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Förord 


Det sägs ofta att humanvetenskaperna befinner sig i en kris. 
"Man måste vara blind på båda ögonen for att kunna undgå 
att se att humaniora är hårt tr'angda i våra dagar", skrev till 
exempel tre danska humanister for några år sedan. "Huma- 
nisterna befrämjar inte naringslivet, de håller på med likgil- 
tigheter, och till råga på allt kr'aver de statsunderstöd.Vad skall 
samhället ta sig till med sådana snyltare?"' 

Men hur mycket av sanning ligger det egentligen i påstå- 
enden av detta slag? Ar det inte snarare så att humanister är 
oundgängliga for naringslivet, exempelvis som förmedlare av 
kunskaper om främmande språk och kulturer? Och ar det inte 
snarare så att humanister i sina basta stunder behandlar några 
av de mest väsentliga inslagen i människans liv, till exempel 
frågorna om livets mening och om hur vi och vårt samhälle 
har kunnat bli sådana som vi nu är? (Man kan tanka på am- 
nesområden som filosofi och historia t.ex.) 

O m  man söker efter svar på sådana frågor, är det basta fram- 
gångssattet enligt min erfarenhet att anlägga ett historiskt 
perspektiv på saken. Genorn att beskriva vad humanister fak- 
tiskt har gjort under historiens gång och genom att antyda 
något om vad humanister gör i våra dagar kan vi också f3 fram 
konturerna av ett svar på frågan om vilken nytta och glädje 
man eventuellt kan ha av att befatta sig med humanistiska 
ämnen. 



Låt mig illustrera med ett exempel. Ett av de mest välkända 
inlaggen i humaniora-debatten ar C. P. Snows lilla bok "De 
två kulturerna".' De två kulturer som Snow avsåg var for det 
första något som han kallade for "de litterära intellektuella" 
och for det andra det som han kallade for "the scientists", något 
som (av skal som vi snart skall komma in på) kan översattas 
med uttrycket "utövare av naturvetenskaperna". Snow fram- 
lade tesen att det intellektuella livet i hela den västliga delen 
av världen karakteriseras av en beklaglig klyfta mellan dessa 
två kulturer. Och bristen på kunskaper om den andra sidan är 
enligt hans mening störst hos de s.k. litterära intellektuella. 
Ingen foretfadare for denna kultur kan enligt Snow besvara 
fi-ågan "Vad säger termodynamikens andra lag?", trots att denna 
fråga ar den naturvetenskapliga motsvarigheten till frågan "Har 
du last något av Shakespeare?" 

Men det Snow egentligen visade här var att bristen på in- 
sikter i vad humaniora ar kan vara Överväldigande hos natur- 
vetenskapernas utövare. Som en norsk humanist har påpekat 
i en kommentar till Snows bok: att saga om en fysiker som 
har last lite Shakespeare att han har en viss förståelse av vad 
humaniora ar for något ar ungefar lika träffande som att saga 
att man har en viss förståelse av vad astrofysik ar darfor a t t  

stjärnhinden fyller en med glädje och vördnad." 
O m  man skulle föreslå några humanvetenskapliga analogier 

till frågan om termodynamikens andra lag borde man hellre 
välja frågor som dessa: "Vad ar de grundläggande inslagen i 
Ferdinand de Saussures språkvetenskapliga paradigm?" eller 
"Vilka ar historismens viktigaste teser?" Det ar for att finna -

svar på sådana frågor som vi skall behandla humanvetenska- 
pernas grundlag i ett historiskt perspektiv. 

Sedan mer an tjugo år har jag haft förmånen att f3 verka i 
en levande och stimulerande norsk humanistisk miljö. Jag vill 
passa på att framföra ett speciellt tack till några av dem som 
engagerat sig i kursen i "humanvetenskapernas historia, mål- 



sättning och funktionflvid Universitetet i Bergen de sista åren: 
Helge Dyvik och Oddmund Soylen (institutionen for fone- 
tik och lingvistik),Wigdis Espeland (etno-folkloristiska insti- 
tutionen), Nils Gilje, Harald Grimen och Arild Utaker (filo- 
sofiska institutionen och centret for vetenskapsteori), Sverre 
Bagge (historiska institutionen), Siri Meyer (konsthistoriska 
institutionen), Bjarn Nic. Kvalsvik och Leif Longuii~ (insti- 
tutionen for nordiska språk); samt Kjell S. Johannessen på filo- 
sofiska institutionen med vilken jag har haft otaliga samtal 
under årens lopp soni också satt sina spår i denna text. 

Tore Nordenstam 



Förord till andra upplagan 


Boken har blivit längre nu. Utvidgningen gäller särskilt histo- 
risnien och positivismen från slutet av 1800-talet till våra da- 
gar. I kapitel 4 har ett nytt avsnitt oni den historistiska posi- 
tivisnien på teatervetenskapens område tillkomniit, och det 
avslutande kapitlet on1 positivism och positivisiii-kritik på 
1900-talet är nyskrivet för denna upplaga. Professor Stig 
Ströniholnis recension av den första versionen av boken 
(Svenska Dagbladet 21.10.1993) har också inspirerat mig till 
att ta upp förhållandet niellan samhällsvetenskaperna och 
hunianiora i ett eget avsnitt. Några tryckfel har också rattats. 

Jag passar på att tacka Kjell S. Johannessen och Lars-Olof 
Åhlberg för goda konimentarer. Sist men inte niinst ett hjärt- 
ligt tack till alla de studenter soni under årens lopp deltagit i 
undervisningen oni humanioras historia, nlålsattning och 
funktion. De  har varit en ständig kalla till stiiilulans. 



1.Humaniora - vad ar det? 


Det humanistiska ämnesområdet 
Vid universitetet i Bergen i Norge infördes det en ny kurs for 
några år sedan, som ar avsedd att ge en introduktion till om- 
rådet "de humanistiska ämnenas historia, målsättning och 
funktion". Kursen ar sedan hösten 1983 obligatorisk for alla 
studenter, som tanker avlägga examen vid den historisk-filo- 
sofiska fakulteten vid detta universitet (med undantag for bli- 
vande språkvetare, som i stallet genomgår en liknande intro- 
duktionskurs i allmän språkvetenskap). Nar den nya kursen 
om det humanistiska områdets grundproblem startade, blev 
den första uppgiften att hitta lämplig litteratur. Och nar det 
visade sig att det inte fanns någon översikt över det humanis- 
tiska områdets historia, målsättning och funktion, började jag 
skriva på en sådan själv. Resultatet ar denna lilla bok. 

Den grundläggande frågan ar: Vad ar humaniora? En så all- 
man och öppen fråga kan besvaras på många olika satt bero- 
ende på vilket sammanhang som frågan stalls i. I vårt nuva- 
rande sammanhang kan det vara rimligt att börja med att tol- 
ka frågan som en uppmaning till att komma med en allmän 
karakteristik av de ämnen eller discipliner som ingår i den 
historisk-filosofiska fakulteten vid universitetet i Bergen och 
i liknande fakulteter vid andra universitet och högskolor. Det 



rör sig o m  språkdiscipliner som arabiska, engelska, franska, 
grekiska, japanska, latin, nordiska språk, ryska, spanska och 
tyska; vidare ingår det aninen sorn fonetik, allmän språkve- 
tenskap och datalingvistik, historia, litteraturhistoria, konst- 
historia, teatervetenskap, arkeologi, etnologi, folkloristik, filo- 
sofi, logik, mediakunskap, religionshistoria och så vidare. 

