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Ein Gespenst geht um in Europa (Marx & Engels 1969, 
s. 461)

Ett spöke går runt Europa – men det är inte retorikens spöke. 
 Istället spökar det i retoriken. Ur en tusenårig historia stiger vål
nader i lagerkrans och toga upp ur sina gravar med famnarna 
fulla av dammiga skrifter. De är gengångare med idéer om talet 
och kunskapen, om varat och logos, om demokratin och san
ningen. De talar till oss på språk som sedan länge är döda. De 
påstår sig förkroppsliga retorikens sanna ande. Genom sam
tidens texter ekar deras klagande röster när ytterligare en som 
drabbats av hemsökelsen försöker skriva sig fri. Det är lätt att 
tro att det enbart är antikens stora namn som kan hemsöka reto
riken. Men det är inte bara Aristoteles, Cicero, Platon eller Gor
gias som visar sig för oss i sin frånvarande närvaro. Vi får inte 
heller ta miste och tro att det bara är spöket av Burke, Barthes 
eller Perelman som talar till oss från den andra sidan. Retoriken 
har många fler och kanske viktigare spöken som tränger sig på, 
som söker oss i våra hem och som aldrig släpper taget. Frågan 
som kvarstår är dock; varför spökar det i retoriken?

Retoriken har alltid varit hemsökt. Det är inte något nytt feno
men som uppstod under renässansen, ingenting som upphörde i 
och med upplysningen eller som återkom under nittonhundra
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talet. På samma sätt som vi hemsöks idag hemsöktes Isokrates, 
Quintilianus och Protagoras retorik av spöken. Retoriken är inte 
heller unik i att vara hemsökt. Alla discipliner, i realiteten alla as
pekter av vårt vetande och varande, plågas på ett eller annat sätt 
av osaliga andar. Att vara hemsökt utgör således ett fundament 
i det mänskliga varandet i tiden och läran om detta fundament 
har Derrida kommit att kalla hauntologin, hemsökelsens logos 
(Derrida 1993, s. 89). Men om retoriken likt alla andra aspekter 
av vårt varande och vårt vetande hemsöks av spöken är det inte 
opåkallat att fråga sig vad poängen är när vi nu ska tala om re
torikens spöken, både i betydelsen att tala om retorikens spöken 
(och inte de spöken som hemsöker andra) och i betydelsen att 
tala om retorikens spöken (och inte någon annan aspekt av reto
riken). För visst är det så att retorikens spöken, på en nivå, inte 
utmärker sig gentemot andra spöken som kan sägas hemsöka 
världen på annat sätt än att de möjligen är mer påträngande 
(och möjligen i högre grad insvepta i ett skimmer av något vi 
kallar det antikt grekiska) än inom många andra vetenskaper. 
Samtidigt är inte retorikens spöken, strängt taget, av större in
tresse än säg spöket av Darwin, Weber eller Einstein. Målet med 
denna text är dock inte att sätta retorikens spöken i relation till 
hemsökandet inom andra discipliner. Målet är inte heller, som 
så ofta är fallet när dagens retorikforskare ställer sig frågor om 
ämnet och dess natur, att upplösa hemsökelsen för att bortom 
den finna retorikens egentliga eller sanna objekt, det objekt som 
är tänkt att skilja retoriken från den samtida vetenskapens öv
riga discipliner och som därmed till slut skulle kunna erbjuda 
oss ett eget hem. Målet består snarare i att diskutera retoriken 
(i bestämd form mer i syfte att särskilja det vi talar om från den 
obestämda formens koppling till [konstfullt] talande än i bety
delsen att det finns en korrekt retorik), dess förutsättningar, dess 
möjligheter och dess plats som vetenskap i en samtida akademi 
på basis av hemsökelsen som sådan. För att göra detta måste vi 
gå bortom frågan om hur vi får spöket att sluta hemsöka oss och 
istället fråga oss hur spöket och hemsökelsen uppkommer, vad 
spöket vill, vad vi kan göra med spöket och vad spöket gör med 
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oss. Dessa frågor är på intet sätt specifika för retoriken; frågan 
om spöket är på alla sätt en fråga om vilka vi är och kan vara. 
Men för den samtida retorikvetenskapen, som fortfarande lider 
av en klyvning mellan det antika och det moderna, mellan spö
ken i toga och spöken i vita rockar,1 är dessa frågor om varandet 
av, om möjligt, ännu större betydelse. 

