-
benter, och som finansierats sporadiskt av statliga bidrag, prenumerationer, 
särskilda avtal för specialnummer4 och annonser. Men för att kunna spåra de 
stora linjerna betar jag av dem en efter en.  

1. Hype

Hype (1988–1991) var en pampig ”glossy” tidning på svenska. Många be-
skriver den som tidstypiskt ”barock” med proffsig layout, många annonser 
för konstgallerier, intervjuer med och verk av konstnärer, recensioner, men 
även artiklar om populärkultur (film och mode) och politiska företeelser. Att 
även mode skulle få utrymme i samma nummer som ”Lyotard: Arkipelag” 
(av Sven-Olov Wallenstein) var tecken på det rådande kulturklimatet med 
sin postmoderna blandning av högt och lågt, något som förstärktes av satel-
lit-tv:s intåg och det snabbt kommersialiserande medielandskapet. Hype 
hade höga ambitioner vad gällde att attrahera unga hippa kulturintresserade. 

2. Kris

Tidskriften Kris var ett mycket välkänt upparbetat projekt5 som överläm-
nades 1989 till en ny redaktion bestående av Daniel Birnbaum, Sven-Olov 
Wallenstein, Hans Ruin, och Aris Fioretos; alla vid den tiden doktorander i 
filosofi respektive litteraturvetenskap. Kris ansågs ha banat vägen för post-
modern kontinental filosofi i Sverige under sent 70- och 80-tal. Tidskriften 
var en, med dagens mått mätt, påkostad tjock tidskrift i A4-format (1993, i 

4 Till exempel från Lars Thulin och AB Propexus. 
5 Mediearkivet Retriever bekräftar att dagstidningarna skriver mest om Kris under den 
gamla redaktionen varför jag här fokuserar mig på den nya redaktionen. 
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något mindre format) som erbjöd illustrationer, konstverk, kritik, essäer, 
dikter, och översättningar av originaltexter av kontinentala filosofer och för-
fattare. Den var en plattform för en ny bekantskap med en kontinental tradi-
tion som hade legat i dvala i Sverige sen andra världskriget. Redaktionens 
roll var att axla en mantel som skapats av andra, och samtidigt förnya den. 
Kris utnämndes i medierna till postmodernismens flaggskepp trots att de 
filosofer som var dess företrädare inte riktigt ville kännas vid begreppet.6  

Samtal med Daniel Birnbaum 
KR: Du var ansvarig utgivare för Kris 1989–1996. Hur skulle du vilja karak-
tärisera den tiden när ni tog över Kris 1989?  

DB: På den tiden dominerades filosofin i Sverige av den anglosaxiska analy-
tiska filosofin. Andra världskriget bröt kontakten med kontinenten. Den 
enda som höll på med kontinentalfilosofi var Aleksander Orlowski [på 
Stockholms Universitet, red. anm.]. Kris hade varit väldigt inriktad på lit-
teratur i den gamla redaktionen. Vi var mer filosofiskt lagda och akade-
miserade antagligen Kris för mycket. Jag minns att vi gjorde ett nummer om 
Levinas. Vi gjorde ett nummer om Hölderlin, och ett nummer som behand-
lade Foucault/Deleuze.7  

Man kan säga att Kris var som bildsatt filosofi. Filosofi i dialog med andra 
ämnen.8 Konstnären Maya Eizin medverkade i ett nummer som anknöt till 
Leibniz och barocken.9 Konstnärsparet Bigert och Bergström medverkade i ett 
nummer med temat ”Avgrunden”.10 Konsten fanns där.  

Kris och Material hörde ihop på något sätt. Kris var allvarsam. Material var 
mycket mera lekfull till utformningen och mycket närmare verkstaden och 
konstvärlden. Material var en perfekt verkstad. Kris fick förfoga över ett par 
rum ovanför Moderna Dansteatern. De två smårummen blev lika mycket Kris 
och Material. Min syster var koreograf och arbetade med Margareta Åsberg 
som jobbade i en mycket intellektuell danstradition. Texter var viktiga. 
Margareta Åsberg var då gift med konstnären Jan Håfström och hon skapade 

