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Pierre Bourdieu

Hur frigöra de fria intellektuella?

Man anklagar er ibland för att utsätta de intellektuella för ett polemiskt våld som snuddar
vid antiintellektualism. I er senaste bok, Le
sens pratique, återfaller ni i er förbrytelse. Ni
ifrågasätter de intellektuellas själva funktion,
deras anspråk på den objektiva kunskapen
och deras förmåga att vetenskapligt göra reda
för praktiken ...

delar sig själva auktoritet och som fördelar
berömmelse. De reaktioner, som blottläggaodet av mekanismerna för kulturell reproduktion väcker, får en att tänka på hur vissa
företag drar konsumentföreningarna inför
domstol. Vad som står på spel är i själva verket hela den uppsättning av operationer som
gör det möjligt att låta allt som glimmar passera som guld - att låta marketingbran- Det är märkligt att människor, som dag schens, rewritingens och textreklamens proefter dag, vecka efter vecka, alldeles god- dukter passera som intellektuella verk.
Ni menar att de intellektuella - eller åtmintyckligt tvingar på andra domsluten hos en
liten klubb för ömsesidig beundran, skriker stone de av dem som har mest att förlora om våld när mekanismerna för deras egen råkar i uppror när man avslöjar deras profiter
våldsutövning för en gångs skull läggs i da- och de medel, mer eller mindre lämpliga att
gen. Och att dessa djupa konformister på så tillstå, som de använder sig av för att tillförsätt, genom en besynnerlig kullerbytta, åt sig säkra sig dessa?
-Just precis. De förebråelser man gör mig
själva ger en aura av intellektuell djärvhet, ja
till och med politiskt mod (de får oss nästan är så mycket mer absurda som jag aldrig uppatt tro att de riskerar Gula g). Vad man inte hör att tillbakavisa samhällsvetenskapens böförlåter sociologen, det är att han till första jelse för att tänka enligt rättegångens logik
bästa förbipasserande lämnar ut de hemlig- och benägenheten hos dem som läser samheter som är förbehållna de invigda. Effekti- hällsvetenskapliga arbeten att låta dem funviteten i en handling av symboliskt våld står i gera inom denna logik: där vetenskapen vill
proportion till misskännaodet av villkoren framställa tendentiella lagar som överskrider
och medlen för dess utförande. Det är säkert de personer genom vilka de förverkligas eller
ingen tillfällighet att produktionen av kultu- manifesteras, där ser förtrytelsen (som kan
rella varor ännu inte frambringat föreningar maskera sig på alla möjliga sätt, inte minst
som försvarar konsumenternas intressen. som vetenskap) anklagelser mot personer.
Man kan föreställa sig alla de intressen, eko- Den här vaksamheten förefaller mig så mycknomiska såväl som symboliska, knutna till et mer nödvändig, som samhällsvetenskapen,
produktionen av böcker, tavlor, teaterevene- vars uppgift är att förstå, i själva verket
mang, dans, film, som skulle hotas om meka- ibland tjänat syftet att fördöma. Men det lignismerna som styr produktionen av värdet ger något oärligt i att - som den konservativa
hos kulturella produkter skulle avslöjas inför traditionen alltid gjort - reducera sociologin
ögonen på alla konsumenterna. Jag tänker t till till den polisiära karikatyren av den. Och i
ex på sådana processer som den cirkulära cir- synnerhet att på grundval av det faktum, att
kulationen av hyllande recensioner mella'n en primitiv sociologi om de intellektuella har
ett litet antal producenter (producenter av tjänat som instrument för förtryck av intelverk och också av kritik), universitetsfolk i lektuella, tillåta sig att tillbakavisa de frågor
hög ställning som tilldelar andra auktoritet som en verklig sociologi om de intellektuella
och gör dem till invigda, journalister som till- ställer till de intellektuella.
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Kan ni ge något exempel på dessa frågor?
