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de ariska tesema, eftersom den påminner om det uppenbara i kontak— 
terna med det faraoniska Egypten alltsedan bronsåldern; hos proto- 
historikema, som är alltför angelägna om att se kontinuiteter och fred— 
ligt utbyte, då den påminner om att krig och erövring är det enda som 
kan förklara krisen på 1700-talet. 

Bland Agamemnons nära förfäder finns afrikaner, syrier eller folk— 
slag från Kurdistan. Detta provocerande påpekande från Martin Bernal 
är knappast överraskande för den som något känner till det antika Med- 
elhavet. Det är särskilt lämpligt i en tid då vissa ”historiska” teser häv- 
dar den falska idén om en gammal och ouppblandad europeisk identi- 
tet. 

Stéphane Verger är arkeolog, specialist på keltisk protohistoria. 

Övers. granskad av Karin Hult 

Striden om pyramiden 
Stora Louvren: museet som historisk reflexion 

Stridigheterna om arkitekten Peis pyramid på Louvrens 
gård har stulit uppmärksamheten från hur Stora Louvren 

förnyat museets idé. 

. Uwe Fleckner 

Louvren är ett arkitekturverk till vars långa byggnadshistoria varje epok, varje 
kung, varje regering lämnat sitt bidrag. Sedan den 10 augusti 1793, då Louvren 
invigdes som Muséum central des Arts, gällde styresmännens bemödanden inte 
längre de franska kungamas parisiska stadsslott. I stället uppstod den tradition 
av Grands Travawr som president Francois Mitterrand återknutit till med sina 
byggnadsprojekt, bland vilka ombyggnaden av Louvren bara är ett i raden. 

Att museet till tvåhundraårsminnet 1993 skall återinvigas som Grand Louvre 
innebär inte blott ombyggnad och tillbyggnad, utan även en omdaning av själva 
museet som institution. I framtidens museum skall den estetiska förevisningen 
av samlingarna förenas med den moderna konstvetenskapens insikt att ett verks 
betydelse ändras när det i egenskap av konstverk gör sitt intåg på ett museum 
och där ställs ut. I Stora Louvren skall man åstadkomma detta genom att låta 
själva betraktarsituationen bli historiskt laddad: besökarnas uppmärksamhet 
skall fästas vid både de utställda föremålens och utställningslokalens historia. 
Med sitt sätt att presentera verken kommer framtidens museum att öppna möj- 
ligheten till reflexion över betingelserna för museiinstitutionen själv och dess 
historia. 

Striden om pyramiden 

Besökaren som närmar sig museets nya entré ser redan på långt håll pyramiden 
av stål och glas, ritad av den amerikanske arkitekten Ieoh Ming Pei och uppförd 
på Louvrens Cour Napoléon. Pei anförtroddes våren 1983 av Etablissement pu— 

_ .  

E U R O P E I S K T  B I B L I O T E K  

Felix de Azr'ra 
Cambio de bandera (Flaggbyte) 
Barcelona, Anagrama, 1991 , 254 3 

Denna roman av författaren till His- 
torien om en idiot och En förödmju- 
kad mans dagbok berättar en his- 
toria om förräderi i Baskien mitt un- 
der brinnande inbördeskrig (1937). 
Romanen är utformad som ett långt 
brev från en anonym författare till 
dottern till en av huvudpersonerna 
(och är därmed ett brev som handlar 
om adressatens dunkla ursprung). 
Den framför å ena sidan allvarliga 
anklagelser mot den politiska klas- 
sen i Baskien som skulle ha varit 
redo att lämna ut sitt land åt de ita- 
lienska fascisterna och förtäljer å 
andra sidan protagonistens olyck- 
liga men underhållande äventyr. Det 
handlar om en respektabel medlem i 
Baskiska nationalistpartiet som vill 
bomba San Sebastian med ett enda 
flygplan köpt för familjens pengar. 
Berättelsen balanserar mellan hum- 
or, skymf och lyrism. L.V. 

Antonio Escohotado 
El espt'ritu de la comedia 
(Komedins anda) 
Barcelona, Anagrama, 1991 , 210 s 

En briljant essä av filosofen Escoho- 
tado om hur komedin accepterats 
som styrprincip i de västliga demo- 
kratiema. Komedin, som hos Molle- 
re och Aristofanes, har som genre 
för gott installerats i det offentliga 
livet, särskilt i det politiska och eko- 
nomiska, och öppnar för ett slags 
generaliserad overklighet där över- 
trädelser och dumheter inte tycks ha 
någon betydelse. Ett utmärkt medel 
för staten, enligt Escohotado, att 
skaffa sig fria händer. För "att bättre 
utöva sin kontroll föredrar staten att 
inte tas på allvar. L.V. 