 
6 Med undantag för Lyotard. Personligt samtal med Sven-Olov Wallenstein, 25 oktober 
2019. 
7 Levinas finns i Kris, vol. 38, (1989); Hölderlin-numret är Kris, vol. 39/40 (1990); Fou-
cault/Deleuze finns i Kris, vol. 46/47 (1993). 
8 Intressant i sammanhanget är att medan de flesta nummer innehöll verk av olika konst-
närer var Hölderlin-numret (vol. 39/40, 1990) genomgående bildsatt av Joseph Beuys. 
9 I temanumret ”Lyckohjulet”, Kris, vol. 41 (1990).  
10 Kris, vol. 42 (1991). 
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en transdisciplinär plattform. Dansscenografier gjordes av konstnärer, med 
texter av till exempel Roland Barthes. Eva Löfdahl och Max Book gjorde 
scenografier. Som en liten version av alla konstarter som hör samman i samma 
rum. Moderna Dansteatern var mycket mer produktiv och experimentell på 
riktigt än till exempel en scen som Forum var. Det var intellektuellt avancerat 
med konstnärer, musikstycken och dans.  

KR: Vad skulle du säga Walles roll i tidningen var?  

DB: Han jobbade absolut mest av alla. Han var som en maskin. Han hade 
förmågan att tydliggöra och renodla andras texter. Han var också bra på 
”kreativ översättning” när det behövdes. Walle var helt enkelt motorn i de 
här tidningarna. Medan andra var bra på att få igång honom och skapa det 
sociala runt tidningarna, seminarierna, utställningarna och festerna. Fram 
till 2010 går det inte att föreställa sig Walle utan en tidskrift. När jag flyttade 
hem till Stockholm från Frankfurt 2010 var tidningen SITE på Sveavägen 
med Walle, Kim West och den nya generationen skribenter.  

Det Walle gjorde kan man kalla för tillämpad filosofi. I någon mån behöver 
filosofi ett annat material för att betrakta sig själv. Walle och tidskrifter hänger 
ihop och alla tidskrifterna är kopplade till varandra. Att göra en tidning är 
nästan som att kurera en utställning.  

KR: Jag vill minnas att en hel del tid lades på att översätta filosofer och för-
fattare, Lyotard, Merleau-Ponty, Walter Benjamin. Var det på grund av att 
dessa inte tidigare hade översatts till svenska?  

DB: Ibland var de inte översatta till svenska. Jag tror ingen annan har gjort 
lika mycket för att introducera kontinentalfilosofi till det svenska språket 
under efterkrigstiden som Walle. Han var så långsam med sin avhandling 
för att han har översatt så oerhört mycket. Tusentals sidor Hegel, Heidegger, 
Husserl och Derrida och nu den svåraste tänkaren av alla, Adorno.  

Det är en märklig vilja att vidga den svenska kulturen – att introducera vik-
tiga kontinentala tänkare på svenska. Walles idé om det filosofiska samtalet 
behövde ett rum. Innan Södertörn kom var Walle sitt eget universitet. Men 
det är inte så att han var ensam, Walle behövde även andra runt omkring sig. 

KR: Material, var den som ett slags kontrast till Kris?  
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DB: Material blev som en ventil till Kris. Material var inte en teoretisk 
tidning utan det var mer verkstad. Material kändes mycket närmare konsten. 
Material var mer produktiv för konstscenen. Många nya och intressanta 
gallerier öppnade i Stockholm då. Magasin 3, Andreas Brännström och 
Andrén-Schiptjenko. Den scenen var jätteintressant och unga konstnärer 
som var i början av sina karriärer kom till Stockholm och vi intervjuade dem.  

KR: 2019 har det teoretiska intresset flyttat till nymaterialism och post-
humanism, dvs. där människan inte längre ses som det självklara subjektet 
utan måste ses i relation till djur, natur, teknik eller som en del i ett nätverk. 
Hur kan man se det i ljuset av en tidskrift som hette just ”Material”? 

DB: Deleuze-intresset på 90-talet föregriper allt det vi pratar om nu. Även 
om det digitala inte fanns på den tiden. Särskilt Deleuze är den mest pro-
fetiske. Ta Mille Plateaux uppgörelse med subjektet; i Frankfurt 1999 fanns 
det en supertrendig Techno-label som hette Mille Plateaux. Det fanns även 
ett stort disko som hette Dorian Grey som låg under flygplatsen i Frankfurt 
som folk flög in för att gå på. De åkte inte ens in till stan. På konsthögskolan 
i Frankfurt fanns det en arkitekturavdelning, och det var bara Deleuze som 
gällde där. 