Sådana discipliner och andra liknande arnnen soin filnihis- 
toria, musikvetenskap, ekono~nisk historia och andra språk an 
de nyss narnnda brukar ingå i de historisk-filosofiska fakulte- 
terna vid universiteten i våra dagar. 

Finns det någon speciell anledning till att just äninen soni 
dessa brukar ingå i en speciell fakultet? Vad ar det sorn binder 
just dessa aninen samman och solii gör att vi kallar derii for 
"humanistiska discipliner" till skillnad från andra aninesom- 
råden sorn samhallsvetenskaperna, psykologi, juridik, niate- 
niatik och naturvetenskap, medicin och odontologi? 

Nar frågan stalls på detta vis, kan man besvara den på minst 
sex olika satt: 
(1) genom att ge en definition som kort saniiiianfattar det som 
ar det väsentliga på detta oriiråde; 
(2) genom en vetenskapsteoretisk analys av de metoder, teorier, 
begreppstyper, perspektiv och så vidare, soni kännetecknar 
verksaniheterna på det hunianistiska området till skillnad från 
andra verksamhetsområden; 
(3)genom att klargöra de humanistiska ämnenas sarnhillsfirnk-
flofler; 
(4) genom att skissera de hunianistiska disciplinernas Iiistoria 
från de ganda grekerna till våra dagar och eventuellt också i 
andra kulturer; 
(5) genom att presentera en rad exernpel från de olika huiiia- 
nistiska disciplinerna, sorn tillsammans kan ge en någorlunda 
adekvat bild av det humanistiska arnnesområdet; 
(6) genom irzövrzirzp, det vill saga genoni eget arbete på det 
hunianistiska området. 



Ett någorlunda fylligt svar på frågan "Vad ar humaniora!" 
kfaver att man går in på alla dessa punkter.Tillsammans kan 
de efterhand ge ett gott porträtt av det hunianistiska ämnes- 
området. Det ar också det som är uppgiften for denna bok. 
Eller mera försiktigt uttryckt : vår uppgift har och nu ar att 
antyda några möjliga svar på de frågor som vi just formulerat, 
som tillsammans kan bli en början till ett helhetsperspektiv på 
det humanistiska området. självfallet kan man välja att lagga 
tyngdpunkten på olika aspekter på denna helhet, alltefter tycke 
och smak. Och egentligen rör det sig har oni en fråga som 
varken kan eller bör besvaras en gång for alla. "Vad ar huma- 
niora?" ar en öppen fråga, som måste följa humanister i hela 
deras verksamhet som ett inslag i deras sjalvreflektion. Och 
reflektion över den egna vetenskapliga verksamhetens natur 
ar ett väsentligt inslag i all vetenskaplig verksanihet som gör 
anspråk på att vara något annat an rena rutinundersökningar 
och enkelt faktasamlande. 

I vår västerländska filosofiska tradition har det länge varit 
en favoritsysselsättning att försöka fanga tingens vasen i form 
av korta slående definitioner.Traditionen kan foras tillbaka till 
Sokrates och Platon. Bortsett från att det ligger en del minst 
sagt problematiska filosofiska antaganden bakom sådana for- 
sök, så torde det vara klart att nian inte kan komma särskilt 
långt nied hjälp av en kort vasensdefinition om man vill for- 
söka att klargöra vad humaniora ar for något. För att kasta ljus 
över de humanistiska ämnenas egenart måste nian gå in på 
exempel från en lång rad olika forskningstraditioner; man kan 
inte undgå att befatta sig med dessa traditioners uppkomst,vaxt 
och förändringar under historiens gång; man blir tvungen att 
gå närmare in på de teorier, begrepp, perspektiv och så vida- 
re som karakteriserar aktiviteterna inom de olika humanistis- 
ka forsknings- och undervisningstraditionerna; och nian kan 
inte undvika att komnia in på de olika aninenas mångfacette- 
rade forbindelser med det omgivande samhället. 



Egentligen ar val det basta sättet att besvara frågan "Vad ar 
humaniora?" genoni att själv arbeta på det humanistiska om- 
rådet.% kan kalla detta för "inövning". Den som studerar ett 
eller annat humanistiskt ämne och som fortsätter med egen 
forskning på något specialoniråde, förvärvar efterhand en 
ansenlig mängd erfarenheter angående humanioras natur. Hon 
eller han skaffar sig förtrogenhet med området i fråga. Men 
förtrogenhet ar inte nog. Det ar ett väsentligt moment i all 
vetenskaplig kompetens att man reflekterar över vad den egna 
verksamheten innebar.Al1 vetenskaplig forskning har ett kri- 
tiskt inslag som kr'aver ett visst mått av distans till den egna 
verksamheten. En reflekterad hållning till det man gör ar allt- 
så en väsentlig del av all vetenskaplig kompetens. Också för- 
trogenheten kan och bör underkastas beskrivning, analys, re- 
flektion och kritik. Och därmed ar vi tillbaka till de fem för- 
sta punkterna på listan. 

Ett definition$öuslag 
I uppslagsböcker och lexikon kan Inan finna korta karakte- 
ristiker av "humaniora". I Filosojsk i4ppslagsbok av Konrad 
Marc-Wogau står det följande om humaniora: 

Humaniora (lat.): sammanfattande benämning på de huma- 
nistiska läroämnena. För renässansens humanister beteck- 
nade h. de klassiska språken. Nu anses h. omfatta filologi- 
ska, historiska, samhallsvetenskapliga och filosofiska veten- 
skaper; de står som motsats till de niatenlatisk-naturveten-
skapliga ämnena.' 

Har far vi en antydning om hunianiora-begreppets omfang, 
och vi underr'attas on1 att begreppets onifang har förandrats 
sedan renässansen, det vill saga under de sista femhundra åren. 



Uttrycket "hun~aniora" är egentligen en förkortning av "studia 
humaniora", vilket betyder mera mänskl$a studier eller stirdier 
som /+iiper en att bli nzera minsklk.  Från slutet av medeltiden 
användes också uttrycket "studia humanitatis" som namn på 
sanima område. "Studia humanitatis", studiet av det mänsk- 
liga, stod då i niotsattning till "studia divinitatis", det vill saga 
studiet av det gudoinliga (teologi). 

Med en sådan avgransning av humaniora-området omfat- 
tar humaniora vetenskaperna om människan. Uttrycket "huma- 
niora" betyder då detsamma soni uttrycket "humanveten- 
skaperna" eller det som på tyska ofta kallas for "die Geistes- 
wissenschaften". ("Geist" i detta sanimanhang betyder så 
niycket soin "anda", närinare bestamt "mänsklighetens anda". 
Möjligen skulle man därför kunna översatta "die Geisteswis- 
senschaften" med "andavetenskaperna". Men for att undgå 
vilseledande associationer vill jag föreslå att man hellre håller 
sig till "humanvetenskaperna".) 

