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'lhcrs cxi'stcnsbcrärri'gnnde består 1 'att bidra till en realistisk int'emmiqnnli 
__ '_ändamält't hur wa kmnplcmentiira strategier använts. Å ena sidan har 1. 

-; nda sin: turkiska. grekiska. tyska eller bulgariska las—arc möiligheten att _ 
engelska, skotska.,tieckiskn eller irländska författare. verk eller instit " 

_ im. samt att i det internatinnella säimnanhmget lära känna egenhetem 
'_u'ellzi traditionerna. Det sistnämnda har varit syften synnerhet med numren 
Hansk-ill land och :umlysemu av det unika hos en viss historisk traditinn ( = _ 

som "Oövursättbart" eller ”Europeisk etnografi”). Å andra sidan har Li 
_ _r att ställa samman uch kunirt'm'tera skilda analyser av ert och samma nb - 
..f' ...ma- de intellektuella) s.id-aut det Ercuntråitlfr 1 Ollkil nationella kulturer, få". 

_stick 1 str-iv mot de' förhundsanmganden och stereotypicr som här essäi '— 
_a ljus över h'irhållandcn och verkningar som återfinnes övCrallt. Sådana ' 
s undantagslöst under mattan— om man ens känner till dem — i eåväl (le 

. _,1 konferenserna»; och tidskrifterna-a vagn och pompösa proklamanoncr 
, i s beskrivningar som gör halt vid narinnsgänscn. I olika länder kan Libe 
"'egna modersmålet ta del av te.x—rei som dels avi.-151315 anekdotiskt stuff W., ' 

' onella tidning.-sma och tidskrifterna dels tillförts information som där mkv- " 
anses allmänt bekant. Därmed vill vi dra vårt strå till stacken för att hi 

_ '- 'verskrida nationella begränsningar och för att skapa ett slags lmllektiv ir ?; 
., dfrån de kulturella-gheunnas idolkult vilken alltför nita idcnijticms __ _! 
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sourdieu e 
Libers existensberättigande består i att bidra till en realistisk internationalism. För det 

ändamålet har två komplementära strategier använts. Å ena sidan har Liber försökt 
erbjuda sina turkiska, grekiska, tyska eller bulgariska läsare möjligheten att bekanta sig 

,med engelska, skotska, tjeckiska eller irländska författare, verk eller institutioner och 
' omvänt, samt att i det internationella sammanhanget lära känna egenheterna hos de na— 
tionella traditionerna. Det sistnämnda har varit syftet i synnerhet med numren ägnade åt 

, ett enskilt land och analyserna av det unika hos en viss historisk tradition (under rubri- 
ker som ”Oöversättbart” eller ”Europeisk etnografi”). Å andra sidan har Liber strävat 
efter att ställa samman och konfrontera skilda analyser av ett och samma objekt (i detta 
nummer de intellektuella) sådant det framträder i olika nationella kulturer, för att där-» 
med — stick i stäv mot de förhandsantaganden och stereotypier som hör essäistiken till — 
kasta ljus över förhållanden och verkningar som återfinnes överallt. Sådana invarianter 
sopas undantagslöst under mattan — om man ens känner till dem — i såväl de internatio— * 
nella konferensernas och tidskrifternas vaga och pompösa proklamationer som i den ' 
sorts beskrivningar som gör halt Vid nationsgränsen. I olika länder kan Libers läsare på 
det egna modersmålet ta del av texter som dels avlastats anekdotiskt stoff som fyller de ' ' 
nationella tidningarna och tidskrifterna, dels tillförts information som där saknas för att 
den anses allmänt bekant. Därmed vill vi dra vårt strå till stacken för att hjälpa läsarna 
att överskrida nationella begränsningar och för att skapa ett slags kollektiv intellektuell, ' 
befriad från de kulturella ghettonas idolkult vilken alltför ofta identifieras med kulturen. 

» T . , — , ! "  -, , 

'__—_ J..-av;. _ c _  ;— . . . a  

UR INNEHÅLLET 
Kjetil jakob-sen och Annick Prieur Mot ”finkulturen ” 

Goffredo Fofi Opinionismens tidsålder 
Frédérique Verrier Två avslöjande succéer 
Marco Reyelli Skymning för aktivismen 

Ignacio Echevarria Kulturen, statens verksamhet 
' . William Fovet Kändisråden 

***/if Trä” l' : 

_ ORDÖBILD NR 2-1996 MED LIBER. PRIS 55:— INKL MOMS — 



_ inte särskilt gott renommé. 
' Överallt är nästan alla ord som än- 

- vänds om dem pejorativa. Det be- 
? torgatan tvekan delvis påatt orden 

uppfunnits av intellektuella, stora 
eller små — förmodligen mest små. 