3. Material 

Konst-fanzinet Material startades 1991 som en lågbudgettidning.11 Form-
mässigt hade den skrivmaskinstypsnittet Courier och var häftad liggande i 
ett A4-format. Material hade således en påtaglig materialitet i själva trycket 
(fotostatkopia), som gjordes i 500 exemplar av redaktionen för hand, vilket 
försvårades ibland av konstnärernas inserts.12 Det som utmärkte Material 
var att gallerister (Tomas Nordanstad, Carl Fredrik Hårleman), konstkri-
tiker (John Peter Nilsson) och konstnärer (Bigert och Bergström) kom att 
ingå i redaktionen redan från början. Material skulle vara ”en plattform för 
diskussioner, samtal och utställningar”, men den kom också att bli, som 
Fredrik Hårleman skrev: ”en hel situation”, beroende på att det inte fanns 
ekonomiska förutsättningar att driva tidningen,13 samtidigt som den svenska 

 
11 Se Material, vol. 39 (2000). Material 10 år. 
12 T ex. Ulf Rollofs flugor, Material, vol. 9 (1992), eller Ernst Billgrens små mosaikstenar, 
Material, vol. 8 (1992). 
13 C.F. Hårleman, ”Efterskrift till ett förord – En grundare blickar tillbaka”. Material, vol. 39 
(2000).  
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konstscenen fullkomligt exploderade med nya konstnärer, gallerier och inte 
minst en påtaglig internationalisering av det svenska konstlivet. Frågan är 
om en dylik konsttidskrift 2020 skulle kunna samla de olika aktörerna inom 
konstvärlden på samma sätt. Material tillhandahöll inte bara recensioner 
utan intervjuade en rad kända utländska och inhemska konstnärer, kritiker, 
museichefer och gallerister.  

Både den svenska (1992–4) och den engelska versionen av Material i ”Le 
Monde-layouten” (1994–8) speglade den tilltagande ambitionsnivån hos 
redaktörerna. Material skulle bli snygg. Walle och Erik lärde sig Quark Xpress 
och tidningen skulle tryckas på tjockt vitt papper i A3-format som kunde vikas 
ihop på ett behändigt sätt. Den skulle spegla det senaste på den internationella 
konstscenen och Sveriges koppling till den. Varje nummer innehöll recen-
sioner från världsmetropolerna Paris, Berlin, London, och New York, utan att 
försumma utställningar i Simrishamn eller Oslo. Antalet intervjuer minskade 
till förmån för kritiska reflektioner, krönikor och essäer om inflytelserika 
filosofer eller konsteoretiker. Sista året 1998 återskapades Material på svenska 
i glossy professionellt designat A3-format med nya redaktionsmedlemmar 
och högre akademiska anspråk (Deleuze-symposium och nyöversättning av 
Ernst Jünger), men den konstanta bristen på pengar gör att den lades ner.  

Samtal med Carl Fredrik Hårleman och Eva-Lotta Holm Flach 
KR: Varför startade ni Material 1991? Vad saknades i det svenska konstlivet 
då? 

CFH: Det var ett tomrum, men också en ekonomisk kris som plötsligt möj-
liggjorde andra sätt att arbeta. De första numren kunde egentligen ha tagit 
vilken form som helst, vi uppfann en egen armodets estetisk. Det var konst-
människor som drog in redaktionen i konsten. Allt det praktiska med att få 
ihop och distribuera tidningen. Walle hade också en enorm pedagogisk för-
måga. Han hjälpte till att på bästa sätt få fram hur de tänkte utan att störa 
skribentens tilltal. Så kunde han dra sina roliga drastiska skämt. Han stod 
för ett försvar av europeisk klassisk bildning. Han visade på länken mellan 
filosofi och konst. 

KR: Eva-Lotta, hur ser du på din roll som Materials första och länge enda 
aktiva kvinnliga redaktionsmedlem? 
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ELHF: Vi gjorde Material under en period då feminismen som ett teoretiskt 
paradigm bröt igenom på bred front. Och mot detta fanns inga invändning-
ar, tvärtom. Många av den tidens mest intressanta konstnärskap var kvinnor, 
och det finns också återspeglat i tidningen, genom intervjuer, artiklar etc. 
Det finns mycket att säga om mäns och kvinnors olika villkor inom konst-
världen då som nu; om hur, och på vilket sätt, vi bygger nätverk för att kunna 
ta oss vidare. Allt detta fanns givetvis med i våra samtal på redaktionen men 
med lite tidsperspektiv blir strukturerna tydligare. Att vara en ung ”manlig” 
filosof stod högt i kurs, om man säger så. 