L I B E R  



E U R O P E I S K T  B I B L I O T E K  

Ralf Rothmann 
Stier, roman 
Frankfurt am Main, Suhrkamp, 
1991 , 327 s 

Stier är ett viktigt kapitel i BRD:s 
historia, den sista versen, växlande 
mellan vrede och melankoli, i ett 
rekviem för 70-talets förlorade ge- 
neration. Rothmanns språk kontras- 
terar skarpt mot den gråtmilda nar- 
cissism som man vanligen uppfattar 
som kännetecknet på ett autentiskt 
skrivsätt. FAZ 

Denna teckning visar de två ax- 
larna —— till höger ”den stora 
stadsaxeln" ( 1 ), som Le Nötre 
tänkte sig i förlängningen av Tuile- 
riemas trädgård, och till vänster 
Louvrenaxeln ( 2 ) — som skiljer sig 
åt med 6 grader. I stället för att 
släta över denna ursprungliga dis- 
harmoni försöker Pei att under- 
stryka den. Pyramiden (3) ligger 
på Louvrenaxeln. Vattenbassäng— 
erna (4) anspelar på Le Nötres 
parterrer. 

L I B E R  

blir du Grand Louvre uppdraget att utarbeta en första plan för ombyggnad av 
museet. Häri ingick uppförandet av en central entréhall. Det hade sedan länge 
funnits behov av att underlätta allmänhetens väg in i museet. När det i januari 
1984 blev känt att arkitekten tänkte sig en väldig pyramid av stål och glas på 
Louvrens gård, en vida synlig markering av ingången till den underjordiska en- 
tréhallen, utbröt en långvarig offentlig debatt. Kritikernas anklagelser gick kort 
sagt ut på att harmonin hos den klassiska slottsarkitekturen skulle fördärvas av 
den planerade byggnadens form och material, och att bildspråket —— pyramiden, 
en fomegyptisk gravbyggnad — föga anstod ett levande museum. 

Inför dessa invändningar försökte Pei förneka att hans pyramid skulle ha his- 
toriska förebilder. Hans projekt ingick inte i någon ikonografrsk tradition av 
grav- och monumentalarkitektur, såsom exempelvis de pyramider som nära 
Louvren restes till minne av Jean-Paul Marat (1793) och Léon Gambetta (1880) 
eller det minnesmärke på Cour Napoléon som Louis-Emest Lheureux planerade 
till hundraårsjubileet av franska revolutionen. Och framför allt förnekade Pei att 
de fornegyptiska gravbyggnadema haft någon betydelse för Stora Louvrens py- 
ramid, vars ”klassiska form” hör en tidlös arkitektur till: 

Min pyramid är förvisso inte egyptisk. Egyptiema uppfann inte pyramiden. 
De uppfann stenpyramiden. Här är den av glas. Där var den tung, här är den 
lätt. Där var den ogenomskinlig för att dölja de döda, här är den genomskin- 
lig för att släppa in ljuset till de levande. Denna pyramid är en ren geome- 
trisk form, en kristallforrn, en naturlig form i vårt universum. [...] Det är en 
klassisk form. 

Le grand dessein, dvs. planerna på att överbrygga den ursprungliga arkitekto- 
niska disharmonin mellan Louvren och Tuileriema genom att infoga båda bygg— 

naderna i en gemensam slottsanläggning, sysselsatte alla franska regenter, från 
Henrik IV:s regeringstid och fram till Napoleon III (vars arkitekter Visconti och 
Lefuel vid mitten av 1800-talet fullbordade byggnadskomplexet), och avkastade 
en oräknelig mängd ”pappersarkitektur”. Sin särskilda betydelse för stadens ge- 
staltning erhöll le grand dessein under Ludvig XIV, då André Le Nötre mellan 
1664 och 1679 omformade Tuileriemas trädgård och därvid skapade den stora 
stadsaxel som utgår från slottets västra fasad. Genom att plantera en dubbel allé 
som ledde över Champs-Elysées åkerrnarker fram till colline de Chaillot för— 
längde be Nötre den centrala promenadvägen i sin barockträdgård så att den fö- 
reföll sträcka sig ända bort till horisonten. Sedan Tuilerierslottet stuckits i brand 
mot slutet av Pariskommunen 1871 och rivits 1883 ser det numer ut som om Pa- 
ris stora stadsaxel skulle börja på Louvrens gård, vilket är estetiskt otillfredsstäl- 
lande. Tuilerierträdgården och avenue des Champs-Elysées har aldrig varit rik- 
tade ditåt. Mellan stadsaxeln och Louvrens byggnadsaxel, som skär varandra 
under triumfbågen på Place du Carroussel, finns en tydlig avvikelse på 6 grader. 