' I likhet med alla andra former av 
rasism är anti-intellektualismen 

' nästan alltid grundad på avund, 
och ofta knuten till kollektiv ned- 

! gång (de stora imperiernas upplös- 
" . ning, särskilt det engelska, österri- 

kiska, franska och portugisiska) el- 
ler individuell deklassering. De- 
klasseringen kan försiggå i det so- 

" .ciala rummet, som i småbour; 
* , geoisiens fall, men även i konstens, 

litteraturens eller vetenskapens mi- 
krokosmos kan man drabbas av 

., social utstötning och olycka - för 
att inte nämna journalistiken där 
många illusioner brustit Och för- 

ihoppningar svikits 
' Anti-intellektualismen kan odlas 

_ både av intellektuella och av andra. 
_. Dess värsta _sidor rättfärdigas i dag 
' på oräkneliga sätt genom anomis— 
ka praktiker som fått näring i takt 

' med att den kulturella produktio— 
nens autonomi försvagats, en au- 

f'tonomi som under tidigare sekler 
"erövrats 1 kamp mot makter såsom 
"kyrkan, staten och marknaden 
'_i—ébåde varumarknaden och journal—" 
listik'ens marknad. Journalistiken 

' blir mer och mer underordnad 
'_marknadens inflytanden, förmed- 

lade av den alltmer dominerande 
televisionen, vilken i sin tur regeras 
av tittarsiffror och annonsörer och 
oupphörligen utvidgar sitt välde 
över hur kulturella verk produce- 
ras, cirkulerar och värderas? Man 
kan iaktta många konsekvenser 
härav. Ett exempel är framväxten , 

Öchändåv 
av ”world fiction”, en för världs- 
marknaden avsedd snabblitteratur 
som enligt bokdistributionens lo— 
gik hamnar på bästsäljarlistorna i 
alla länder. Förläggarna och kriti— 
kerna bidrar, medvetet eller omed- 
vetet, till att detta slags litteratur 
ibland smälter samman med 
världslitteraturen. Men världslitte— 
raturens stora verk är av annat 
slag, det erkännande som de i dag 
röner överallt är resultatet av en 
gradvis erövring, nästan alltid i 
kamp med varumarknadens kraf- 
ter? Ett annat exempel är de nya 

_ rollfigurer som uppträder på medi— 
ernas och politikens gemensamma 
scen, ett slags dubbelgångare eller 
stand—ins som härmar den intellek- 
tuelles framtoning Och roll och som 
fångas av rollen, som i Akiro Ku- 
rosawas film Kagemusha -'- spök- 
generalen. De har aldrig skrivit de 
verk eller förvärvat den auktoritet 
som är själva förutsättningen för 
att en författare skall kunna fun— 
gera som intellektuell, d v s. i egen- 
skap av författare intervenera på 
det politiska fältet. Deras enda 
möjlighet att påverka är att stän- 
digt göra sig synliga på journalisti- 
kens fält (här borde några namn 
nämnas, vilka dock alla har det ge- 
mensamt att de inte är bekanta nå- 
gon annanstans än i ett enda land), 
dit de importerar praktiker som i 
andra sammanhang kallas korrup- 
tion, förskingring av offentliga me- 
del, svågerpolitik, illojal konkur— 
rens, konspiration, olaga kartell, 
trolöshet mot huvudman —- mest ty- 
piskt är vad som på franska kallas 
renvoi d ascenseur, dvs. tjänster 
och gentjänster. 

Att litteraturens, Elosofins och ve- 
tenskapens mikrokosmos förlorat 

i autonomi har medfört en mycket 
djupgående demoralisering som yt- 
terligare spätts på genom de poli- 
tiska utopiernas kris och genom att 
de magiska band brustit vilka förr 
förenade en fraktion (oftast de mest 
generöst sinnade) bland de intel- 
lektuella, om inte med folket, så åt- 
minstone med en mer eller mindre 
fantasmagorisk bild av folket. Det 
har blivit god ton att behandla allt 
som på minsta sätt påminner om 
”engagemang” med nedlåtenhet el— 
ler medömkan. Överallt är man be— 
redd att utdela syndernas förlåtel- 
se till de många tidigare benhårda 
revolutionärer vilkas karriärer lett 
fram till en eftertraktad ställning 
inom det litterära, politiska eller 
journalistiska etablissemanget, 
jämte därmed förenliga fridsamma 
konservativa ställningstaganden. 