Vi hade genast väldigt roligt när vi först träffades på Annexet, som var 
Fredriks utställningslokal. Som enda tjejen i redaktionen fanns det kanske i 
början en idé om att ”tona ned” språket inför mig. Därför var det särskilt roligt 
– det tyckte både Erik och Walle – att berätta historier som kunde chockera, i 
synnerhet mig. Historierna hade verkligen sina poänger och jag lyssnade med 
stort intresse. Men jag vägrade tro dem mer än till hälften, vilket givetvis gjorde 
dem rasande… Haha… Vi hade samma humor så det gick aldrig att bli arg på 
riktigt. Men vid en viss tidpunkt bestämde de sig för att jag helt enkelt var 
mer ”man” än ”kvinna”, i betydelsen att inga särskilda hänsyn behövde tas. 
Därmed var frågan löst… vi bidrog alla på olika sätt. Själva kärnan var att vi 
blev nära vänner, och gillade att hänga ihop. Det skapade energi. 

KR: Den engelska versionen av Material har beskrivits som ert internation-
ella visitkort – trodde ni det var en felsatsning att göra om den till engelska?  

ELHF: Det fanns mycket åsikter kring Material; av somliga uppfattades den 
som elitistisk, särskilt när den gjordes om till ”Le Monde”-formatet. En 
återkommande kritik var märkligt nog att bokstäverna var för små! Och att 
den inte gick att läsa bara därför (fanns det inte läsglasögon?). Formgiv-
ningen var inte särskilt insmickrande, mycket text och få bilder. Läsekretsen 
var alltså ganska liten. För att nå ut längre och få en större räckvidd blev det 
naturligt att tänka en distribution utanför Sverige. Därför lades språket om 
till engelska. Avsikten var att bygga upp en internationell läsekrets och där-
med ingå i ett större samtal. Konstvärlden gick i rask takt mot ett allt större 
och betydelsefullt internationellt sammanhang. Internationella biennaler, 
konstutställningar och mässor blev viktiga kontaktytor. Jag minns att vi åkte 
till London och gjorde en release där. Jag tror att det fick en viss betydelse 
att Material speglade hur konstvärlden inte längre kunde definieras som en 
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nationell angelägenhet. Samtidigt blev det praktiska arbetet mer kompli-
cerat, och också mer kostsamt genom översättningar, distribution, etc. 
Materials utveckling speglade förändringarna i tiden.  

4. SITE

SITE skilde sig från de övriga tidskrifterna såtillvida att den nya redaktionen 
hade kompetenser i arkitektur, kulturteori och filmteori, och att man från 
början hade engelsktalande redaktörer. Samtidskonst fanns fortfarande, 
men strävan att tänka konstarterna ihop känns igen från Hype och Kris. 
Formatet liknade Material, fast med snyggare design (Staffan Lundgren, m 
fl), tema-sektioner, och ännu längre texter (nu på både svenska och engel-
ska). I vol. 1/2001 presenteras teorier om kroppen och bioteknologi hos Spi-
noza, Nietzsche och Foucault, medan andra delen av numret handlade om 
kopplingen mellan koreografi, kropp, rum och bildkonst. Numret fungerar 
som en katalog till Margareta Åsbergs utställning på Dansmuseet – en sorts 
fortsättning på det tidigare samarbetet, men samtidigt något nytt.14  

Redaktörerna presenterar SITE som en obestämbar plats, en tillfällig plats 
och även en icke-plats – som transitzoner, gränser, och elektroniska noder, 
men SITE betecknar även konstarternas suddiga eller osäkra gränser. SITE är 
mer filosofiskt inriktad än Material. Men det handlar inte om en återgång till 
Kris utan SITE tar ofta upp aktuella samhällskritiska frågor sammanflätade 
med teori, konst, medier och arkitektur. Det handlar om allt från att presentera 
och översätta Giorgio Agamben (vol. 5/2003), omtolkningar av Derrida (nr 
25/2009), till en politisk analys (”Att regera Sverige”, vol. 5/2003) eller en essä 
av grundaren till gruppen Forensic Architects, Eyal Weizman som rubri-
cerades ”Militära operationer som stadsplanering”.15  

Slutligen kan man se en vidgning bortom västvärlden i SITE. Artiklar av 
eller om skribenter, tänkare eller konstnärer från Egypten, Iran, Karibien, 
Japan, för att nämna några. SITEs globalisering speglar den allmänna hu-
manistiska vändningen under 00-talet mot den postkoloniala världen.  