Pei är mycket medveten om den betydelse Ie grand dessein haft för den parisiska 
stadsbyggnadshistorien, och vid omgestaltningen av platsen har han inte försökt 
att förtränga det motsättningsfyllda. Tvärtom bemödar han sig om att betona det 
säregna hos denna plats, dess karaktär av skämingspunkt mellan den franska sta— 
tens historia och Paris byggnadshistoria. Sin glaspyramid placerar-han på Louv- 
rens byggnadsaxel, med vattenbassänger runt om, anspelande på Le Nötres 
symmetriska parter—res och pieces d'eau, vilka restaurerats på Peis förslag: 

Jag studerade Le Nötre mycket noga under hela den period då jag syssel- 
satte mig med Stora Louvren och upptäckte i hans verk möjligheten att 
skapa en dialog. Där fanns geometrin, utnyttjandet av landskapet, av him- 
len, av vattnet. Intill pyramiden har vi en parterr med vatten. Vår lösning, 
den som landskapet erbjuder, är den enda jag kunde välja för att behålla 
kontinuiteten med det förflutna. 

Avvikelsen mellan stadsaxeln och slottets axel tematiserar Pei framför allt ge- 
nom den placering han givit åt kopian av en ryttarstaty som ursprungligen ska— 
pades av Gian Lorenzo Bernini för att föreställa Ludvig XIV. Sockeln och där- 
med ryttarstatyn är vänd ut från staden, längs med den stora axeln, medan funda- 
mentet under sockeln förskjutits 6 grader så att dess kant löper parallellt med 
Stora galleriet och de övriga sydliga delarna av museet. Denna betydelsemättade 
uppställning längs två axlar åskådliggör viktiga aspekter hos stadens byggnads- 
historia och låter dessutom detta enskilda konstverks växlingsrika historia och 
skiftande funktioner komma till tals. Inget annat konstverk vore bättre ägnat att 
tematisera Louvrens roll som skämingspunkt för historiska och konsthistoriska 
skeenden. Ursprungligen, vid tiden för Berninis Frankrikevistelse 1665, var 
statyn tänkt som ett porträtt av Ludvig XIV och började från och med 1671 att 
färdigställas i marmor, men i enlighet med den avbildades önskemål omgestal- 
tades den år 1688 av Francois Girardon så att den i stället för ett härskarporträtt 
blev ett exemplum virtutis, varefter den döptes till ”Marcus Curtius störtar sig in 
i flammoma” och förvisades till ett avlägset hörn av Versailles slottspark. I 
Berninis skulptur förbinds konst och politik, slott och museum. 

Ryttarstatyns genomtänkta placering inbjuder museibesökaren till en imagi- 
när ridtur genom Paris stadsbyggnadshistoria, från det medeltida slottet till den 
moderna förvaltningsmetropolens arkitektur, följande den stora parisiska stads- 
axeln: triumfbågen på Place du Carroussel, Tuilerieiträdgården, Place de la Con— 
corde, avenue des Champs—Elysées, triumfbågen på Place de 1*Btoile och slutli- 
gen den stora bågen i lä Défense, av arkitekten Johann von Spreckelsen formad 
som ett modernt motstycke till slottet; bågens axel avviker i likhet med Louvrens 
med exakt 6 grader från den stora stadsaxeln. Pei, som redan 1971 i samband 
med en aldrig förverkligad plan för den arkitektoniska avslutningen av Espla- 
nade de la Défense fäste sig vid den stora axelns betydelse, har medvetet räknat 
med effekterna av ryttarstatyns placering. Idéer om stadens och museets utveck- 
ling knyts nära samman i omgestaltningen av Louvrens gård. 