Men ordet "humaniora" används i våra dagar ofta i en mera 
avgränsad inening, soni utesluter sainhallsvetenskaperna. On i  
Inan definierar uttrycket "de humanistiska ämnena" som de 
historisk-filosofiska disciplinerna (= de ämnen som ingår i de 
historisk-filosofiska fakulteterna vid våra universitet), blir re- 
sultatet en skiljelinje mellan två ämnesområden, som kanske 
mera ar betingad av administrativa hänsyn an av genuina olik- 
heter mellan de historisk-filosofiska ämnena och samhallsve- 
tenskaperna. Det är en öppen fråga i vilken utsträckning som 
man kan finna hunianistiska inslag utanför de historisk-filo- 
sofiska fakulteternas traditionella områden, exempelvis på 
områden som sociologi, socialantropologi, geografi, psyko- 
logi och medicin. Det är for övrigt bara drygt tjugo år sedan 
de nuvarande historisk-filosofiska disciplinerna, saii~hällsve- 
tenskaperna, psykologi och juridik var samlade i en enda fa- 
kultet vid universitetet i Bergen. O c h  vilka ämnen so111 rak- 
nas till de historisk-filosofiska fakulteterna vid olika univer- 



sitet varierar en hel del 
Oklarheter och oenigheter on1 relationerna mellan det som 

vi kan kalla for de Izumanistiska karnirnnena (historiska, språk- 
vetenskapliga, estetiska och filosofiska ämnen) och andra ve- 
tenskaper o m  människan återspeglas sålunda också i språkbru- 
ket. Ibland används uttrycket "humaniora" i en snävare me- 
ning som en beteckning for de humanistiska kärnäninena el- 
ler de historisk-filosofiska disciplinerna i största allnianhet. 
O c h  ibland används uttrycket "hunianiora" soni en beteck- 
ning for alla vetenskaper o m  människan som inte använder 
rent naturvetenskapliga metoder (t.ex. anatomi och vissa slags 
psykologi). 

Låt oss efter denna raska ternlinologiska översikt se närma- 
re på en typisk definition av "humaniora" ur den aktuella 
vetenskapsteoretiska litteraturen. I boken Kiirzrkop - viirderin~ 
- forst2clsc försöker Lennart Nordenfelt avgränsa "det hunia- 
nistiska kunskapsområdet" genom följande karakteristik av det 
soni hunianister gör: 

humanisten studerar människan soni kulturvarelse, hennes 
handlingar och produkterna av hennes handlingar, i synner- 
het de soii1 är att betrakta som kulturprodukter.' 

För att förstå vad denna definition innebar behöver vi också 
definitioner av begreppen 'kultur', 'kulturvarelse' och 'kul- 
turprodukt'. O c h  Nordenfelt fortsätter foljaktligen med att 
antyda sådana definitioner. Han skiljer till att börja nied niel- 
lan tre betydelser av "kultur". "Kultur" i den forsta betydel- 
sen ar det som ibland kallas for "finkultur" :verksamheter av 
det slag so111 iilan finner på oniråden soni konst, litteratur, 
musik, vetenskap och religion, och resultaten av dessa verk- 
saniheter (konstverk, dikter, romaner, sonater osv). "Kultur" 
i den andra betydelsen är en benänining på "praktiskt taget 
all medveten, i va i e  fall all produktiv eller socialt normerad 



verksamhet", förklarar denne författare, soni därvid använder 
sig av begrepp som skulle behöva forklaras i sin tur. (Vad menas 
nied "produktiv" och "socialt normerad" i detta samma1l- 
hang;) Hit hör inte bara konstnarliga, vetenskapliga och reli- 
giösa aktiviteter far vi höra utan också allt slags arbete, lek och 
idrott och socialt iimg'ange i allmänhet. Det  blir med andra 
ord fraga o m  ett tämligen omfattande oiiirade. Och  for det 
tredje använder vi ocksa ordet "kultur" i fraser som "den gre- 
kiska kulturen" och "den kinesiska kulturen". Den  beydel- 
sen av ordet "kultur" försöker Nordenfelt infinga med hjälp 
av följande definition: "Med kultur menas da en historiskt och 
geografiskt begr'ansad totalitet av mänsklig verksamhet i vid 
mening."' 

Med utgangspunkt i de nyss namnda tre beydelserna av 
"kultur" kan "humaniora" preciseras i tre riktningar: 

(1) Med utgangspunkt i den första definitionen av "kultur" 
frailistir humaniora som det vetenskapliga studiet av omra- . -

den som konst, musik, litteratur, vetenskap och religion. 
(2) Med utgingspunkt i den andra definitionen av "kultur" 
franistir humaniora som det vetenskapliga studiet av all pro- 
duktiv, n o r i i i s ~ r d  social verksamhet. 
(3)Och  nied utgangspunkt i den tredje definitionen av "kul-
tur" blir hunianiora detsamma som det vetenskapliga studiet . -

aa7historiskt och geografiskt begränsade helheter av mänsklig 
verksamhet i vid niening (vad det nu matte innebära närmare 
bestänit). 

Men  ingen av dessa definitioner eller definitionsutkast täcker 
pa ett helt adekvat vis det som brukar kallas for "hutiianiora". 

Den första definitionen eller definitionsshssen Gr med ilagra 
av de humanistiska kärnämnena iiien utesluter ocksi ilagra, 
till exempel historia, sprdkvetenskap och filosofi. Definitio- 
nen Lir alltsa alltför snäv. O c h  den är samtidigt alltför vid. Sa- 



dana områden som konst, vetenskap och religion studeras inte 
bara inom de humanistiska disciplinerna utan också i samhälls- 
vetenskaper som sociologi och socialantropologi. 

De två andra definitionerna far heller inte fram skillnaderna 
mellan de humanistiska disciplinerna och sanihällsvetenskaper- 
na. Också i samhallsvetenskaperna studerar man produktiv, 
normstyrd social verksamhet. I själva verket är den andra de- 
finitionen av "humaniora" bättre som karakteristik av ett ämne 
som sociologi än av ämnen som filosofi och religionshistoria. 
De två sista definitionerna eller definitionsutkaiten är försök 
att avgfansa hunianiora i den vida betydelsen, i vilken "hu- 
nianiora" står för detsamma som "humanvetenskaperna". 