Det vore ett allvarligt misstag att 
tro, vilket deklareras lite varstans, 
att nu är slutet nått för de intellek— 
tuella och deras funktion eller, med 
ett stort ord, deras uppdrag. Kan— 
ske förväxlar de som gör dessa ut- 

— talanden helt enkelt sina egna 
önskningar med verkligheten, vil—' 
ket vore ett "belägg för att själva . 

. idén om den intellektuelle alltjämt _ 
förmår väcka oro. Det är sant att 
vår uppfattning om de intellektuel- 
la är'mer realistisk i dag, i synner— 
het tack vare samhällsvetenskapens 
framsteg. Men denna nya syn på de 
intellektuella kontrasterar inte bara 
mot naiva helgonskildringar, såda- 
na som biografiförfattare gärna 
hänger sig åt, utan även mot av- 
undsmännens nedvärdering av svi- 
ken kärlek och stäckta förhopp- 
ningar. 

De är i en bestämd mening ochi 
bestämda avseenden sociala uni- 

pa tyska 1 Liber, europäisches Bä chemagazin, på bulgariska 1 Liber, europeiska 
' spisam'e za knigi, å ungerska 1 Elet Es Irodalom, 

på svenska 1 OrdÖ'Bild, på ita ienska 1 L*Indice, på tjeckiska 1 Pritomnost, 
på rumänska 1 Liber; Revista europeana, 

»?pa greklska 1 Synchrona Themata, på turkiska 1 Kitap Lik och på norska 1 Samtiden. 

Om inget annat anges är översättningarna gjorda av 
William Fovet 
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versa som alla andra, dessa mikro- 
kosmos - rätten, vetenskapen, kon- 
sten, litteraturen, filosofin — där 
kulturella verk som eftersträvar det 
universella produceras och cirkule- 
rar, och där de eftertraktade mate- 
riella och symboliska (t.ex. beröm- 
melse) ”vinsterna alstras. De är so- 
ciala universa, med sina styrkeför- 
hållanden som man kämpar för att 
bevara eller förändra, med sina vin- 
ster och med sina maktpositioner. 
Men i andra avseenden är de radi- 
kalt annorlunda: styrkeförhållan- 
dena och striderna antar en specifik 
form och dessa mikrokosmos äger 
_förmågan att genomdriva sina egna 
lagar (nomos), en förmåga som är 
större ju mindre beroende de är av 
yttre krafter, både ekonomiska ( na- 
tionella och internationella mark- 
nader för kulturella varor och tjän— 
ster) och politiska (särskilt natio- 
nalstatens och nationalismens kraf- 
ter). För att vinna framgång här, 
(1 v 3. för att bli erkänd (av sina li- 
kar) och inte bara känd, måste man 
respektera fältets — t ex konstens el- 
ler litteraturens — egna lagar och 
bortse från alla andra lagar, särskilt 
varumarknadens och maktens. 

En sådan realistisk syn på den in- 
tellektuella världen behöver inte 
alls innebära att den mister sin 
trollmakt, utan kan tvärtom ligga 
till grund för en rationell utopism 
som framför allt vilar på försvaret 
av autonomin och av allt det som 
blivit möjligt tack vare autonomin. 
Men om de intellektuella önskar 
sig ett Regressuerbot, som tyskarna 
säger, dvs. en verksam garanti mot 
återfall, i så fall får de inte längre 
nöja sig med profetiska proklama— 
tioner från någon ”total intellektu- 

ell” å la Sartre. De får heller inte 
nöja sig med kritiska analyser le- 
vererade av den ” specifike intellek- 
tuelle” som Foucault definierade. 
De måste mobilisera och organise- 
ra sig på internationell nivå (kan- 
ske med stöd av moderna kommu- 
nikationstekniker) för att konstitu- 
era en verkligt kollektiv, transdis- 
ciplinär och internationell intellek- 
tuell, i stånd att upprätta en verk- 
sam motmakt gentemot nationella 
och övernationella ekonomiska, 
politiska och media-makter, och i 
stånd att låta nya aktionsformer 
tjäna det universella i dess skilda 
historiska former, till vilka de in- 
tellektuellas existens och specifika 
intressen är knutna. ' 