- Det är t ex klart att sjdanovismen försåg
vissa intellektuella av andra rangen (enligt de
kriterier som gäller inom det intellektuella
fältet) med ett tillfälle till revansch på de intellektuella som haft tillräckligt mycket eget
kapital för att hävda sin autonomi i förhållande till makten. Detta egenintresse uppträdde
i namn av folkliga krav. Men det är inte skäl
nog att underkänna allt utforskande av de
intellektuellas funktioner och av hur deras
sätt att fylla dessa funktioner beror av de sociala villkor under vilka de utövar dem. Så
när jag påminner om att avståndet till livets
vanliga nödvändigheter är villkoret för en teoretisk uppfattning av den sociala världen, är
det inte för att utpeka de intellektuella som
»parasiter«, utan för att påminna om de gränser för teoretisk kunskap som de sociala villkoren för dess vinnande sätter: om det finns
någonting som människor vilka levt med de
högt utbildades fritid har svårt att förstå sig
på, så är det praktiken som sådan, till och
med den mest banala, antingen det handlar
om en fotbollsspelares praktik, den praktik
som utövas av en kabylisk kvinna som fullgör
en ritual eller av en familj från Bearn som
gifter bort sina barn.
Ni är inne på en av de mest fundamentala
teserna i er senaste bok, Le sens pratique: att
man måste analysera den sociala situation i
vilken de som analyserar praktiken befinner
sig, de förutsättningar de drar in i sin analys ...
- Vetenskapens subjekt är en del av, upptar en plats i vetenskapens objekt. Man kan
bara förstå praktiken förutsatt att man, genom den teoretiska analysen, behärskar konsekvenserna av det förhållande till praktiken
som finns inskrivet i de sociala villkoren för
varje teoretisk analys av praktiken. (Jag understryker att det är fråga om teoretisk analys och inte, som man ofta tror, om vilket
som helst praktiskt eller mystiskt deltagande
i praktiken - »deltagande observation«, »intervention«, etc). Därför har ritualerna utan tvivel de mest praktiska av praktiker,
eftersom de är uppbyggda av handgrepp, gester, av en hel kroppslig dans - alla chanser
att bli missförstådda av. sådana människor
som är föga av dansörer eller gymnaster och
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därför benägna att i dem se ett slags logik, ett
slags algebraisk kalkyl.
Att placera de intellektuella, det innebär för
er att påminna om att de tillhör den dominerande klassen, och att de vinner profiter av sin
position, även om dessa profiter inte är ekonomiska i strikt mening.
- Mot illusionen om en »intellektuell utan
vare sig bindningar eller rötter«, som på något sätt är de intellektuellas professionella
ideologi, vill jag påminna om att de intellektuella, i egenskap av innehavare av kulturellt
kapital, utgör en (dominerad) fraktion av
den dominerande klassen och att mängder av
de positioner de intar, t ex i fråga om politiken, beror på tvetydigheten i deras position
som dominerade bland dominerande. Jag påminner också om att· tillhörigheten till det intellektuella fältet implicerar vissa specifika
intressen, inte bara, i Paris liksom i Moskva,
vad gäller akademiska poster eller förlagskontrakt, utan också tecken på erkännande
och belöningar, ofta obegripliga för dem som
inte tillhör denna värld men genom vilka man
utövar alla slags påtryckningar och en subtil
censur.
Och ni menar att en sociologi om de intellektuella erbjuder de intellektuella en frihet i
förhållande till de bestämningar som tvingar
sig på dem?
- Den erbjuder åtminstone möjligheten
av en frihet. De som ger sken av att behärska
sin samtid är ofta behärskade av den och försvinner med den, i förfärande hög grad tidsmärkta. Sociologin ger en chans att bryta förtrollningen, att avvisa den position som ägd
ägare vilken kedjar fast dem som alltid håller
sig a jour, alltid är med i tidens smak, vid
deras egen tid. Det finns något patetiskt i den
foglighet med vilken dessa >>fria intellektuella« skyndar att komma med sina utläggningar
om de ämnen som stunden påbjuder, som
idag om begäret, kroppen eller förförelsen.