För att skilja humaniora i snävare mening från hunianve- 
tenskaperna i vid mening pekar Nordenfelt på ytterligare två 
drag som kännetecknar de humanistiska disciplinerna (i snä- 
vare niening): i humaniora studerar man människan som kul- 
turellt vasen i ett historiskt perspektiv, och intresset riktar sig 
övervägande mot individirella fenomen. I samhallsvetenskaper-
na på 1900-talet finner man däremot en koncentration på nu- 
tidsfenonien, och intresset riktar sig övervägande niot regel- 
bundenheterna i det sociala livet. Som en grov karakteristik 
av skillnaderna mellan humaniora i snävare mening och sani- 
hallsvetenskaperna kan nog detta sagas vara tillfredsstallande, 
samtidigt som det ar klart att det inte finns några skarpa grän- 
ser niellan de två ämnesonirådena. Detta ar något som vi skall 
återkomma till mot slutet av boken. 

"Humanvetenskaperna" och det besläktade uttrycket "kul- 
turvetenskaperna" är termer som hör hemma i en diskussion 
om likheter och olikheter mellan naturvetenskaper och an- 
dra vetenskaper, som kan föras tillbaka till ett arbete soni ut- 
kom år 1883:den tyske filosofen Wilhelm Diltheys Introdirk-
tion till humanvetenskaperna, del 1 .  (Den planerade andra delen 
kom han aldrig att slutföra.) De olika uttrycken återspeglar 
olika ståndpunkter i denna vetenskapsteoretiska diskussion." 



Benämningen "kulturvetenskaperna" användes mest av de 
så kallade "nykantianerna", t.ex. Rickert och Ernst Cassirer 
(som några år i slutet på 30-talet var verksam vid Göteborgs 
högskola, foregångaren till det nuvarande universitetet i Gö- 
teborg). I denna filosofiska tradition arbetade man med ut- 
gångspunkt i en skarp skillnad mellan fakta och varden. Man 
kunde då avgränsa naturvetenskapernas område som faktado- 
manen. Och humanvetenskapernas domän bestämde man som 
studiet av allt som har med värden att göra.Til1 vardeområdet 
raknade nian allt som har med kultur att göra, inklusive alla 
handlingar och handlingsresultat, med motiveringen att alla 
handlingar och handlingsresultat är "värderelaterade". Alla 
mänskliga handlingar och deras avsedda eller oavsedda resul- 
tat är förbundna med de mål-medel-resonemang som föregår 
i aktörerna på den mänskliga arenan och på det viset ar de 
förbundna med det som man kallade för "varden". 

Benämningen "humanvetenskaperna", "die Geisteswissen- 
schaften" på tyska, användes forst och främst av de så kallade 
"nyhegelianerna" (Dilthey med flera). Detta uttryck hänger 
samman med Hegel-traditionens föreställningar om mansk- 
lighetens "anda" ("Geist") som uppträder i olika lokala vari- 
anter som nationalanda, tidsanda, andan inom en viss konst- 
närlig eller vetenskaplig eller politisk tradition osv. 

Att i sammanhang som dessa översatta "Geist" med "ande" 
ar uppenbart vilseledande. Det rör sig inte om något slags över- 
naturligt vasen utan om försök att begripa historiska och so- 
ciala skeenden med utgångspunkt i antagandet att skeendena 
kan förstås i relation till de centrala tendenserna i tiden eller 
nationen eller vad det nu måtte handla om. Humanvetenska- 
pernas uppgift blir i detta perspektiv att analysera hur tidsan- 
dan och nationalandan etc. manifesterar sig i individernas 
handlingar och handlingsresultat i form av politiska aktioner, 
konstverk, diktverk och så vidare. Tydligast sker detta hos de 
sarpraglade begåvningar som man på 1800-talet g'arna kalla- 



de for "genier" (till exempel Goethe på det litterära onirådet 
och Bismarck på det politiska området).' 

Men i depreciserade utgåvor av begreppen står 'humanve- 
tenskaperna' (die Geistesivissenschaften) och 'kulturvetenskaper- 
na' ofta for detsamma, nämligen vetenskaperna o m  rnannis- 
kan i allmänhet, Och alla dessa uttryck, "humanvetenskaper- 
na", "die Geisteswissenschaften", "kulturvetenskaperna", 
täckte ursprungligen både de ämnen son1 nu brukar ingå i de 
historisk-filosofiska fakulteterna vid våra universitet och de 
ämnen som nu brukar ingå i samhällsvetenskapliga fakulteter. 
Utskiljningen av samhallsvetenskaperna som eget oniråde sker 
forst på 1900-talet. Också områden som juridik och teologi 
tillhörde det som till exempel Wilhelm Dilthey menade med 
"humanvetenskaperna" (die Geistestuissenschdften, manniskove- 
tenskaperna i vid mening). 

Det ar en tämligen tvivelaktig forestallning att alla ting skulle 
ha sina "vasen" som går att infanga med hjälp av korta verba- 
la karakteristiker, vasensdefinitioner. Men o m  vi forkastar 
forestallningen att definitioner har till uppgift att fanga ting- 
ens inneboende vasen, så kan vi faktiskt betrakta den föreslagna 
definitionen av "det humanistiska kunskapson~rådet" som en 
inte oäven kort karakteristik av en av uttrycket "humanioras" 
huvudbetydelser. Med sina brister ar Nordenfelts definition 
en någorlunda rimlig karakteristik av "humaniora" i den vida 
betydelsen, i vilken "humaniora" står for humanvetenskaper- 
na generellt (inklusive samhallsvetenskaperna,juridik och teo- 
logi). 

O m  vi vill gå vidare med detta problemkon~plex och se 
närmare på förhållandet mellan humaniora i mera snäv me- 
ning och de andra humanvetenskaperna (samhallsvetenskaper- 
na etc.), så ar det en vag som förefaller naturlig, nämligen att 
gå historiskt fram. D e  indelningar av vetenskapernas värld som 
vi opererar med i våra dagar ar for det mesta tandigen farska, 
och området har hela tiden befunnit sig i förändring. Som alla 



andra sociala och kulturella institutioner har också vetenska- 
perna sin historia. Och dagens utveckling kan man bara för- 
stå fullt ut genom att skaffa sig kunskaper om denna historia 
soni lever vidare i det tysta som förutsättningar som för länge 
sedan förpassats till det outsagdas område, som metaforer som 
sedan lange förlorat sitt sken av bilder. 

Den som tvivlar på att det är sant att historiska kunskaper 
faktiskt kan ha en sådan funktion inviteras härmed till att vara 
med på ett litet experiment: Las forst igenom den historiska 
framstallningen i de narinast följande kapitlen! Gå sedan till- 
baka till den definition av "humaniora" ("humanvetenskaper-
nav, "det humanistiska kunskapsområdet") soni vi just har 
kommenterat på de föregående sidorna, och försök att avgö- 
ra om du på det ena eller andra sättet har fatt en något fördju- 
pad förståelse av vad denna definition går ut på efter att ha 
skaffat dig en viss historisk översikt över humanioras utveck- 
ling! O m  du då kommer fram till att du faktiskt har fatt en 
något biittre förståelse av vad som menas med sådant som "att 
studera människan som kulturvarelse", ar utfallet av experi- 
mentet positivt i betydelsen att det visar något av den funk- 
tion soni historiskt orienterade humanistiska studier kan ha. 