Samtal med Power Ekroth 
KR: Site var en mer politisk tidskrift än Kris och Material. Varför tror du att 
det var så? Var det tidsandan? Var det de filosoferna som var i ropet då eller 
var det medarbetarna? 

14 Numret finansierades av Dansmuseet. 
15 Site, nr. 11 (2004). Hela SITE-utgivningen finns på www.sitemagazine.net.  
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PE: Det är intressant att du upplever det så, och när du säger det så vet jag ju 
att du har helt rätt. Svaret till varför finns nog lika mycket i bägge dina förslag, 
dels var det kanske lite av en tidsanda. Tidsandan var ännu inte så polariserad 
och det politiska inte lika tydligt som det är idag, men för mig är/var bara 
intresset för att starta en tidskrift om konst, filosofi, arkitektur och film ett 
politiskt statement i sig. Första numret av SITE kom ut den 14 september 2001 
och vi satt tillsammans på redaktionen när 9/11 hände, dessutom var Hardt & 
Negris Empire en sorts backdrop till hela denna period. 

Men många i kulturvärlden var fortfarande helt okej med att bara pyssla på 
med sina egna grejor och var kanske inte lika berörda av det politiska, fast vi 
som samlades i redaktionen var alla från sitt håll engagerade i större frågor 
än ”bara” sitt eget område. Det allra första numrets editorial (som författades 
av Walle) inleddes med följande ord: The concept of SITE indicates a kind of 
indeterminacy, which perhaps is what characterizes the contemporary moment 
more than anything else – an indeterminacy concerning the relations among the 
arts and their respective borders; concerning the relation among art, philosophy, 
and politics; concerning the very sense of what we persist in calling “tradition.” 
– så från början var konst, filosofi och politik de tre kärnämnen som vi ville 
jobba med, vilka ju är helt inflätade i varandra hur som helst. Det är helt 
omöjligt att tala om konst om man inte också talar om filosofi och politik, och 
vice versa.  

KR: Om man jämför med Material var arkitektur och filmteori mer fram-
trädande i SITE. Hur tycker du detta påverkade konstbevakningen, eller var 
det rent av att den internationella konsttrenden var mer åt det hållet på 2000-
talet? 

PE: Material var mer en renodlad konsttidskrift, SITE var mer bastardiserad 
och lämnade mycket större plats för allt som redaktionen – och kanske fram-
för allt Walle – intresserade sig för. Men – konsten står i direkt relation till 
det samhälle den produceras i. Konst är en metastruktur av verkligheten. 
Därför är allt intressant för den ganska så kannibaliserande konsten som 
både äter och skiter ut den samtida kulturen runt sig. Konsten är påverkad 
av allt: arkitektur, filmteori, biologi eller fysik. På det sättet blir all spetskom-
petens inom alla områden relevanta att diskutera för konsten, och kom-
petens inom just film och arkitektur fanns inom redaktionen; vi behövde 
inte gå långt för att hitta högintressanta texter. Helena och Meike är arkitekt-
teoretiker och Trond filmprofessor. Alla bidrog med sin egen expertis.  
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Fördelen med att driva en egen tidskrift, och att dessutom vara tvungna att 
producera fyra färdiga nummer innan vi ens kunde tänka på att söka eko-
nomiskt bidrag från Kulturrådet, gjorde att vi var fullständigt fria att publicera 
texter som höll hög relevans inom sitt ämne. Det gav oss också frihet att 
publicera hur långa, eller hur komplicerade, texter som helst. Det skapade dels 
ett förtroende hos skribenter om att deras texter blev tagna på allvar, och det 
skapade också en hög svansföring – vilket också blev del av vårt fall på slutet, 
vi fick så småningom avslag på vår ansökan till Kulturrådets tidsskriftsstöd 
med en starkt politisk motivering om att vi höll ”för låg kvalitet”. 

KR: Var det en medveten satsning att få utomeuropeiska skribenter att med-
verka i SITE? 

PE: Ja och nej. Det var helt medvetet att vi önskade: 1) att trycka samtliga 
texter på både svenska och engelska – en medveten internationalisering. 2) 
Vi önskade kunna publicera texter som är intressanta i en internationell 
kontext, som ägde en relevans för en större grupp av människor.  