Vissa intellektuella gör då och då 
anspråk på att föra det universel- 
las talan, en funktion som i själva 
verket är inbyggd i alla fält för kul- 
turell produktion — juridik, veten- 
skap, litteratur, konst, litteratur — 
och som utgör dessas existensbe- 
rättigande och ideala norm. Det är 
en funktion som socialt är synner- 
ligen verksam, även om man oupp- 
hörligen förbryter sig mot eller rätt 
och slätt glömmer bort den. (Om 
dess verkan vittnar paradoxalt nog 
de mediatillvända intellektuellas 
nästan parodiska ansträngningar 
att få av de symboliska vinster som 
överallt tilldelas den som vördar 
det universella. Hyckleriet är ju las- 
tens hyllning till dygden.) Det är  
genom att åberopa detta ideal, eller 
denna myt, som vi fortfarande i 
dag kan försöka mobilisera mot- 
stånd mot de restaureringsföretag 
som uppträder inom själva fälten 
för kulturell produktion runtom i 
världen. I namn av den symboliska 

kraft som de ”sanna idéerna” trots 
allt äger, kan vi med någon utsikt 
till framgång försöka sätta oss till 
motvärn mot de intellektuella, mo- 
raliska och politiska regressiva 
krafterna, i synnerhet krafter som 
gror ur imperialism av gammal el- 
ler ny sort och dess konsekvenser, 
såsom det främlingsfientliga eller 
rasistiska våldet mot invandrare 
vilka kommer från samhällen som 
i ekonomiskt och politiskt avseen- 
de intar en underordnad ställning i 
den nya ”världsordningen”. Men 
för detta nya upplysningsföretag, 
varpå en ny internationalism skul- 
le kunna grundas, ä r  den första 
uppgiften utan tvekan att kritisera 
förnuftets illusioner och det makt- 
missbruk som begåtts och begås i 
dess namn. De som tar till bröstto- 
ner när de fördömer fanatikernas 
våld borde vända kritiken mot den 
imperialism som utövas i det uni— 
versellas namn, och mot den fana- 
tism som utövas i förnuftets namn, 
ty här finns ett lika obevekligt som 
prydligt våld (exempelvis det med 
den förhärskande ekonomins rent 
formella ”rationalitet” förbundna 
våldet) som paradoxalt nog kan 
ligga till grund för de mest primiti- 
va former av irrationalism. 

Översättning från franskan: 
Donald Broady 

I jfr P Bourdieu, ”L*Empire du journa- 
lisme”, Actes de la recherche en scien- 
ces sociales, nr 101-102, mars 1994. 
?. jfr P Casanova, ”La World Fiction : 
une fiction critique”, Liber, nr 16, dec 
1993. 

I N o r g e  

Kjetil Jakobsen och Annick Prieur 
'Mot ”finkulturen ” 

Då Maastricht-avtalet debatte- 
rades inom EU-länderna före- 

föll det som om ”Europa-tanken” 
ofta fick stöd av ”radikala” intel- 
lektuella eftersom motståndarna 
uppfattades som främlingsfientliga 
eller påverkade av samma sorts na- 
tionalism som splittrat Jugoslavi- 
en. I ett litet land som Norge är  
dock allt annorlunda. När man i 
november 1994 folkomröstade om 
frågan fanns det hos majoriteten av 
”radikala” intellektuella ett starkt 
motstånd mot ett norskt inträde i 
europeiska unionen, på så vis fram- 

stod man som intellektuell och inte 
teknokrat. Konstnärer, universi- 
tetslärare och forskare inom sam- 
hällsvetenskap och humaniora, 
främst inom den politiska vänstern, 
såg i konstruktionen av Europa ett 
förverkligande av den handels- och 
världspolitiska teknokratelitens 
dröm — själva ville de solidarisera 
sig med ”folket”. Det enda andra 
land där man bland intellektuella 
stött på en liknande skepsis mot 
Europa-unionen är Schweiz, Rous— 
seaus fosterland. 

Det specifikt norska härrör från de 

”radikala” intellektuellas speciella 
habitus. Att vara vänsterintellektu- 
ell innebär att man distanserar sig 
gentemot det som är intellektuellt 
hos de intellektuella, det är att liera 
sig med icke-intellektuella grupper, 
att identifiera sig med arbetare, bön- 
der, tredje världen eller kvinnor, att 
välja sida inom de stora sociala 
motsatsförhållandena. Genom det- 
ta kommer de ”radikala” intellek- 
tuella att motsäga sig själva: de för- 
nekar sig i sin roll som intellektuel- 
la, som stadsbor och en del av den 
dominerande samhällsklassen. 