Vad gör humanisteu? 
Allnianna definitioner av "humaniora" och "humanveten- 
skaperna" ar efterhandskonstruktioner som förutsätter en viss 
förtrogenhet med dessa områden for att bli förståeliga. För den 
som inte vet något om humaniora över huvud taget, blir så- 
dana definitioner alltför abstrakta. De allmänna formulering- 
arna måste kompletteras med exempel som mera konkret vi- 
sar vad de allnianna begreppen innebiir. Och exemplen mås- 
te förses nied koninlentarer som sätter dem in i ett större sani- 
manhang (t.ex. ämnets historia och san~hallsmassiga funktio- 



ner). Exemplen måste med andra ord framstå som exempel på 
något. 

Vi kan utgå från att det humanistiska området känneteck- 
nas av en stor mängd mer eller mindre olikartade verksamhe- 
ter. Det man gör i ett ämne som allmän språkvetenskap eller 
fonetik skiljer sig åtskilligt från det man gör i till exempel svensk 
eller sudanesisk historia. Det man gör i amnen som logik och 
konstfilosofi skiljer sig åtskilligt från det man gör i medeltids-
arkeologi och rysk språklära, I någon mening ar vi säkerligen 
alla intresserade av att förstå och förklara "kulturella verksam- 
heter och resultaten av sådana verksamheter", men detta r'acker 
inte for att avskilja de humanistiska disciplinerna som ett ve- 
tenskapsområde for sig. De indelningar som vi ar vana vid i 
våra dagar ar forst och främst administrativa granser, som kan- 
ske delvis sammanfaller med vetenskapliga gränser i fråga o m  
metoder, begreppsbildning, perspektiv och dylikt. Men det 
bör vi hålla öppet tills vidare. 

Låt mig ge några exempel på vad humanister kan göra. Mina 
exempel ar ingalunda avsedda att vara representativa for hela 
det humanistiska området (dvs. alla humanistiska discipliner). 
Vitsen med exemplen i det följande ar forst och fr'amst att 
demonstrera nödvandigheten av att komma med exempel nar man 
sysslar med de humanistiska ämnenas särprägel, historia och 
samhälleliga funktioner. De foljande exemplen visar något av 
det som faktiskt har gjorts på det humanistiska området. För 
att ge en heltäckande bild av hela området skulle det kr'avas 
en mycket lång rad exempel från alla möjliga amnen och forsk- 
ningsriktningar, och det skulle spränga denna framställnings 
ram fullständigt. 

De två exempel som jag tanker presentera har har båda med 
kulturell översattning att göra. Kulturell Översättning är något 
som ar vanligt inom många humanistiska och samhällsveten- 
skapliga discipliner. I den mån som humanvetenskaperna syss- 
lar med kulturell Översättning kan de sägas vara "hermeneu- 



tiska" discipliner, for att använda ett vetenskapsteoretiskt fack- 
uttryck. (Av det grekiska ordet "hermeneuein", son1 betyder 
"tolka", "interpretera".) 'Tollcning av texter, handlingar och 
meningsbarande ting (till exempel konstverk) är ett centralt 
inslag i de humanistiska ämnena. Det ar en humanistisk upp- 
gift att bidra till att göra texter, bilder, handlingar osv. forståe- 
liga for oss i den utsträckning som de inte ar omedelbart for- 
ståeliga for oss. Sådana saker som dikter, målningar och fil- 
mer kräver ibland kommentarer. Mycket av det som sker i 
humanistisk forskning kan betraktas som raffinerade varian- 
ter av vardagliga verksamheter i stil med att förklara vad en 
tavla "betyder" eller att klargöra vad en film "handlar om" osv. 
Humanistiska aktiviteter ligger i förlängningen av sådana verk- 
samheter i vår "livsvärld", for att använda ett uttryck från 
Husserl-traditionen i filosofin. 

Uppgiften att förklara innebörden av texter, handlingar, 
bilder etc. tränger sig på inte minst nar det galler fr'ammande 
kulturer. Det forsta exemplet har jag tagit från Jan Hjarpes bok 
Politisk islarn.' 

Detta är exemplet: på ett plakat i en bild från demonstra- 
tionerna i Iran, som ledde till shahens fall i slutet av 1970-ta- 
let, kan man läsa en text på persiska som i Översättning lyder 
ungefar så har: "Modige soldat, döda inte Moses for Faraos 
skull, döda inte profetens son (eller dotterson) for Yazids skull." 
Bilden finns i ett tidskriftsnummer, som Hjarpe hänvisar till 
(Islarriic Revolirtion, provnummer, maj 1979). Hjarpe skriver att 
texten på plakatet måste ha haft en stark psykologisk effekt på 
de iranska soldaterna s o ~ ä s t e  budskapet. Effekten bygger på 
Koranens välkända motsättning mellan världslig makt och 
teokrati (representerade av Farao och Moses) och inte minst 
på hänvisningen till den avgörande händelsen i shiitisk islam, 
mordet på profetens dotterson Hussein son1 föranstaltades av 
umayyaden Yazid. Denna begivenhet ar allmänt bekant, inte 
minst genom de årligen återkommande sorgeceren~onierna 



- - 

son1 äger rum under de tio första dagarna av månaden Mu- 
harram. Hjärpe fortsätter med att säga att Husseins död, som 
ar själva centrum i den shiitiska forestallningsvarlden, skapar 
en beredvillighet till martyrium och till uppror mot en världslig 
statsmakt. Samlanställningen shahen-Yazid sägs kanalisera det 
djupt inplanterade religiösa kanslokomplexet i riktning av en 
politisk handling, uppror. Han påpekar också att demonstra- 
tionerna mot shahen kulminerade just under minneshögtiden 
för Husseins död den nionde och tionde dagen i manaden 
Muharram, motsvarande den 10 och 11 december 1978 en-
ligt vår tideräkning. 

Det första man måste göra for att göra texten på plakatet 
forståelig for en vanlig europeisk läsare ar att översätta den från 
persiska till svenska eller något liknande språk. Men som fram- 
går av referatet ovan hjälper detta inte stort.Texten är inbad- 
dad i ett bestämt kulturellt sammanhang, som en utomståen- 
de måste sätta sig in i for att kunna uppfatta budskapet. Den 
hänvisar till personer och begivenheter i islams historia, som 
man måste känna till for att rätt förstå meningen med det som 
stod på plakatet. I den korta kommentaren till den citerade 
uppmaningen använder Hjärpe sig av ett antal begrepp som i 
sin tur behöver förklaras for den som inte redan är förtrogen 
med dem (begrepp som 'den shiitiska idévärlden', 'månaden 
Muharram', 'Koranen', 'shahen' osv.). 