Och ingenting är mer gravlikt än läsningen
tjugo år efteråt av dessa av konkurrensen
framtvingade övningar, förenade till en perfekt, unison enhet av de stora »intellektuella« tidskrifternas specialnummer.
Man kunde vända ert argumentmot er själv
och säga att de intellektuella åtminstone har
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förtjänsten att leva med sin tid ...
- Ja, om att leva med sin tid innebär att
låta sig föras med av den intellektuella historiens ström, drivas hit och dit av modets växlingar. Nej, om det den intellektuelle ska göra inte är att »veta vad man ska tänka« om
allt detta som modet och dess agenter utpekar som värdigt att tänka något om, utan i
stället försöka lägga i dagen allt det som det
intellektuella fältets historia och logik tvingar
honom att tänka i ett givet ögonblick när han
inbillar sig vara fri. Ingen intellektuell fördjupar sig i historien, i det närvarande, mer än
vad sociologen gör när han utövar sitt hantverk (detta närvarande, som för andra intellektuella är objekt för ett intresse de kan välja eller avstå från, ett intresse utanför det
professionella arbetet som filosof, filolog eller historiker, är för sociologen det första,
ursprungliga, t o m det enda objektet). Men
hans ambition är att ur nuet frigöra de lagar
som gör det möjligt att behärska nuet, att
frigöra sig från nuet.
Ni nämner någonstans i en av de noter som
utgör ett slags »Underjord« i era texter, »de
omärkliga glidningar som på mindre än trettio
år har fört oss från ett tillstånd hos det intellektuella fältet, när det var på pass nödvändigt att
vara kommunist att man inte behövde vara
marxist, till ett tillstånd när det var så chict att
vara marxist att man till och med kunde »läsa«
Marx, för att utmynna i ett tillstånd när modets senaste måste är att frigöra sig från allt,
och först och främst från marxismen.«
- Det är inte en polemisk formel men en
stenografisk beskrivning av utvecklingen hos
en mängd franska intellektuella. Jag tror den
håller för kritik, och att det är bra att uttala
den i en tid när de som likt spån lät sig föras
med av det intellektuella fältets krafter nu
vill påtvinga sina senaste omvändelser på
dem som inte följt dem i deras skiftande omedvetna turer. Det är inte roligt att se terrorism praktiserad under namn av antiterrorism, häxjakt under namn av liberalism, ofta
exekverad av samma personer som under andra tider använde sig av samme intresserade
övertygelse <conviction interessee> för att
få den stalinistiska ordningen att härska. Särskilt i det ögonblick när Kommunistpartiet

och dess intellektuella vänder åter till praktiker och teman som är fullt värdiga stalinismens glansdagar och, närmare bestämt, till
maskintänkandet och det mekaniska språket,
produkter av apparaten och hopsvarvade för
apparatens blotta bevarande.
Men denna påminnelse om de sociala bestämningar som trycks på de intellektuella, leder den inte till att diskvalificera de intellektuella och diskreditera vad de producerar?
- Jag tror att den intellektuelle har privilegiet att vara placerad i villkor som tillåter
honom att arbeta för att lära känna vad som,
allmänt och specifikt, bestämmer honom;
och därigenom frigöra sig från bestämningarna (åtminstone delvis) och åt andra erbjuda
redskap för frigörelse. Kritiken av de intellektuella, om det är fråga om kritik, är motsatsen till krav och förväntningar på dem. Jag
tror att den intellektuelle kan fylla den frigörande funktion som han - ofta genom ren
usurpation- tillerkänner sig själv, enbart under förutsättningen att han känner och behärskar det som determinerar honom. De intellektuella, som t o m finner strävan att klassificera denne oklassificerbare skandalös visar bara därigenom hur pass långt de har till
medvetenhet om sanningen om sig själva och
om den frihet som denna sanning skulle kunna ge dem. Sociologens privilegium, om det
finns ett sådant, är inte att hålla sig flygande
ovan dem han klassificerar, men att veta att
han är klassad och veta ungefär var bland
klassificeringarna han själv är placerad. Dem
som tror sig ge igen genom att fråga mig om
min smak när det gäller konst eller musik,
brukar jag svara - och det är inget spel -: jag
har den smak som korresponderar mot min
plats bland klassificeringarna. Att föra in vetenskapens subjekt i historien och samhället,
det är inte att försvärja sig åt relativism; det
är att ställa upp villkoren för den kritiska
kunskap om kunskapens gränser som är villkoret för en sann kunskap.
