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PIERRE BOURDlEU

Om mofidernísmensfo'delse

Konstens regler
Pierre Bourdieus mest konsekvent
genomförda studie ao kulturellafält

onstens regler är den hittills
mest genomförda och synte-

tiska av alla studier av kulturella
fält som Pierre Bourdieu och
hans medarbetare åstadkommit
genom-åren. Boken bjuder på en
detaljerad analys av modernism-
ens framväxt inom fransk littera-
tur och konst från 1820-talet till
början av vårt sekel, med många
exkurser in i senare tid. Men det
är inte bara fråga om historie-
skrivning. Bourdieu föreslår ing-
et mindre än en ny »vetenskap
om konstnärliga verk». Konsten:
regler är den första fullskaliga de-
monstrationen av hur empiriska
analyser av kulturella fält kan gå
till. Forskningsprogrammet har
inspirerat humanister och sam-
hällsvetare runtom i världen.

De kulturella fälten - littera-
turens, konstens, filosofins, ve-
tenskapens, religionens fält - är
ett särskilt slags sociala fält, knut-
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na till Kulturen i Bourdieus me-
ning, dvs den dominerande, auk-
toriserade, legitima kulturen, un-
gefärligen vad som i Sverige bru-
kar kallas finkultur.
LITI'ERATURENS och konstens
fält befolkas av författare, konst-
närer, förläggare, gallerister, kriti-
ker, kulturjournalister, konst-
och litteraturforskare etc. Här
finns institutioner såsom förlag,
museer, gallerier, universitetsin-
stitutioner och akademier, kul-
turtidskrifter och dagstidningar-
nas kultursidor. Det som mer än
något annat står på spel i strider-
na inom dessa fält är vad som
skall räknas som god litteratur
och konst, jämte den legitima
rätten att döma i frågor om litte-
rär och konstnärlig kvalitet. Det
som här produceras är inte bara
dikter och tavlor. Även genrerna
och stilarna, värdena och bedöm-
ningsgrunderna, ja författarna
själva, konstnärerna och kritiker-
na och de livsstilar som odlas
inom olika kotterier, är skapelser

PROLOGEN om Flauberts
Hjärtatsfimrau är fiillkomligr
magnifik. Bourdieu föresätter
sig där att inuti denna roman
urskilja de tunga maktfälten i
franskt samhälle - men inte
genom att studera »typen
eller speglingar av den
»socioekonomiska bakgrun-
den». Nej, han förvandlar
Flaubert själv till en sociolog
som granskar det subtila
känslosvallet och blickarna
som utväxlas mellan de

vilkas historiska och sociala upp-
komstbetingelser Bourdieu vill
spåra.

Något av det mest fängslande i
Konsten: regler är analyserna av
den gigantiska kollektiva möda
som erfordrades för att fram-

bringa den litterära och konst-
närliga modernismen - och
Bourdieu försöker leda i bevis att
med modernismen uppstod nå-
got än mer epokgörande, nämli-
gen litteraturens och konstens
fält. Fälten själva är de egentliga
huvudpersonerna i Konsten: regler.
DET SÄREGNA med Bourdieus
historieskrivning är att den fam-
nar så mycket. Nya tekniker för
att skriva eller måla, nya sätt att
betrakta och uppfatta konstnär-
liga verk, nya värdeskalor, nya
sociala typer (konstkännaren,

många personerna i tidens
maktkonstellationer.
Skildringen av hur det
litterära fältet erövrar sin
självständighet genom att
övervinna den direkta
underkastelsen under
marknaden och upprätta sin
egen konstitution är ett slags
hjälteepos: det är smutsigt,
det är ädelt, det är liksom
glittrande.

Göran Greider, Aftonbladet

esteten, bohemen, dandyn och
mot slutet av artonhundratalet
den intellektuelle), en ny skilje-
linje mellan smal avantgardistisk
och bred borgerlig konst, en
motsvarande polarisering mellan
avantgarde och mainstream
bland konstutövarna, förläggar-
na, kritikerna och publiken - allt
detta och mycket mer därtill
samverkade under loppet av ar-4
tonhundratalet till att driva kon-
sten och litteraturen mot en allt
högre grad av självständighet i
förhållande till utvärtes makter.

BLAND ALLA Bourdieus böcker
är Konsten: regler den jag tycker
mest om. Det beror nog på att
den mellan raderna är en maske-
rad självdeklaration eller själv-
bekännelse. Med en sådan läs-
ning blir det lättare att förstå
Bourdieus kärleksfulla behand-
ling av Baudelaire, Flaubert, Ma-
net och de andra hjältarna i den
konstnärliga befrielsekampen.
Han hävdar att den franska litte-
raturen och konsten i slutet av
artonhundratalet erövrade en
aldrig senare överträffad grad av
autonomi. Denna självständighet
var en förutsättning för utveck-
lingen av de specifika litterära
och konstnärliga verktygen, sam-
tidigt sorn den innebar en frigö-
relse från beroendet av yttre mak-
ter (staten och dess institutioner
och akademier, den penningst-
inna bourgeoisien, kyrkans män,
politikerna och ideologerna).

En sådan autonomi är just vad
Bourdieu önskar för samhälls-
vetenskapens räkning. Han tror
uppenbarligen att forskarna har
ätskilligt att lära av författarna
och konstnärerna.

utdrag ur Donald Broadys
inledning till Konstens regler

Att förklara
kvinnoförtrycket

ierre Bourdieus Den manliga
dominansen är en märklig li-

ten bok, omfångsmässigt lika an-
språkslös (130 sidor) som an-
språksfull i sin ambition: att ve-
tenskapligt förklara den uråldri-
ga, men fortfarande högst vitala,
institution som kvinnoförtrycket
utgör. [...]

urGÅNGsPUNKTEN för boken
är övertygelsen om att den manli-
ga dominansen har funnits lika
länge som det funnits män och
kvinnor, och att det inte finns
mycket som tyder på att denna
ordning i grunden är utmanad.
De ständigt återkommande på-
ståenden om att kvinnor har fått
det så mycket bättre - särskilt på
sistone - avfärdas som enbart
»naiva och naivt normativa» an-
taganden som ytterst tjänar till
att förneka underordningen.
BOURDIEUS feministiska håll-
ning är således uttalad och radi-
kal. Trots att han gärna vill be-
hålla en skiljelinje mellan politik
och vetenskap, är boken i sin
grundhållning en utmaning av
patriarkala strukturer, och måste
läsas som en uppmaning till för-
ändring av könsrelationerna.

Maria Wendt Höjer,
Göteborgs-Posten

DAIDALOS DEC 2000/ 13