Napoleonhallen och historiens fotspår 

Under sin pyramid har Pei med Hall Napoléon skapat en entré vars uppgift inte 
enbart är att ta emot ett stort antal museibesökare och leda dem vidare till de 
olika samlingarna. Dessutom ansluter hallen till den samlande idén bakom Stora 
Louvren: strävan att skänka en historisk laddning åt museiutställningen. Den 
nya entrén är så utformad att man manas att börja besöket i endera av Louvrens 
tre huvuddelar, nu uppkallade efter historiska personligheter, Sully, Richelieu 
och Denon, vilka varit synnerligen nära knutna till den franska statens historia 
(de två förstnämnda som statsmän, Dominique-Vivant Denon som Directeur 
général des musées under Napoleon), och i synnerhet till Louvrens —— antingen 
slottets eller museets — egen historia. Namnen på museets flyglar hänvisar såle- 
des till var sin av de mest betydelsefulla epokerna i Louvrens byggnadshistoria. 
Som en symbol för den moderna franska staten finns under pyramidens glastak 
en bronsavgjutning av Constantin Brancusis skulptur Grand Coq IV från 1952 
som enligt konstnären föreställer den galliska tuppen. Men i första hand ger en- 

E U R O P E I S K T  B I B L I O T E K  

Trafic nr 1 (Filmtidskrift) 
Paris, P.O.L., 1992 

”Glappande objektiv/ dokumen- 
tären skild från fiktionen/ montaget 
långt från scenariot/ textremsan 
skymmer ljuset/ den obscene klip- 
parens fetpenna/ musikens förakta- 
de husaj... filmtidskriften-kasinot 
istället för kritisk känsla/ stönande 
åkningarl.” 

La Paroisse Marte (”Den döda 
församlingen”) — en dikt av Jean— 
Luc Godard -— går genom denna 
nya filmtidskrift, som ett paradoxalt, 
litet ledset och nostalgiskt motto. 
Trafic ska färdas i ruinerna av en 
dödsdömd filmkonst, i bråten efter 
Cahiers du C inémas ärorika för- 
gångna, på trots mot teves härjning- 
ar. Som arvtagare till den stora 
franska kritiska traditionen kastar 
Serge Daney, chefredaktör, ut denna 
brandfackla, kanske för att inte visa 
sig helt och hållet besegrad, och bju- 
der in filmmakare (Rossellini —— 
Monteiro — Robert Kramer), för- 
fattare (Jean-Louis Schefer, Leslie 
Kaplan), intellektuella (Giorgio Ag- 
amben, Pierre Legendre), och kriti- 
ker (Jean-Claude Biette), för att för- 
nya filmkritiken, uppfinna ett sätt att 
skriva, undgå den obligatoriska ak- 
tualitetskommentaren (”jag tycker 
om” eller ”jag tycker inte om”). Ing- 
et triumferande projekt, ingen över- 
flödande entusiasm, ”en filmtid- 
skrift för att sitta och tänka i ett 
höm”. P.C. 

Kristin Ross 
The Emergence of Social Space: 
Rimbaud and the Paris Commune 
Minneapolis, University of _ 
Minnesota Press, 1988, 170 s 

Denna på en gång historiska och lit- 
terära analys av Pariskommunens 
kulturella och geografiska rum visar 
hur kommunen innebar en politise- 
ring av det urbana rummet och pla- 
cerar in kommunen i den franska 
1870-talsku1turens föreställnings- 
värld. R.F. 

L | B E R 



E U R O P E I S K T  B I B L I O T E K  

Sylvie Richterova 
Slabikar otcovskeho jazyka (ABC- 
bok över fadersspråket) 
Prag, Arkyr/Atlantis, 1991 , 300 s 

Sökandet efter identitet och förlorad 
barndom genom språket och skri- 
vandet _ det enda som kan fånga 
existensens ”hemliga halvdagrar” 
— är det dubbla temat i Sylvie Rich- 
terovas Sarrauteliknande prosa. Hon 
föddes 1945 och bor sedan tjugo år i 
Italien. Hennes självbiografiska ba- 
na: dagligt liv bakom järnridån un- 
der Stalinepoken, 60—talets töväder, 
de första utlandsresoma, emigratio- 
nen... En retrospektiv berättelse där 
narration, reflektioner, och diktfrag- 
ment blandas i ett nästan färglöst 
skrivsätt. O.S. 