Exemplet kan bidra till att konkretisera vad det kan inne- 
bara att "studera människan som kulturvarelse", som det he- 
ter i Nordenfelts förslag till definition av "humaniora". Ett 
grundläggande inslag i studiet av människan som kulturvar- 
else ar att redogöra for hur aktörerna uppfattar sig själva och 
sin egen situation, och for att kunna göra det måste man fram- 
ställa aktörens epra begrepp på ett sådant vis att de blir forståeli- 
ga for den krets som man hänvänder sig till. Aktörens eget 
perspektiv ar grundläggande i all humanistisk forskning. Ju 
större det kulturella avståndet är mellan aktörerna på det ut- 
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För den som inte är van vid att läsa äldre handskrivna tyska 

texter kan det vara till hjalp att G en utskrift av texten : 


Es ist ein schlechter Zeitvertreib, 

Ramdohr- und Speth- und Schreibergeschreib; 

Was sie alles gegen mich sagen, 

Wird wohl am Abend vorgetragen. 

Wie nickt das Haupt, wie schmeckt die Ruh ,  

Kommt nun noch Atterbom dazu. 


Derselbe setzt sich zu Gericht. 

Hat gar eine eigne Kunstgeschicht'. 


Das hören wir alles ohne Scherz 

in jener Gesellschaft fur Geist und Herz. 


För den som inte ar van vid att läsa tyska kan det vidare vara 

till hjalp att få dikten översatt från tyska till svenska, till ex- 

empel. Men som synes hjälper det inte särskilt mycket i det 

foreliggande fallet: 


Dessa Ramdohr-, Speth- och Schreiber-skriverierna 

ar ett dåligt tidsfördriv. 

Allt de har att anföra mot mig 

franiföres nog o m  kvällen. 

Huru nickar icke huvudena då, huru njutes icke friden. 

Och nu kommer också Atterbom därtill. 


Han intar domarens sate, 

har till och med en egen konsthistoria. 


På fullt allvar far vi höra detta 

i det där sällskapet for sjal och hjärta. 




På samma vis som i det första exemplet föreligger det ett be- 
hov av att personhanvisningarna i dikten klargörs och att sam- 
manhanget beskrivs.Varfor skrev Goethe dessa rader?Varför 
blev han så förargad som han tydligen blev över Atterboms 
konsthistoria? Och vad menas med "Atterboms konsthisto- 
ria" i detta sammanhang? I en kommentar till Goethe-frag- 
mentet har litteraturhistorikern Carl Santesson lyckats place- 
ra det i ett sammanhang som gör det förståeligt.' Namnet 
"Atterbom" refererar till den svenske forfattaren,filosofen och 
litteraturhistorikern Per Daniel Amadeus Atterbom, kand åt- 
minstone for en äldre publik som upphovsmannen till sago- 
spelet "Lycksalighetens ö" och for övrigt en av pionjärerna 
pä den humanistiska forskningens område i Norden. Han var 
den förste innehavaren av den nyinfattade professuren i este- 
tik (det vill saga litteratur- och konsthistoria jämte filosofisk 
estetik) vid universitetet i Uppsala, från är 1835, efter att un- 
der nägra är ha beklätt ämbetet som professor i teoretisk filo- 
sofi vid samma lärosäte. 

Men nägon konsthistoria i vanlig mening, det vill saga en 
översiktlig framställning av konstens utveckling, har Atterbom 
inte skrivit. Däremot är han författare till det första större 
försöket att skriva en svensk litteraturhistoria. 

Atterbom nämns en gång i förbigående i Goethes dagböcker. 
På den 26 juni 1821 står det: "Atterboms Brief aus Rom." 
("Atterboms brev frän Rom."). Flera hypoteser har framlagts 
angående det brev som det har gäller. Santesson framlägger 
övertygande stöd for antagandet att det rör sig om en läng ar- 
tikel av Atterboni med titeln "Brief aus Rom", som publice- 
rades i Berlin-tidskriften "Der Gesellschafter" i åtta delar under 
perioden 11 maj-23 maj 1821 . Santesson gir igenom detta 
långa resebrev och föreslär vilka personer som avsägs med 
naninen "Ramdohr", "Speth" och "Schreiber" i Goethes 
utkast. "Ramdohr'.' ar högst sannolikt en hänvisning till konst- 



historikern von Rumohr, soni Goethe lyckas skriva fel också 
på ett annat ställe. Den lilla dikten blir efterhand begriplig som 
uttryck för den förargelse som Goethe niäste ha kant nar han 
läste Atterboms entusiastiska beskrivning av den aktuella kon- -
sten i R o m  och hans kritik av Goethes konservativa uttalan- 
den pä detta område.Att Atterbom har "en egen konsthisto- 
ria" innebar i detta saninianhang tydligen bara att han upp- 
fattade den nya konsten på ett annat satt an vad Goethe glor- 
de. Också den egendomliga slutraden blir förståelig nar vi far 
reda på att Atterbonis artikelserie trycktes i en tidskrift som 
hette "Der Gesellschafter oder Blatter fur Geist und Herz", 
som vi kanske kan översatta med "Den Sällskaplige eller 
Magazin for Sjal och Hjerta". 

Också detta exempel kan bidra till att konkretisera det som 
ligger i ett uttryck som "att studera nianniskan som kultur- 
varelse". Också i detta exempel ligger tyngdpunkten på att göra 
en aktörs handlingar förståeliga för utomstående. I många 
humanistiska forskningssammanhang ligger tonvikten på an- 
dra aspekter på den kulturella världen, t.ex. i det slags projekt 
soni avser att klargöra långsiktiga utvecklingsförlopp (staden 
Uppsalas historia, den ekonomiska utvecklingen i sultanatet 
Darfur i början på 1900-talet, den europeiska teaterns histo- 
ria från antikens Aten till vår egen tid, osv.). Den hermeneu- 
tiska uppgiften att göra individuella aktörers handlingar och 
handlingsresultat forstäeliga står inte alltid i förgrunden i dy- 
lika sammanhang, men det hermeneutiska eller förstående 
inslaget ar alltid ofrånkomligt som en förberedelse för andra 
slags specialundersökningar. Detsamma måste sagas galla också 
for undersökningar av det slag som man kan finna t.ex. på 
områden som språkvetenskap, logik och filosofi, for att bara 
namna några exempel. Har skulle det ha kunnat vara frestan- 
de att fortsatta med ytterligare exempel från olika humanis- 
tiska forskningstraditioner för att kunna ge en bild både av den 
mångfald som kännetecknar det humanistiska området och av 









och dylikt, som verksamheten på omrädet i fräga i fortsatt- 
ningen bygger vidare pi. 

I en så sofistikerad och mängskiftande verksamhet som ve- 
tenskaplig forskning brukar utgöra byggs det med tiden upp 
mänga lager omkring kärnan av mönsterexempel. 

I en vetenskaplig disciplin finns det b1.a. : 

- föreställningar om vad vetenskap ar for nägot (ett vetenskaps- 
ideal); 

- föreställningar om hur undersökningsomrädet ar beskaffat 
till sin natur, antaganden som fungerar som utgängspunkter 
for forskningen på området i fråga men som inte själva ut- 
satts för empirisk prövning; 

- föreställningar om vilka normer som man bör hälla sig till 
nar man häller på med vetenskaplig forskning (vetenskap- 
liga metodregler, etiska regler och liknande). 