Det är detta som driver er att ta avstånd från
de intellektuellas usurpation av rätten att tala?
- Det är i själva verket mycket vanligt att
de intellektuella, på grundval av den kompetens (i ordets nästan juridiska innebörd) som
socialt tillerkänns dem, ger sig auktoritet att
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tala med auktoritet långt utanför gränserna
för sin tekniska kompetens, i synnerhet på
politikens område. Denna usurpation, som
från begynnelsen var grunden för den intellektuelles ambition - att närvara vid tänkandets alla frontlinjer, att sitta inne med alla
svar-, återfinner man, under andra yttre former, hos apparatchniken eller teknokraten
som åkallar Diamat eller den ekonomiska vetenskapen för att dominera.
Kan ni precisera?
- De intellektuella tillerkänner sig usurpatorns rätt att lagstifta i alla frågor, i namn av
en social kompetens som ofta är helt och hållet oberoende av den tekniska kompetens
den förefaller garantera. Jag tänker här t ex
på något som i mina ögon är ett av de medfödda lytena i det franska intellektuella livet,
nämligen essayismen, som är så djupt rotad i
våra institutioner och våra traditioner att det
skulle krävas timmar för att räkna upp de
sociala villkor som gör den möjlig. (Jag vill
här bara anföra det slags kulturella protektionism, som går hand i hand med okunnigheten
om utländska språk och traditioner och som
möjliggör för övervunna kulturella projekt
att överleva; eller sedvänjorna inom de förberedande klasserna vid grandes ecoles 2 ; eller traditionerna inom filosofiklasserna.) Till
dem som nu gläder sig alltför snabbt, vill jag
säga att misstagen uppträder parvis och stöder varandra ömsesidigt: mot essayismen hos
dem som disputerar de omni scibili, »om allt
vetbart«, svarar de »uppblåsta« utläggningar
som mycket ofta är avhandlingar. Det är kort
sagt fråga om det äkta paret pedanteri och
mondänitet, avhandlingen och bagatellen,
som åstadkommer att de stora lärda verken
är så helt osannolika och, när de dyker upp,
dömda till antingen halv-mondän vulgarisering eller glömska.
l er senaste artikel i Actes de la recherche,
»Le mort saisit le vif«, 3 gör ni »filosifin med
stora bokstäver« till skottavla ...
- Ja. Den är ett av de mest typiska uttrycken för det slags högdragna sätt att tänka
som man vanligtvis identifierar med hög teoretisk nivå. Att tala om Apparater med stort
A, eller om Staten, Rätten eller Skolan, att
göra Begreppen till det historiska handlan-

dets subjekt, det är att undvika att smutsa
händerna med empirisk forskning genom att
reducera historien till ett slags giganternas
kamp med gudarna där Staten trotsar Proletariatet, eller, ytterst, till Kampen, de moderna Erinnyerna.
Ni avvisar en fantasmagorisk historiefilosofi. Men glömmer era analyser inte historien,
vilket man ibland förebrår er? Vilket innebär
att som grundval för er sociologi finns en antropologisk teori eller enklare uttryckt, en viss
bild av människan?