VEM DÄR? 
– OM SPÖKETS ONTOLOGI

Thou art a scholar. Speak to it, Horatio. (Shakespeare 
2006, akt 1, scen 1)

Retorikens många spöken talar alltid till oss med befallande 
stämma. De säger: ”Jag är retorikens sanna ande, följ mig!” 
Med befallningen söker spöket, likt det i Hamlet, ro genom att 
uppmana de levande till handling. Spöket vill få oss att ändra 
historiens gång, återställa det som trasats sönder, så att det 
kan upphöra med hemsökelsen och återvända till sin grav. Det 
 manar oss således att vrida tiden rätt. Spökets röst är samtidigt 
en röst vi tvingas att blint lita på, en röst vars avsändare vi aldrig 
riktigt kan urskilja och vars ursprung alltid förblir dolt för vårt 
vetande. Men hur spökets genealogi än må vara strukturerad 
hemsöker det oss alltid, som Hamlet påpekar, då tiden är ur led, 
och spökets röst manar oss att genom ord och handling vrida 
den rätt igen. Den möjlighet som erbjuds oss att svara spöket 
kommer i formen av en conjuration; på samma gång en ed och 
en besvärjelse. Vi svär oss högtidligt samman till en samman
svärjelse i vilken vi förbinder oss att kämpa mot de högre mak
ter som motarbetar retorikens sanna eller rätta ande. I hemliga 
rum uttalas bindande ord, ränker smids och planer formuleras. 
Men en sammansvärjning blir inte fullständig utan besvärjandet, 
frammanandet eller återkommandet av spöket som redan går 
igen, något som också innebär försöket att driva ut de falska 
spöken som vridit tiden ur led. För spöket är aldrig bara ett. 
Vi använder all vår kraft åt att återuppliva det sanna spöket 
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från de döda, allt för att åter skåda en viss retorik i sin fulla 
glans, att åter skåda spöket i sin ståtliga rustning (eller toga). Vi 
fram manar spöket som bevis på att nuet och framtiden kan vara 
på ett annat sätt, att de borde vara annorlunda. Vi eftersöker 
ett nytt idealtillstånd där inga spöken längre stör oss, vi söker 
förklaringar där de falska spöken vi nu anser oss lida under 
kommer av att vi har glömt ett arv, att vi har förlorat det sanna 
spökets historia. Vi förstår hemsökelsen som grundad i en glöm
ska som hotar både samtiden och framtiden, en glömska som 
det sanna spöket pekar ut. Allt för att vi tror att tiden är ur led; 
att denna tid vi nu lever i inte är vad den borde vara. Vi får lära 
oss att denna tid, retorikens tid, har hamnat snett, utanför sina 
förutbestämda spår, och att vi därmed måste sluta oss samman 
och driva ut våra falska spöken, att vi måste lyssna till det sanna 
spöket för att en gång för alla bli fria från hemsökelsen. Sådana 
ord kraxas av exorcister som inte vill annat än att få oss alla att 
svära eden, att lova vår trohet till spöket. Samtidigt är det inte en 
gemensam helig hetsjakt likt den det talas om i manifestet; det är 
inte hela den nya retoriken som gör gemensam sak mot de falska 
spöken som nu går igen. Istället ser vi tusentals kokande kittlar 
kring vilka seanser hålls med syftet att driva ut lika många spö
ken. Andra sitter vid sidan av och låtsas som att spökena inte är 
där, som om vi redan hade nått historiens slut där alla spöken 
stilla återvänt till sina gravar. Ett slut där vi nu i lugn och ro kan 
glömma deras osällskapliga sällskap, deras befallande röster och 
deras okroppsliga kroppar. Men historiens slut har inte kommit, 
tiden fortsätter att vara ur led och spöken fortsätter att hemsöka 
oss. Frågan vi således måste ställa oss är också samma som Paul 
Valéry ställde: Frågan om vi, om vi skulle lämna spöket åt sitt 
öde, också upphör att vara dem vi är? (Valéry 1957, s. 993)2