Joachim Fest 
Der zerstörte Traum. Vom Ende des 
utopischen Zeitalters (Den krossade 
drömmen. Slutet på den utopiska 
tidsåldern) 
Berlin, Siedler, 1991, 100 5 

För Joachim Fest innebär de kom— 
munistiska regimernas fall i Östeu- 
ropa inte bara slutet för ett imperi- 
um, utan slutet för en epok. För för- 
sta gången har befrielserörelser upp- 
kommit som saknar program för so— 
cial revolution och t o  m är fientliga 
mot varje slag av utopi. Efter upp- 
lysningen såg 1800—talet en oräk- 
nelig mängd utopistiska projekt. 
Först på 1900—talet kom två av dem 
att bilda basen för politiska regimer: 
nazismen (som nästan aldrig beskri— 
vits som en utopi, trots dess tusen— 
årsrikesretorik) och kommunismen 
(den utopiska trons mest radikala ut- 
tryck, även om den inte betraktade 
sig så). Boken analyserar dessa två 
former av utopi och deras gemen- 
samma rot, illusionen om världens 
perfektibilitet. Efter ett kapitel om 
de skadliga effekterna av Ernst 
Blochs tänkande frågar sig författa- 
ren om inte uppgivandet av utopin 
är den tribut som måste betalas for 
modemiteten. FAZ 

tréhallen tillträde till den permanenta utställningen i salarna som är ägnade 
Louvrens historia i hallens mezzanin. Museets betydelse som historisk plats 
tematiseras här genom en introducerande utställning om Louvrens historia som 
byggnadsverk och museum, med talrika föremål, målningar, byggnadsritningar 
och dekorationsskisser. 

Utställningssalama intill entréhallen skall även utnyttjas för tillfälliga utställ- 
ningar som speglar museet som institution, dess historia och den franska 
konstpolitikens historia. Så skedde redan med den utställning ägnad åt ”Louv- 
rens donatorer” (4 apn'l—21 augusti 1989) varmed dessa lokaler invigdes. Konst- 
verk från museets alla samlingar presenterades i denna första utställning, vars 
tema var samlandets och donationemas historia, jämte den estetiska smakens 
historiska förändringar. 

Lämningarna från Cour Carrée 

Mellan entréhallen och den nyöppnade arkeologiska kryptan vidgar sig passa— 
gen till en liten sal där man i väggarna infogat några av de sandstensreliefer som 
skapades i Jean Goujons verkstad kring 1560. De är dekorationer från attikan på 
huvudbyggnaden till det renässanspalats som Pierre Lescot under Henrik II:s re- 
geringstid uppförde på det medeltida Louvrens grund. På sin ursprungliga plats, 
sydvästfasaden på den del av slottet som senare utvidgades till Cour Carrée, er— 
sattes relieferna redan i början av 1800-talet med kopior för att inte förstöras. 

Så som Jean Goujons reliefer placerats pekar de på ett särskilt sätt att ställa ut 
föremål på museum. Visserligen fyller museet sin uppgift att bevara ömtåliga 
konstverk från att gå till spillo och samtidigt göra dem tillgängliga för museibe- 
sökaren, men utanför de egentliga utställningssalarna (såsom skulptursamling- 
en) har man här avstått från den iscensättning som brukar höra museer till. Där- 
igenom behåller man något av reliefemas ursprungliga funktion som dekoratio- 
ner i arkitekturens tjänst. När Stora Louvrens arkitekter på så sätt införlivar ut- 
sökta fragment från en äldre byggnad i sin egen arkitektoniska skapelse åter- 
knyter de till antika och medeltida byggherrar som genom att använda lämning- 
ar från den byggnad som tidigare stått på platsen försökte överföra något av den- 
nas tradition och betydelse till sin egen. I det nya arkitektoniska sammanhanget 
leder Jean Goujons reliefer betraktarens tankar till Lescots renässansbyggnad 
och till minnet av le palais du Louvre, de franska kungarnas stadsslott. Lämning- 
arna tjänar dels som ett motargument inför anklagelsemä att ombyggnadens mo- 
derna formspråk skulle stå i strid med traditionen, dels ansluter de till idén om ett 
museum som skänker en historisk dimension åt betraktandet. I presentationen av 
museets samlingar skall Louvrens förflutna som slott finnas bevarat, och besö- 
karen skall göras medveten om de skiftande funktioner som de konstverk han 
betraktar fyllt. 