- Ja. Denna teori om praktiken eller, bättre, om det praktiska förnuftet avgränsar sig
framför allt mot filosofin om subjektet och
världen som representation. Mellan den socialiserade kroppen och de sociala fälten, två
skapelser som i allmänhet bringats till samklang av samma historia, etableras en undermedveten, kroppslig medbrottslighet. Men
denna teori definierar sig också i motsättning
till behaviorismen. Handlingen är inte ett
svar vars hela nyckel finns i den utlösande
stimulus. Handlingen har till princip ett system av dispositioner, vad jag kallar habitus,
som är produkten av hela den biografiska erfarenheten (vilket innebär att liksom det inte
finns två identiska individuella historier, så
finns heller inte två identiska habitus, vilket
inte hindrar att det finns klasser av erfarenheter, och således klasser av habitus - klasshabitus). Dessa habitus, ett slags historiskt
iscensatta program (som inom informationsbehandlingen), ligger på ett bestämt sätt till
grund för verkan av de stimuli som sätter
dem i rörelse, därför att denna konventionella och villkorliga stimulering inte kan utövas
annat än på organismer som är disponerade
för att uppfatta den.
Denna teori står i motsättning till psykoanalysen?
- Den saken är mycket mer komplicerad.
Jag vill bara säga att den individuella historien, där den är som mest säregen, och även i
sin sexuella dimension, är socialt bestämd.
Det är vad Karl Schorske uttryckte så väl:
»Freud glömmer att Oidipus var en kung«.
Men om det är riktigt att påminna psykoanalytikern om att relationen mellan far och son
också är en successionsrelation så bör socio-
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logen å sin sida akta sig för att glömma att
den i egentlig bemärkelse psykologiska dimensionen i relationen far-son kan utgöra
hinder för en succession utan historia, i vilken
arvtagaren i själva verket är ärvd av arvet.
Men när historien gjord till kropp befinner
sig i fullständig överensstämmelse med historien gjord till sak, då har man en de dominerades tysta medbrottslighet i dominansen ...
- Somliga frågar ibland varför de dominerade inte revolterar mer. Det räcker att ta i
beaktande de sociala villkoren för produktionen av aktörer, och de bestående effekter
dessa villkor utövar genom att inristas i dispositionerna, för att förstå att de människor
som är produkten av upprörande sociala villkor inte med nödvändighet är lika upproriska
som de skulle varit om de befunne sig i samma upprörande villkor men (i likhet med de
flesta intellektuella) vore produkten av mindre upprörande villkor. Vilket inte är samma
sak som att säga att de gör sig till maktens
medbrottslingar genom något slags falskspel,
genom att ljuga för sig själva. Och dessutom
får man inte glömma alla förskjutningar mellan den förkroppsligade historien och den
försakligade historien, alla människor som
känner sig »mal dans son peau« [osäkra i kläderna, eg. vantrivs i sitt eget skinn], som man
ofta säger nuförtiden, dvs osäkra i sin ställning, i den funktion som är dem tilldelad.
Dessa människor som hamnat snett, deklasserade nerifrån eller uppifrån, är människor
med historia som, ofta, gör historia.
Denna känsla av att ha hamnat snett, den
säger ni att ni ofta har...
- Om människor som är sociologiskt osannolika säger man ofta att de är »Omöjliga« ...
De flesta av frågorna jag ställer - och först
och främst till de intellektuella, som har så
många svar och i grund och botten så få frågor-, har utan tvivel sina rötter i känslan av
att vara en främling i den intellektuella världen. Jag utfrågar denna värld, därför att den
sätter mig ifråga, och på ett mycket djupgående sätt som sträcker sig mycket längre än
till blotta känslan av social uteslutning: jag
känner mig aldrig helt berättigad att vara en
intellektuell, jag känner mig inte »hemma«,
jag har en känsla av att jag måste avlägga

räkenskap- till vem? jag vet inte- för något
som för mig ter sig som ett oförsvarbart privilegium. Denna erfarenhet, som jag tror mig
känna igen hos många socialt stigmatiserade
(och t ex hos Kafka), inbjuder inte till omedelbar sympati för alla dem - och de är inte
mindre talrika bland de intellektuella än annorstädes - som tycker sig ha full rätt att existera så som de existerar. Den mest elementära sociologin om sociologin intygar att de
största bidragen till samhällsvetenskapen
åstadkommits av människor vilka inte rörde
sig som fisken i vattnet i den sociala världen
sådan den är.