Vi kan kalla allt detta för "mönster i vid mening". 
På det humanistiska området finns det olika föreställningar -

om vad vetenskap ar för något. Ett av de avgörande inslagen 
i de nutida humanistiska disciplinernas framväxt ar, som vi 
senare skall se, ett nytt vetenskapsideal. Brytningarna mellan 
konkurrerande forskningstraditioner på samma ämnesområ- -

de, som ar kannetecknande for de humanistiska vetenskaper- 
na, hänger ofta samman med de skiftande vetenskapsideal som 
ingår i de mönster som mer eller mindre i det tysta styr akti- 
viteterna pä det berörda området. Pä samma vis har föreställ- 
ningarna om människans och samhällets natur skiftat under 
tidernas lopp. Föreställningar om människans natur brukar inga 
som tysta förutsättningar for humanistisk verksamhet i form 
av forskning och undervisning pä olika nivåer. 

I mönstren pä det humanvetenskapliga området spelar ocksä 
föreställningar om vad historien ar och om vad spräk och tän- 
kande ar en grundläggande roll. Också detta hör till de före- 



ställningar om världens natur som för det mesta inte temati- 
seras men som kan utsattas för diskussion och kritik i krissi- 
tuationer eller andra situationer i vilka det finns behov av klar- 
görande av de grundläggande förutsättningarna på det områ- 
de det gäller (inte minst i larosituationer). 

Vi kan använda orden "praxis" eller "verksamhet" som en 
benänining på alla regelstyrda handlingar." Att inöva sig i en 
vetenskaplig verksamhet kan då sägas innebära att man gör sig 
förtrogen med den mängd av mönster som styr verksamhet9 LE-
Tna på ett visst vetenskapligt område, till exempel en bestämd / !  
forskningstradition i ämnet fonetik eller ekonomisk historia 
eller moralfilosofi, på samma satt som skomakeri eller fotbolls- 
spelande tarvar inövning i bestämda verksamhetsformer som 
styrs av vissa mönster (både i betydelsen "mönsterprestatio- 
ner" och i betydelsen "grundläggande antaganden om verk- 
samhetens natur, metodregler, etiska regler och liknande"). 

Alla vetenskapliga aktiviteter ar regelstyrda handlingar, verk- 
samheter, som bestäms av vissa mönster (i båda betydelserna 
av detta ord). I humaniora ar det dessutom på det viset att själva 
undersökningsobjekten utgörs av verksamheter med tillhöran- 
de mönster, exempelvis teaterverksamheter i det förflutna, 
politiska verksamheter eller enskilda handlingar utförda inom 
ramen för en bestämd verksamhet eller de verk som kan bli 
de förblivande resultaten av sådana handlingar (konstverk etc.). 
Med den nu införda terminologin består nämligen den kul- 
turella världen av handlingar och handlingsresultat som hör 
hemma i bestämda verksamheter som bestäms av vissa möns- 
ter (i ordets dubbla bemärkelse). 



Sammanfattning 
Den humanistiska kunskapen kan indelas i tre slag: 

(1)den artikulerade kunskap soni uppträder i form av påstå- 
enden ("Goethe dog år 1832", "Baskiska ar inte ett indo- 
europeiskt språk"):påståei.zdekirtzskap,eller teoretisk kirnskap om 
man så vill; 
(2) den förtrogenhet som humanistiska forskare, lärare och 
studenter samt andra intresserade efterhand förvärvar (a) ned 
det empiriska oniråde soni studierna galler (till exernpel ett 
visst språk, en historisk period, en konststil, en bestanid filo- 
sof), (b) med den vetenskapliga tradition so111 man inövats i: 
fortrogetzbetskutzskap; 
(3) de fardigheter soni forskaren-läraren-studenten-läsaren 
förvärvar (språkliga och andra fardigheter soni hör hemma på 
studieomridet såväl som de speciella vetenskapliga fardighe- 
ter soni kfavs i vederbörande vetenskapliga verksamhet):-far- 
dighetskirnskap.'" 

Den kompetetzs som kravs för att kunna utöva eller förstå hu- 
manvetenskapliga aktiviteter onlfattar både påståendekunskap, 
fortrogenhetskunskap och fardighetskunskap av olika slag. 

De monster son1 bestamrner humanvetenskapliga verksam- 
heter på olika områden existerar i stor utstfackning som tysta 
förutsättningar för verksamheterna, det vill saga i form av for- 
trogenhetskunskap och fardighetskunskap hos utövarna på 
området. 

I humanistiska vetenskapliga verksamheter spelar forestall- 
ningar om vetenskapens natur, lnanniskans natur, historians 
natur, språkets natur, konstens natur, religionens natur och så 
vidare en avgörande roll.Variationerna på detta oniråde fram- 
ställs bast i ett historiskt perspektiv. Det ar vår uppgift i de nu 
följande kapitlen. 



2. Det klassiska 


Skrivkonsten 
Skrivkonsten tillhör de uppfinningar som har haft en genom- 
gripande inverkan på nianniskans livs forn^. I skriftlösa kultu- 
rer sker all kunskapsöverföring genom personlig förmedling 
och kunskapsproduktionen begr'ansas av människans ~iiinnes- 
förmåga. Traditionella kulturer brukar också ha begränsade 
kontakter med omvärlden, i den utsträckning sådana-kontak- 
ter förekommer över huvud taget. I sådana samhällen ligger 
förhållandena inte väl tillrätta for systeniatisk kunskapsproduk- . . 

tion och kritiska hållningar av det slag som vi forknippar med 
vetenskaplig verksamhet. 

D e  äldsta bevarade skriftliga dokumenten härrör från tre- 
tusentalet före vår tidefaknings början. Det finns en ansenlig 
mängd lertavlor bevarade från den tiden; de äldsta är försedda 
med inskrifter på sumeriska. Bildskriften utvecklades så sniå- 
ningom till den så kallade kilskriften, soni användes av baby- 
lonierna, assyrerna, perserna och hettiterna. I de moderna 
humanvetenskapernas pionjärtid i begynnelsen av 1800-talet 
lyckades några forskare finna nyckeln till tolkningen av dessa 
inskrifter. De  flesta tavlorna behandlar religiösa och praktiska 
ting såsoni markavtal, räkenskaper, ämbetsmannarapporter, 
lagtexter med mera dylikt. Men några av inskrifterna har ett 
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mera avancerat innehåll. Där finns både niatematiska texter 
och astronomiska tabeller, och de äldsta bevarade språkveten- 
skapliga texterna (om grammatik) härrör från fornbabylonisk 
tid, omkring 1600 f.Kr. 

Med skrivkonsten ökade möjligheterna till systematisk kun- 
skapsproduktion och kunskapsformedling avsevärt. I en rad 
samhällen i Mellersta Ostern upprättades det skolor, där det 
gavs undervisning till blivande ämbetsmän eller "skrivare". 
Dessa samhällen har blivit kallade for "skrivarkulturer". Skri- 
varen var den som var högst utbildad ;han behärskade kon- 
sten att skriva och rakna, vilket öppnade vägen till höga am- 
beten med ty åtfoljande makt och prestige. Kunskapsproduk- 
tionen och kunskapsförmedlingen hade då, som i våra dagar, 
forst och främst praktiska mål, i detta fall att uppiatthålla den 
for samhällets verksamheter nödvändiga ambetsmannaklassen. 