Den arkeologiska kryptan 

Efter omfattande utgrävningar under Cour Carrée fick allmänheten våren 1989 
tillträde till den första av Stora Louvrens nya anläggningar. Man hade frilagt, 
konserverat och undersökt grunden till tornet som restes kring år 1200 för att 
försvara det befästningsverk som ingick i den medeltida stadens första ringmur; 
vidare vallgravar, murar och tomgrunder från dessa förskansningar och från till— 
byggnadema uppförda under Karl V, vilken på 1300-talet lät utvidga befäst- 
ningsverket till ett kungligt residens; en välvd sal, salle Saint-Louis, från 1200- 
talet som bevarats under la salle des Cariatides; samt delar av den stödmur var- 
med Louis Le Vau under 1600-talet förskansade slottet. Dessa vittnesbörd om 
byggnadsverksamhet i det förflutna har under överinseende av en kommission 
med Georges Duby som ordförande införlivats med Stora Louvren. Besökaren 
kan nu på väg till konstsamlingama ta del av inforrnationstavlor som berättar om 
det frilagda murverkets histora, tillkomsttid och ursprungliga funktion för Louv— 
rens byggnader. Även ett urval av de arkeologiska fynden finns till beskådande i 
skåp i salle Saint—Louis. Här, liksom i salarna för Louvrens historia, förevisas 
vardagsföremål från Cour Napoléon, som ännu vid 1800—talets mitt till en fjär- 
dedel täcktes av ett virrvarr av hus, ursprungligen bebodda av krukmakare och 



tegelslagare (fr. tuiliers — slottets och parkens namn påminner om dem), och 
framför allt föremål från hovlivet vilka påträffats i det gamla Louvrens vall- 
gravar. Den plats där det arkeologiska fyndet gjorts blir också den plats där det 
ställs ut, och föremålets förbindelse med det historiska sammanhanget bevaras. 
Till ett sådant föremåls historia hör att det nyttjats, blivit obrukbart och hamnat i 
jorden, men även att det grävts upp och blivit historiskt, vetenskapligt och este- 
tiskt intressant. Tack vare sambandet mellan fyndplats och utställningsplats 
framstår det i museibesökarens ögon som mer autentiskt. Det underkastas inget 
ensidigt estetiskt beskådande. Det representerar det som inte låter sig ställas ut: 
platsens historia. Då den rumsliga närheten synes upphäva tidsavståndet kan 
museibesökaren urskilja ”det oskönjbara” (Krzysztof Pomian), föremålets för— 
flutna, hur  det fungerat och vad det representerat. 

Utställningsplatsen griper därmed in i varje enskilt föremåls betydelse. Först i 
och med att det infogas i en arkeologisk samling och utsätts för en museibesöka- 
res blick blir fyndet bärare av det osynliga historiska sammanhanget. I egenskap 
av avfall — de nya fynden i den arkeologiska kryptan härrör från utgrävda av- 
skrädesgropar och diken — har dessa föremål mist sin ursprungliga funktion, 
varefter de genomlöpt en funktionsomvandling till historiska vittnesbörd. ”Det 
är först senare”, skriver Krzysztof Pomian som utifrån exemplet arkeologiska 
samlingar studerat hur avfall omvandlas till teckenbärare, ”som de erhåller bety- 
delsen av kvarlevor, förmedlare mellan det förflutna och samtiden, och i denna 
egenskap vinner status som semioforer.” 

För att det byggnadshistoriska minnesmärket skall fylla sin uppgift som semi- 
ofor måste det utsättas för betraktarens blick. Så sker i den arkeologiska kryptan; 
medan man efter 1866 års utgrävningar nöjde sig med att i gårdens stenläggning 
märka ut platsen där befästningstomet stått, kan dagens museibesökare själva 
bevittna byggnadshistorien. 

Museets andra arkeologiska antiksamlingar, den orientaliska, den egyptiska 
eller den grekiska, etruskiska och romerska, tillåter inte en anrikning av just 
detta slag, men ett besök bland de frilagda byggnadshistoriska lämningarna och 
de fynd som där ställts ut kan ändå påverka besökarens mottaglighet inför muse- 
ets övriga samlingar. Vid sitt besök i den arkeologiska kryptan har betraktaren 
lärt något om sambanden mellan museiföremåls placering, historia och funktion. 
Idén bakom museet Stora Louvren närs av uppfattningen att besökaren kommer 
att överföra dessa insikter till museets övriga arkeologiska utställningsföremål: 
att han kommer att bli varse och, problematisera föremålens omvandlingar från 
nyttoting till åskådningsobjekt på ett museum, från kult— eller maktfunktion till 
estetisk funktion. 