Den problematik som utgör grunden för detta frågande är i 
själva verket tidens problematik, mer specifikt historiens och 
framtidens oundvikliga dilemman. Våra (och andras) spöken 
kommer för evigt att hemsöka oss; de kommer att framträda för 
oss i egenskap av de som genom historien blivit lidande eller de 
som i framtiden kommer att lida. För oavsett vilka besvärjelser vi 
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försöker oss på kommer spökena alltid att komma ånyo. Vi kan 
inte döda det som redan har varit, det som aldrig blev eller det 
som aldrig kommer att vara. Ickekroppsliga kroppar kommer 
för alltid att hemsöka oss, och vi kan inget göra åt detta faktum. 
Men denna oundviklighet får inte resultera i att vi avmätt lutar 
oss tillbaka och låter nihilismen ta överhanden. Vi får inte lura 
oss att tror att allt är förlorat bara för att det ideala tillståndet, 
det som skulle vara fritt från hemsökelsen, är bortom räckhåll. 
Det får inte heller resultera i att vi försöker inta positionen utan
för, som kommentatorn inför vilken alla delar framträder i sin 
totalitet, där samtiden enbart är brickor i ett spel som bara den 
skickligaste tänkaren kan överblicka. För även denna position 
är, som vi vet, en i högsta grad politisk position som också den 
hemsöks av otäcka gastar. Det finns ingen intellektuell position 
från vilket vi enbart kan betrakta spöket, en synvinkel ur vilken 
vi från ett avstånd kan bestämma det, tala om det eller tala till 
det. Detta är, som Derrida påpekar, kanske den viktigaste lär
dom marxismen har att erbjuda oss (Derrida 1993, s. 43). Vad vi 
istället måste göra är att acceptera detta som politikens, etikens 
och kritikens början, och därmed oundvikligen också vetandets, 
kunskapens, frihetens och hela retorikens början. Det är därför 
vi måste tala om spöket, om rättvisan och om vårt ansvar gente
mot alla de spöken som hemsöker oss. Inte ett ansvar så som i ett 
kantianskt kategoriskt imperativ utan ett ansvar i bemärkelsen 
att ta på allvar att detta är vårt enda möjliga vara och att inte 
ens en total nihilism kan förändra detta faktum. 

HEMSÖKT HISTORIA

The time is out of joint (Shakespeare 2006: akt 1, scen 5)