De skribenter som blev publicerade var ju sådana som ingick i vårt direkta 
nätverk. Vårt nätverk var ju i huvudsak lokalt förankrat, så Sverige och svenska 
skribenter utgjorde självfallet en bas, men texter vi var intresserade av att läsa 
själva var också precis de vi ville publicera. Dessa var inte alltid lokalt för-
ankrade och därmed användes vårt utökade nätverk, vilket härigenom också 
utökades i samklang med publiceringstakten. Det var helt enkelt en naturlig 
del av tidskriften, men också av medarbetarnas egna personliga val. Många i 
redaktionen var högpresterande akademiker som reste på internationella kon-
ferenser och mötte intressanta personer som blev inbjudna att skriva.  

KR: SITE ”återuppfanns” eller renoverades 2007 och gavs då enbart ut på 
engelska, layouten gjordes om både då och lite senare, 2010. Kan du kom-
mentera den utvecklingen?  

PE: Det handlade om nödvändigheter. Alla översättningar och språkgransk-
ningar gjordes av oss själva, inga skribenter eller redaktörer fick betalt, de 
grafiska designers vi fick hjälp av jobbade också gratis. Det enda vi behövde 
pengar till var tryck och utskick/prenumerationsorganisation, vilket täcktes 
nätt och jämt av ett minimalt tidskriftsstöd från Kulturrådet. Att översätta 
texter åt två håll så att säga skapade ett enormt arbete. Vi kände också att vi 
behövde förnya oss. Vi ville göra en produkt som följde med i sin tid och inte 
stagnerade. Vid denna period hade vårt rykte som en intellektuell tidskrift 
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spritt sig, och jag fick ibland bekräftat att vår produkt hade blivit en typ av 
borgerlig skrytprodukt man gärna hade liggande på sitt soffbord även om 
man inte nödvändigtvis läste den. 

För att få ner tryckkostnader hade vi tagit ett beslut från början om att få så 
mycket text vi bara kunde på varje sida, vilket medförde att vi använde teck-
ensnittstorlek 6 punkter, vilket skapade förstämning bland läsargruppen över 
fyllda 40 år. 2007 började vi kanske också känna en viss omtanke om dessa 
läsare i och med att vi själva blev äldre. Bildmaterialet var viktigt, men 
hanterades lite styvmoderligt – förutom konstprojektet förstås, vilket var min 
avdelning. I och med det nya formatet blev det luftigare, och bildmaterialet 
lyftes fram – vi hade helt enkelt plats med bildmaterial på ett annat vis när vi 
hade reducerat textinnehållet med 50 % i och med att svenska översättningar 
var borta.  

Staffan startade sitt bokförlag där han gav ut flera av Walles böcker och 
många avhandlingar. Vi hade releasefester för böcker och tidskrifter och vi 
startade även en klubb på Riche där vi DJ:ade själva, och Walle föreläste på 
storbildsprojektion i lilla baren. Vi hade kul. Men Kulturrådet förnyade alltså 
inte vår ansökan. Inte fan skulle vi sluta ge ut texterna bara för att vi inte hade 
råd att trycka tidskriften längre! Vi bestämde oss att fortsätta göra allt arbete 
som vanligt, men att förändra formatet till att bli ”print-on-demand” vilket vid 
denna tidpunkt var à la mode. Det var alltså yttre omständigheter som fram-
tvingade denna förändring. 

* 

Utan att ha undersökt läsarnas bild av tidskrifterna kan man inte säga med 
säkerhet vilket genomslag tidningarna fick. Men avtryck gjorde de i det 
svenska kulturlivet och synliga var de i internationella konst-och arkitektur-
sammanhang. Rösterna från den dåtida samtiden visar att dessa kultur-
tidskrifter ändå fyllde flera viktiga funktioner. De gav intellektuell näring till 
utövare av olika konstarter som sökte samarbete, de var plantskolor för 
kulturarbetare, skribenter och akademiker, de var forum för tvärvetenskap-
liga och internationella offentliga samtal, de ackompanjerade utställningar, 
de var internationella nätverksverktyg och sist, men inte minst, en anledning 
att ordna release-fester. För Walle var de en ursäkt att göra det han ändå 
hade tänkt göra, översätta och tänka över filosofi och dess relation till kon-
starterna och arkitekturen. De var ett verktyg för att dra samman olika 
människor från hela världen för intellektuella och roliga samtal. Tidskrift-
erna är förarbeten till hans avhandling, till hans böcker och utgör även arkiv 
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av översättningar att konsultera då och då. Det är som Daniel Birnbaum 
säger, tidskrifterna var en del av Walles utbildning – hans eget universitet. 
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