M useiutställning som historisk reflexion 

leon Ming Pei har nämnt att han innan han kunde utveckla en idé om Louvrens 
ombyggnad var tvungen att studera Frankrikes och Louvrens historia. Han har 
använt flera strategier — att knyta samman museet med det parisiska stads— 
landskapet, att presentera lämningar, byggnadshistoriska vittesbörd och arkeo- 
logiska fynd —— för att realisera idén bakom Stora Louvren: att lyfta fram histo- 
rien hos de rum där betraktaren konfronteras med konstverken. Därmed visar sig 
museet vara blott en bland många möjliga historiska former för mötet med 
konstverket. 

I Stora Louvren uppfattas museet inte längre som en historiskt neutral plats. 
Museet självt framstår för besökaren som en plats som äger en tillkomsthistoria 
och som haft inflytande på historien. Det nöjer sig inte med att presentera 
konsthistoriens verk, utan fäster uppmärksamheten vid att det självt, som mu- 
seum, är en konstituerande beståndsdel av konsthistorien. Så här har Ieon Ming 
Pei sammanfattat Stora Louvrens möjligheter som framtidens levande museum: 
”[...] när ni träder in i Louvren ser ni inte bara mästerverken, ni är också med— 
vetna om historien." 

Översättning från tyskan: Donald Broady 

Uwe F leckner skrev sin doktorsavhandling i Hamburg om Ingres' porträtt. 
F orskar om franska artonhundratalskonstnärer. 
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Daniela Hodrova 
Podoboji (Av bägge slag) 
Utsi nad Labem, Severoceske 
nakladatelstvi, 1991 , 173 s 

K ukly (Puppoma) 
Prag, Prace, 1991, 278 s 

Theta 
Prag, Ceskoslovensky spisovatel, 
under utg. 

De tre romanerna av teoretikern och 
essäisten Daniela Hodrova (född 
1946) framställer, i en minutiös 
konstruktion av korsvisa motiv och 
episoder, handlingar och ord från 
några personer (verkliga eller overk- 
liga, levande eller döda, samtida el- 
ler historiska), ett slags mänskliga 
puppor som väntar på sin metamor- 
fos samtidigt som uselhet, förräderi 
och förhoppningar besjälar samhäl- 
let. Huvudersonen i hela trilogin är 
emellertid Staden själv, ”den 
sorgsna staden”, kallad Prag, på en 
gång mytisk plats, fantasmagori och 
smärtsam upplevelse. C.S. 

”Striden om pyramiden”, 
litteraturhänvisningar: 

Bruno Foucart, Sébastien Loste och 
Antoine Schnapper: Paris mystifié. 
La grande illusion du Grand Louvre, 
Paris, 1985; Ruth Henry: ”Neues 
zum Pyramiden-Streit im Louvre— 
Projekt”, Bauwelt 20/21, 1985; Susan 
R Stein: ”French Ferociously Debate 
the Pei Pyramid at the Louvre”, 
Architecture, may 1985; Francois 
Chaslin: ”Grand Louvre, prisme 
changeant de l'opinion”, L 'Architec- 
ture d 'aujourd 'hui, 263, 1989; Les Pa- 
ris de Francois Mitterrand. Histoire 
des grands projets architecturaux, Pa- 
ris, 1985. 

L I B E R  
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E U R O P E I S K T  B I B L I O T E K  

Vittorio Foa 
Il Cavallo et la Torre. Riflessioni su 
una vita (Hästen och tornet, tankar 
om ett liv) 
Turin, Einaudi, 1991, 344 3 

Den kommunistiske senatorn Vitto- 
rio Foa, född i Turin 1910, är en 
berömdhet inom den italienska vän- 
stern. Han växte upp i det judiska 
Turin, satt i fängelse under fascis- 
men innan han blev en av ledarna 
för motståndsrörelsen och därefter 
aktiv i den fackliga rörelsen och i 
olika politiska grupperingar (idag 
inom PDS., det namn som PCI tog 
efter sitt ”omgrundande” 1991): ur 
denna individuella bana framträder 
ett skrivsätt som befinner sig halv- 
vägs mellan självbiografin och den 
kollektiva historien. Den röda trå- 
den: ett ständigt sökande inom poli- 
tiken efter ett ”hästens drag”, denna 
sidorörelse som upphäver regelbun- 
denheten i schackspelet. Ett sätt att 
göra motstånd mot tornets ideologi, 
vars rätlinjiga förflyttningar ound- 
vikligen bara kan leda till frontal- 
kollisioner. Enrico Artifoni 

Medarbetare i 
”Europeiskt bibliotek”: 

Enrico Artifoni, Emmanuel Bour- 
dieu, Pierre Bourdieu, Pascale Casa- 
nova, Anna Chiarlioni, Olivier Chri— 
stin, Rick Fantasia, Armelle Filiat, 
Jean-Baptiste Goureau, Vladimir 
Gradev, Johan Heilbron, Liz Héron, 
Marco Macciantelli, Laurence Mon- 
nais, Jean—Pierre Salgas, Olga Spi- 
lar, Luisa Viella och medarbetarna i 
”Beste Biicher ” i Frankfurter Allge- 
meine Zeitung, redaktionerna för 
l'Indice i Turin, Elet Es Iroladom i 
Budapest, De Gids i Amsterdam 
och Kritik och humanism i Sofia. 