Från Hamlet via Marx till Derrida, alla talar på olika sätt om 
de spöken som hemsöker väst med budskapet om att tiden inte 
är vad den borde vara, att tiden har hamnat snett och att vi 
måste rätta till den. Men medan Hamlet förbannar att han fötts 
för att vrida tiden rätt omfamnar Marx detta faktum då han 
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i Den tyska ideologin menar att tänkarna inte bara ska tolka 
världen utan att de också måste förändra den. Och inte bara 
här skiljer sig Hamlet från Marx och Derrida. För medan Ham
let är prinsen i en rutten stat som tror sig vara utvald att vrida 
tiden tillbaka till det rätta, det sanna, det ideala – en uppgift 
som visserligen också Marx och marxismen ibland påstås ta 
sig an – så föreställde Marx sig aldrig något idealt tillstånd, ett 
tillstånd där tiden var i fas. I Den tyska ideologin skriver Marx 
och Engels: ”Kommunism är för oss inte ett tillstånd som skall 
inrättas, ett ideal som verkligheten har att uppfylla [att vara]. 
Det vi kallar kommunism är den verkliga rörelse som upphäver 
det nuvarande tillståndet. Villkoren för denna rörelse är resul
tatet av de nu existe rande premisserna.” (Marx & Engels 1990, 
s.  35)3 Tiden är således aldrig vad den borde vara, det ideala 
tillståndet är inget annat än en ideologisk fantasi. Tiden är, som 
Derrida uttrycker det, konstant ur led och drömmen om ideal
tiden, där historiens och framtidens spöken inte längre hemsö
ker oss, skulle innebära sammanbrottet för tiden själv (Derrida 
1993, ss. 58f.). Tidens vara är sådant att det kräver det initiala 
brottet, det kräver urledvridningen, en splittring i det förflutna 
och framtiden, för att ens kunna existera. Nuet uppstår endast i 
friktionen mellan dessa två motpoler och utan detta brott skulle 
inte tiden vara möjlig, utan splittringen skulle allting enbart ut
göras av en allomfattande närvaro. Ur detta brott, det brott som 
möjliggör själva tiden, föds också spöket, ett spöke som kommer 
av att historien aldrig kan omfattas i sin helhet och att framtiden 
aldrig kan förutses, ett spöke som frammanats av den uteslut
ning och det våld som tidens brott alltid måste innebära. Spöket 
ersätter därmed det som uteslutits, det som alltid förblir icke
symboliserat. Och om vi aldrig kan leva utan spöken, eftersom 
det skulle innebära ett ögonblick av total närvaro, måste vi lära 
oss att leva med våra spöken. I deras osällskapliga sällskap. För 
vi kan inte tro att vare sig det ena eller det andra spökets ideal 
kommer att frigöra oss från historiens och framtidens kedjor. 
Frågan som istället bör ställas är vad detta tidens faktum lämnar 
oss med.
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Etikens och politikens öde har länge varit att hantera samma 
problem som Hamlet förbannar; det att återföra tiden till det 
den borde vara, att vrida tiden rätt igen. Det är om sådant exor
cisternas besvärjelser handlar; att om bara det rätta spöket fram
manas och de falska spökena drivs ut kommer vi att se slutet på 
allt våld, all ondska och allt lidande. Även på retorikens område 
uttalas sådana besvärjelser om hur retoriken borde vara; ibland 
för vetenskapens, ibland för etikens och ibland för politikens 
skull. Den rätta retorikens ankomst skulle innebära slutet på alla 
våldsamheter. Detta upplevda öde kan till och med sägas utgöra 
själva fundamentet för retorikens födelse så som den kommer 
till oss i Platons dialoger Gorgias och Faidros, där Platon gör ett 
försök att reglera språkets oregerliga effekter med en intentio
nens etik. Alla som sedan Platon försökt göra upp med detta öde 
menar att om bara samtiden lyssnar till retorikens sanna spöke 
kommer vetenskaperna att tänka bättre, demokratin kommer 
att vara sannare, etiken rättvisare och politiken kraftfullare. 
Men det är här idealtillståndets prästerskap misstar sig, det är 
här exorcisterna förförs av spökets befallande röst. För det finns 