Denna känsla av att inte vara »hemma« förklarar kanske den bild av pessimism som man
ofta häftar på er? En bild som ni försvarar er
mot...
- Jag skulle inte heller tycka om att man
inte fann någonting annat att prisa i mitt arbete än dess optimism. Min optimism, om
det finns någon sådan, består i att tänka att
man måste göra det bästa möjliga av hela den
historiska utveckling som sänt många intellektuella tillbaka till en desillusionerad konservatism: vare sig det gäller detta slags tragiska historiens slut som teorierna om »konvergens« (mellan »socialistiska« och »kapitalistiska« regimer) och om »ideologiernas död«
besjl.mger, eller, på närmare håll, de konkurrensspel som skiljer vänsterpartierna åt och
som visar att de specifika intressena bland
»apparaternas män« kan komma före intressena bland dem som ger dem mandat. När
det inte längre finns så mycket att förlora,
och särskilt inte vad gäller illusioner, då är
det tid att ställa alla de frågor som länge varit
censurerade i namn av en voluntaristisk optimism, ofta identifierad med progressiva attityder. Det är också rätt ögonblick att vända
blicken mot den blinda punkten i alla historiefilosofier, nämligen den utblickspunkt varifrån de omfattas; att t ex utforska, som
Marc Ferro gör i sin senaste bok om den ryska revolutionen, de intressen som de ledande intellektuella kan ha av vissa former av
»voluntarism«, ägnade att rättfärdiga »den
demokratiska centralismen«, dvs att ständigt
desamma skall dominera och, mer generellt,
den tendens till byråkratiskt avledande av det
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samhällsomstörtande utbrottet som är oskiljaktigt förenat med representeraodets och delegerandets logik, etc. »Den som ökar sin
vetskap«, säger Descartes, »ökar sin smärta«. Och den spontanistiska optimismen hos
frihetens filosofer är ofta bara en effekt av
okunnighet. Samhällsvetenskapen gör slut på
mycket hyckleri, men förstör också många
illusioner. Jag betvivlar inte desto mindre att
det skulle finnas någon verklig frihet annan

än den som kunskapen om nödvändigheten
gör möjlig. Samhällsvetenskapen skulle inte
alltför illa ha fullgjort sitt uppdrag, om den
kunde resa sig mot den oansvariga voluntarismen och samtidigt mot den fatalistiska scientismen; om den kunde bidra, om aldrig så
lite, till att definiera den rationella utopismen, förmögen att spela på kunskapen om
det sannolika för att göra en framtid av det
möjliga ...

Noter
l. Intervju med Pierre Bourdieu av Didier Eribon
i Le Monde Dimanche den 4 maj 1980. Den här
översatta texten är hämtad från Bourdieu: Questions de sociologie, p 67-78 (Ed.de Minuit,
1980). Övers. Donald Broady och Mikael
Palme.
2. Grandes ecoles är ett slags högre utbildningsinstitutioner, som bl a ger gymnasielärarkompetens, vid sidan av universiteten, varav några har
nått ryktbarhet som elitskolor, t ex Ecole Normale Superieure vid Rue d'Uim i Paris som bia
a ger kompetensi filosofi och klassiska språk
och där mängder av framträdande franska intet-
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Iektuella och universitetsmänniskor har skolats
(också Bourdieu själv). Om de classes preparatoires som drillar eleverna inför inträdet vid
Grandes ecoles har Bourdieu skrivit i Actes de
la recherche en sciences sociales No 39, 1981, p
3-70, en artikel som kan läsas som en maskerad
självbiografi. (övers. anm.)
3. Bourdieu: >>Le mort saisit le vif. Les relations
entre l'historie reifiee et l'histoire incorporee<< l
Ung. Det döda griper tag i det levande. Relationerna mellan den försakligade och den förkroppsligade historien/, i Actes de la recherche
en sciences sociales No 32-33, 1980, p 3-14.
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