F ör redigeringen av den svenska ut- 
gåvan av Liber står Donald Broady. 

Då inget annat uppges är översätt- 
ningarna gjorda från franskan av 
Johan Öberg. 

L I B E R  

Nils-Eric Sahlin 
The Philosophy of F P Ramsey. 
Cambridge University Press, 1990 

Frank P Ramsey 
Philosophical Papers, ed. D H Mellor 
Cambridge University Press, 1990 

Cambridge University Press publicerar parallellt en ny samling med 
texter av F P Ramsey, med D H Mellor som utgivare, och en analys av 
Nils-Eric Sahlin som har förtjänsten att placera verket på en gång bland 
de intellektuella positionerna under sin epok och i förhållande till den 
allra nyaste naturvetenskapliga forskningen och filosofin. 

Tillsammans med Wien har Cambridge varit en av de viktigaste plat— 
serna för den samtida kulturens uppkomst: romanförfattare som Virgi- 
nia Woolf umgicks där med filosofer (Wittgenstein, Russel, Moore, 
Johnson) och ekonomer (Keynes, Pigou). Bland dessa stora intellektu- 
ella figurer finns det en, ytterst efemär, i vilken denna nya tvärveten- 
skapliga kultur tycktes kristallisera sig och som trots detta ännu bara er- 
känns av en liten grupp specialister: F P Ramsay dog 1930, blott 26 år 
gammal. Icke desto mindre bidrog han djupgående till att (under in— 
tryck av Peirces pragmatism) förnya problemställningar inom flera äm- 
nen, från den rena matematiken till kunskapsfilosofin, via logiken och 
den tillämpade ekonomin: som sannolikhetsteoretiker avvisar han både 
Keynes logiska teori, för vilken sannolikheten är en logisk relation mel— 
lan propositioner, och den frekventialistiska teorin som identifierar san- 
nolikhet och frekvens; han grundar en formaliserande och preskriptiv 
teori om subjektiva sannolikheter, som definierar det samband som 
måste finnas mellan graden av tro på p, pragmatiskt bestämd, och den 
sannolikhet man tilldelar p, och grundar därmed samtidigt den matema- 
tiska beslutsteorin. Inom logiken hävdar han, mot Hilberts formalism 
och Brouwers intuitionism, att innehållet i propositioner är lika viktigt 
som deras form för bevisningen och han konsoliderar systemet i 
Principia Mathematica genom att införa förändringar i Russells 
typteori; han försöker, utan att nå fram till en allmän demonstration, 
finna en mekanisk metod som gör det möjligt att säga om en given pro- 
position är sann eller inte och bevisar icke desto mindre ett viktigt teo- 
rem för kombinatorisk analys, som han trodde var nödvändigt för att 
lösa beslutsproblemet. Inom ekonomin grundar han teorin om den opti- 
mala beskattningen liksom den om det optimala sparandet. Men det är 
utan tvekan inom filosofin som Ramsey lämnat sitt mest remarkabla bi- 
drag, som även är det mest misskända: hans instrumentalistiska och 
pragmatistiska uppfattning om kunskapen och dess historia går ändå en 
intressant medelväg mellan positiviSmen och realismen som domine- 
rade hans samtid; genom att förneka oppositionen mellan subjekt och 
predikat, alltså den mellan särfallen och universaliema, möjliggör han 
realismen, även om han föredrar att tillverka teoretiska termer (som han 
jämför med personer i en saga för barn som introduceras med ”det var 
en gång”), existentiellt kvantifierade variabler, som inträder i hypoteser 
och lagar, uppfattade som regler för att döma, som saknar sannings- 
värde och inte som fullständiga omdömen gällande en icke observerbar 
verklighet. Slutligen, som översättare av Wittgenstein, polemiserar han 
också mot honom, med en induktiv bevisning av induktionens värde — 
en grundval för en pragmatisk kunskapsteori. 

Emmanuel Bourdieu 
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