ingen rätt tid, urledvridningen är inte bara förutsättningen för 
tiden, den är också förutsättningen för själva samhället och ett 
samhälle som alltid är ur led kan aldrig sluta producera spöken. 
För om vi över huvud taget ska kunna erfara något måste vi dis
kriminera och utesluta, ett våld som oundvikligen drabbar både 
det som varit och det som ännu inte är (och kanske aldrig någon
sin kommer att bli). För varje gång vi ser någonting, benämner 
någonting, inordnar någonting i den symboliska ordningen så 
innebär det samtidigt att ett oräkneligt antal andra utesluts. Det 
är i denna uteslutning som spöken kan återuppstå, där det som 
inte fick plats, det som med våld fördes bort från historiens eller 
framtidens scen ser ut att gå igen för att lova en annan utgång, 
ett lyckligare slut. Men det finns inga lyckliga slut, för framtiden 
kommer inte så som ett enkelt överskridande från ett nu till ett 
annat. Varje nutid består i en förskjutning, ett nytt brott, genom 
vilket en ny framtid och en ny historia etableras, en nutid som i 
precis lika hög grad som alla föregående nu kommer att vara ur 
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led. Det är också häri som spökets befallning om arvet uppstår. 
Men i vad består då detta spöke, denna monstruösa uppen
barelse som på samma gång är andens kött och kropp utan att 
ha vare sig kött eller kropp? Spöket är det som ersätter Tinget 
(det som är utan att vara) och som genom sitt frånvarande är 
närvarande, vilket gör skillnaden mellan spöket och anden till 
en différance. Som Derrida skriver: ”Spöket är inte bara andens 
köttsliga framträdande, dess fenomenella kropp, dess fallna och 
syndiga liv, det är också den otåliga och nostalgiska väntan på 
en förlösning, nämligen, återigen, en ande. Vålnaden skulle vara 
den försenade anden, löftet om eller beräkningen av en återlös
ning.” (Derrida 1993, s. 217)4 Spöket är det som täcker över det 
överflöd som alltid kommer att existera men som också alltid 
måste uteslutas, och det är i denna övertäckande rörelse som 
dess spöklika gestalt uppkommer, då spöket en gång hade en 
kropp, en kropp som dess spektrala form nu ikläder sig som 
symboliserat minne. Därmed är spöket också centralt i frågan 
om arvet. För arvet är aldrig något självklart, givet och trans
parent. Om så vore hade arvet aldrig behövt uppstå så som arv 
utan hade enbart varit orsak till de effekter vi lever. Det är bland 
annat i arvets nödvändiga behov av tolkning, av uteslutning och 
diskriminering, som spökets befallande röst kan uppstå, då inget 
arv är givet i det nu som alltid måste brytas loss. För Tinget är, 
som vi vet, inget annat än en brist, en tom plats, som via sin 
blotta närvaro hotar att sluka oss. Men även om spöket upp
kommer så som spektral uppenbarelse redan i uteslutningen, 
innebär inte det att det också redan då är spöket av någon? Nej, 
för spökets identitet, likväl som spökets röst, blir inte påtaglig 
förrän vi bereder det plats i ordningen, förrän vi försöker fylla 
gapet med symboler. Det är därför vi alltid frågar vem spöket är 
och varför spöket går igen. Det är därför Horatio ska tala till 
spöket. Det är samtidigt i den uteslutning, den diskriminering 
och det våld som det nya nuet och dess möjliga arv alltid bär 
med sig i sin födelse (spökets förutsättning), som möjligheten till 
att bryta sig ur kedjorna också visar sig. Nuets födelse bär alltid 
med sig en viss instabilitet, en möjlighet för ett framtida nu som 
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inte enbart är orsakat eller förutbestämt av det nu som var. Ett 
nu som visserligen förutsätts av det som existerar (men också 
av det som inte existerar, det som är uteslutet) och som därmed 
inte är helt nytt och skapat ur intet, men som samtidigt är ett nu 
som inte enbart är förutbestämt och tvingande. Det är här vi kan 
finna politikens, etikens och retorikens plats, att på olika sätt 
verka i denna instabilitet. 

SPÖKET OCH IDEOLOGI

Sie wissen das nicht, aber sie tun es. (Marx & Engels 1970, 
bok 1, avs. 1, kap 1)

Varför ska retoriken verka i denna instabilitet? Det kanske 
främsta svaret på den frågan formulerades av Walter Benjamin 
apropå fascisternas framgångar under första halvan av förra år
hundradet: ”Bara den historieskrivare besitter gåvan att tända 
hoppets gnista i det förgångna, som är genomsyrad av insikten 
att inte ens de döda kommer att gå säkra för fienden om han 
segrar. Och denna fiende har inte upphört att segra.”(Benjamin 
1991, s.  VI)5 Att fascismen idag återvänder inifrån som den 
liberala kapitalismens våldsamma symptom visar oss återigen 
behovet av ideologikritik. Samtidigt har ideologibegreppet länge 
ansetts vara både förlegat och överflödigt då det förutsätts här
bärgera en idé om å ena sidan det rena, sanna och oförfalskat 
ickeideologiska och å andra sidan det falska, förvridna och för
ljuget ideologiska. Försöket att inta en neutral åskådarposition 
utifrån vilken denna skiljelinje mellan det ideologiska och det 
ickeideologiska är möjlig att dra är alltid på förhand dömd att 
misslyckas, vilket också är den främsta anledningen till ideolo
gibegreppets tillbakagång (Žižek 2012, ss. 3ff.). Istället har den 
traditionella förståelsen av ideologi kommit att ersättas av andra 
begrepp inom vilka allting reducerats till tyckande och där vi 
inom detta åsiktsspel inte längre kan skilja sant från falskt, ideo
logi från ickeideologi. Vem som kan hållas ansvarig för denna 
transformering genom vilken allt kommit att bli ideologi och 
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inom vilken den enda säkra positionen har kommit att bli ett 
slentrianmässigt retirerande till utgångspunkten att allt språ
kande enbart är ideologiskt spel, måste dock lämnas därhän. 
Istället ska vi här söka efter ett sätt att överskrida denna enkla 
dikotomi mellan det sanna och det falska som än idag utgör frå
gan om ideologi (och som därmed gör den ointressant), något vi 
ska göra genom att likt Slavoj Žižek utgå från Marx och Engels 
ord från första boken av Kapitalet om att ideologi är något vi 
gör utan att veta om det (Žižek 2008, ss. 24ff.).

Inledningsvis är det dock viktigt att fråga sig varför en spö
kets retorik bör intressera sig för just ideologi för att utreda 
samtidens strider. Är inte ideologibegreppet bara ytterligare ett 
av Marx spöken som vi, likt hans evolutionära historicism, inte 
längre bör lyssna till? Svaret på denna fråga är inte oväntat ne
kande,  kanske framförallt av anledningen att vi inte undkommer 
ideologin så enkelt. Positionen ifrån vilken vi utdömer allt som 
ideologiskt betingat bör vara en som behandlas med största vak
samhet då den, som Žižek ofta påpekar, är den kanske främsta 
ideologiska positionen (Žižek 2008, s. 23). Misstaget vi här gör 
är att utgå ifrån att ideologi har att göra med tro, att ideologi 
får oss, som Marx uttrycker det, att göra någonting utan att 
veta vad detta görande innebär. Att vi helt enkelt blir lurade, 
förda bakom ljuset eller förblindade av en ideologisk dimridå. 
Misstaget består således i att förlägga ideologin till medvetan
det när dess egentliga kraft inte handlar om vetandet utan om 
görandet. Vi måste, för att illustrera detta, likt Žižek vända 
på Marx definition av ideologin så att den även innefattar de 
som vet, men som ändå gör det (Žižek 2008, ss. 24ff.). För den 
likgiltighet eller cynism som sprungit fram ur utgångspunkten 
att allt är ideologi, en likgiltighet som också kommit att bli 
känne tecken för den sena kapitalismen, kan trots sina försök 
inte fly ideologin då denna upprätthålls och är beroende av att 
den ideologiska handlingen utförs, detta oavsett dess bakom
liggande intention. Därmed blir att handla utifrån en uttalad 
position av avstånd och ickeideologisk likgiltighet en i högre 
grad ideologisk handling än den handling som naivt accepterar 
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ideologins sanningsanspråk. Att enbart nöja sig med utgångs
punkten att allt är ideologi och att våra val alltid är baserade på 
individuella och alltigenom subjektiva bedömningar tillåter den 
rådande ideologin att fortsätta verka utan motstånd, ett problem 
den samtida retoriken måste konfrontera. För en verkligt kritisk 
retorik måste ta sig an det faktum att ideologin springer ur vårt 
umgänge med spöken. 

Spöket föds, som vi redan diskuterat, ur brytpunkten där his
toria och framtid förs isär, vrids ur led och skapar ett nu. I för
söket att innesluta verkligheten i en allomfattande totalitet (det 
försök som också identifierar spöket) illustreras det faktum att 
verkligheten aldrig är där utan att den alltid är strukturerad av en 
viss symbolisk ordning, en ordning som alltid måste ha uteslutit 
vissa ickesymboliserade aspekter. Det är detta faktum som spö
ket är till för att dölja, den fundamentala brist kring vilken varje 
symbolisk ordning är strukturerad. Denna nödvändighet, och 
denna initiala spektrala uppenbarelse, är dock inte ideologisk, 
istället är det vad Žižek kallar den symboliska ordningens för
ideologiska kärna, det att spöket är på plats redan innan ideolo
gin griper in (Žižek 2012, s. 17). Ideologin griper istället in först 
när vi inleder besvärjandet, dess mål är att inkorporera spöket i 
den symboliska ordningen, att få hemsökelsen att upphöra och 
det ideala tillståndet att återkomma. Den griper in när vi vill ge 
spöket ett namn, en röst och en anledning till hemsökelsen. Det 
här görs genom att vi bortser från spökets nödvändiga position i 
den symboliska ordningen och istället försöker inrätta en histo
risk tid och plats under vilken spöket inte fanns eller kommer att 
finnas, ett ideal som vi sedan strävar efter att återupprätta. För 
att ytterligare motivera det förfall som framkallat spöket måste 
ideologin förlägga förfallets orsak till den Andre, en Andre som i 
sin tur, genom att utgöra urledvridningens orsak, måste förvisas 
om idealet ska vara möjligt att återuppnå. Detta innebär dock 
inte att den förideologiska nivån också är en sann nivå inom 
vilken verkligheten är i överensstämmelse med sig själv. Även 
den förideologiska nivån är strukturerad av en viss symbolisk 
ordning och förnekar därmed vissa delar symbolisering, grunden 
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för spökets återkomst. Varje ny struktur måste av nödvändighet 
utesluta någonting och i detta omintetgörs möjligheten till att 
ideologins motsats, det rent ickeideologiska i vilken den sym
boliska ordningen överensstämmer med verkligheten, någonsin 
skulle kunna existera. 

På detta sätt blir, om vi återgår till retorikens historia, exempel
vis den platonska etiken ideologisk, framförallt i den aspekt som 
formuleras som en kritik av retoriken. Ordens förmåga att skada 
och att göra gott, tillsammans med det faktum att denna språ
kets effekt alltid är omöjlig att fullt ut kontrollera, utgör en av 
förutsättningarna för Platons förkastande av den  gorgianska re
toriken. Platon vill få ett slut på hemsökelsen genom att förlägga 
sanningen utanför språket, till någonting som inte är föränder
ligt och svårfångat, till idévärlden. Schismen mellan Platon och 
sofisterna handlar således inte främst om frågan om rationalism 
kontra irrationalism där retoriken, i den sofistiska förståelsen, 
enbart är en relativistisk förförelsekonst vars enda mål är att 
skapa effekt i situationen, en situation där allting är möjligt och 
där allt kan vara på annat sätt. Striden står således inte, och här 
räcker det egentligen med att läsa Gorgias för att finna belägg, 
mellan en radikal nihilistisk relativism och en dogmatisk idélära, 
mellan det sannolika och det sanna. Striden ska istället definieras 
som en strid om framtiden, om spöket. Platons mål med idéläran 
är att driva ut de spöken som hemsöker honom, spöken som 
för honom kommit att gestaltas av de illvilliga sofisterna och 
som framträder i motsättningen mellan Platons ideala tillstånd 
och erfarenhetens konstanta misslyckanden. I det att Platon i en 
rörelse försöker bryta loss idéerna från människan, för att sedan 
genom idévärlden återföra dem i oss, utesluter han samtidigt 
det som sedan återkommer för att hemsöka honom. Vi ser det 
bland annat i den språkliga etik Platon skisserar i Faidros, där 
ordens föräldralöshet och deras förmåga att skada ska motver
kas med en intentionens etik, en etik som ska hindra språkets 
våld från att utesluta och diskriminera, eftersom det talar sant, 
och som därmed, genom att förutbestämma fram tiden och om
fatta verkligheten i sin totalitet, för evigt förvisar spöket från 
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nuet. Mot detta försök står dock inte Gorgias som den ointres
serade relativisten. Sofistiken ska inte läsas som en föregångare 
till den cyniska liberalism vi står inför idag, där Gorgias, utifrån 
sin insikt om den platonska sanningens omöjlighet, skulle för
söka inta en likgiltig utanförposition. Istället finns hos honom 
en etik som utgår från den förideologiska kärnan, utifrån det 
faktum att vårt nu alltid kommer att vara en hemsökt tid och att 
varje försök att föreskriva ett idealtillstånd därmed är att vara 
ideologisk. Det är en etik som tar det nuvarande på allvar så som 
förutsättning, inte så som orsak, till det nu som följer. 

Det är här retoriken måste finna sitt kritiska arv, ett arv utifrån 
vilket vi kan rikta udden mot samtidens ideologier oavsett om de 
tar sig formen av platonska idéläror eller nyfascistisk populism, 
ett arv som följer Marx ord om att det kritiska tänkandets upp
gift består i att utreda samtidens strider och önskningar (Marx 
1976, s. 346). Denna kritik måste utföras från en position utan 
en egentlig bestämning, utan något faktiskt innehåll, en position 
som låter oss avfärda ideologin utan att vara hänvisade vare sig 
till en annan ideologi eller till någon idé om det sanna som en 
överensstämmelse med verkligheten. För den samtida retoriken 
har alltför ofta en tendens att försöka överskrida de motsätt
ningar som utgör vårt ämnes själva möjlighet. Det måste finnas 
positioner mellan en dogmatisk idealism och en naiv nihilism, 
mellan de tvingande ytterligheterna i idéläran och historiemate
rialismen. Att den eviga och utanför mänskligheten giltiga san
ningen är omöjlig behöver inte innebära att alla ting synes för 
mig sådana som de är för mig och för dig sådana som de är för 
dig. För detta projekt krävs ett kritiskt tänkande som utgår ifrån 
det rådande och som därigenom öppnar för framtidens möjlig
heter, för en etik som till sin natur är bunden till politiken och 
därmed till retoriken. 
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NOTER

1. Minns Belavals diskussion om amerikanska retoriklaboratorier i Digres-
sion sur la rhétorique (1988, ss. 37ff).

2. Citerad i Derridas Spectres de Marx: L’État de la dette, le travail du 
deuil et la nouvelle International (1993, s. 30).

3. Der Kommunismus ist für uns nicht ein Zustand, der hergestellt werden 
soll, ein Ideal, wonach die Wirklichkeit sich zu richten haben [wird]. 
Wir nennen Kommunismus die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen 
Zustand aufhebt. Die Bedingungen dieser Bewegung ergeben sich aus der 
jetzt bestehenden Voraussetzung.

4. La spectre n’est pas seulement l’apparition charnelle de l’esprit, son 
corps phénoménal, sa vie déche et coupable, c’est aussi l’attente impa
tiente et nostalgique d’une rédemption, à savoir, encore, d’un spirit ([…] 
auf Erlösung harrt, nämlich ein Geist […]). Le fantôme, ce serait l’esprit 
différé, la promesse ou le calcul d’un rachat. 

5. Nur dem Geschichtsschreiber wohnt die Gabe bei, im Vergangenen den 
Funken der Hoffnung anzufachen, der davon durchdrungen ist: auch die 
Toten werden vor dem Feind, wenn er siegt, nicht sicher sein. Und dieser 
Feind hat zu siegen nicht aufgehört.
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