I en sumerisk text från omkring år 2000 före vår tideräk- 
nings begynnelse beskrivs livet i en sådan ambetsmannaskola. 
Som framgår av följande referat har systemet inte forändrats 
så våldsamt mycket sedan den gången: 

Studenten går hemifrån på morgonen och har med sig sin 
middagsmat for senare förtäring i skolan. Denna leds av en 
"skolfader" ;dessutom namns också en lärare i sumeriska och 
en lärare i rakning i denna text. Undervisningen består av 
avskrivning av existerande lertavlor, och ämnena ar surneri- 
ska, rakning och bokhållning. En stiang disciplin uppratthål- 
les av en dörrvakt, en undervisningsinspektör och en gårds- 
vakt. Sju gånger under dagens lopp far studenten prygel for 
olika förseelser, som senare tiders skolelever nog känner igen: 
han konimer for sent på morgonen, pratar under lektioner- 
na, reser sig upp utan att ha bett om lov, lämnar skolområdet 
utan tillåtelse och slarvar med skrivningen. Först när kvällen 
kommer återvänder han trött till hemmet, avlägger rapport 
om dagens arbete till sin far,som antagligen också var ambets- 



Iilan, äter kvällsmat och går tidigt till sängs for att bli utvilad 
till nästa tliorgon. En enstaka gång blir läraren inbjuden till 
elevens hem på grund av att fadern önskar lagga ett gott ord 
for sin son, soni också vill bli en perfekt skrivare och en lärd 
man, duktigare an sina kamrater, överträffande till och med 
dem från kungahuset.' 

En vetenskaplig hållning till världen 
I och med skrivkonstens existens förelåg ett av villkoren for 
att en systematisk kunskapsproduktion skulle kunna konitila 
till stånd. Det utfordes ett respektabelt arbete på orilråden son1 
geometri, aritmetik och astrononii av dessa babylonier, hetti- 
ter, ebypter med flera. Och  de gorde  också insatser på juri- 
dikens och ekonomins områden som fortfarande framstår soni 
aktningsvärda ansatser. När nian trots detta brukar fratilhålla 
Grekland sotil vetenskapens fosterland, har det därför inte så 
iilycket med själva produkterna att göra utan hänger samman 
med olika hållningar till världen. 

Kunskapsproduktionen i de forntida kulturerna i Mellersta 
Ostern skedde nied tanke på iiiycket praktiska mål. I l e  kun- 
skapsområden som dyrkades var sådana som ansågs nyttiga och 
nödvandiga for statsadniinistrationen och andra praktiska an- 
gelägenheter. Geometri, till exempel, behövdes både for lant- 
niätning och for mera komplicerade byggnadskonstruktioner 
i stil med pyramiderna langs Ni1en.Aritnietiska kunskaper var 
nödvandiga både for det ekonomiska livet och for de astro- 
nomiska observationer och forutsagelser som krävdes for re- 
ligionsutövningen. Och därför var undervisningen också be- 
gr'ansad till de blivande statsfunktionarerna. 

I de grekiska stadsstaterna, däremot, betraktades inte stats- 
administrationen som ett område for ett fatal specialutbilda- 
de experter. Dessa stadsstater var små i jamforelse nied våra 



dagars nationalstater och imperier.Man har beräknat att Aten 
hade sammanlagt omkring 300 000 invånare på 400-talet före 
vår tideräknings början, alltså en stad av ungefar samma stor- 
leksordning som Malmö i våra dagar. Av dessa var ungefar 
40 000 fria män med fullständiga medborgerliga fattigheter. 
Resten bestod av kvinnor, barn och slavar med begränsade 
r'attigheter. Stadsstatens administration ansågs som alla de fria 
mannens gemensamma ansvarsområde. De politiska och ad- 
ministrativa värven cirkulerade, och darfor behövde man också 
ett allmänt utbildningssystem som kunde förbereda medbor- 
garna, de barn som skulle vaxa upp till myndiga män, för det 
politiska livets allehanda sysslor. I de grekiska småstaterna stöter 
vi for första gången på idén om en allmän bildning och ut- 
bildning (om än begiansad till den minoritet som utgjordes 
av de fria medborgarna). 

Föreställningen om en allmän utbildning innebar något nytt, 
inte minst nar det gällde utbildningens innehåll. I de angrans- 
ande kulturerna hade man utbildat experter på bokföring, 
lantmatning, astrologi och så vidare. I de grekiska samhällena 
på Mindre Asiens kust och andra stallen runt Medelhavet fin- 
ner vi en helt annan utbildningsideologi. Utbildningssystemet 
skall inte producera specialister - det skall vara allmänbildan- 
de. 

Skolningens mål var att utveckla alla människans möjlighe- 
ter så gott som möjligt, både intellektuellt, fysiskt och este- 
tiskt. I Platons långa arbete "Staten" finns en detaljerad fram- 
ställning av en vision om en allsidig utveckling av människan, 
som skall ge varje individ maximalt goda villkor for att utveckla 
sina speciella möjligheter, alltifrån de grundläggande fjsiska 
och intellektuella fardigheter som fordras av alla, över sång och 
musik som tilldelades en ledande roll p i  grund av deras ka- 
raktarsdanande inverkan, och upp till det som for Platon fram- 
stod som bildningens höjdpunkt: de abstrakta vetenskaperna, 
matematik och filosofisk begreppsanalys. Det fanns olika syn- 



punkter på utvecklingens mål i de olika grekiska staterna. I 
Aten och de stader soni var ekonomiskt och kulturellt allie- 
rade med Aten tillskrevs människans intellektuella och konst- 
närliga sidor en vida större betydelse än i stater som Sparta och 
Kreta, där fisisk fostran och militär disciplin värderades desto 
högre. 

Det grekiska uttrycket for människans allsidiga utveckling, 
pnideia, översattes med tiden till latinets hurnanitas (av Cice- 
ro). Har finner vi en av rötterna till tanken att de humanistis- 
ka disciplinerna och andra vetenskaper kan spela en särskild 
roll i människans utveckling, i arbetet med att humanisera det 
djur som valt att kalla sig självt iiorno snpierzs, den visa mannis- 
kan. Hos Aristoteles stöter man också på uttrycket "de fria 
konsterna" som skulle komma att spela en nyckelroll i syste- 
matiseringen av vetenskapens värld i den latintalande delen 
av världen på medeltiden. (Jamfor avsnittet om de sju fria 
konsterna längre fram i detta kapitel.) Det finns nämligen enligt 
Aristoteles "vissa fria konster som det passar sig for en fri man 
att lära sig". Har går Aristoteles i sin läromästare Platons fot- 
spår. Den högsta formen av niansklig aktivitet var enligt båda 
två att agna sig åt vetenskapliga aktiviteter av purt kunskaps- 
intresse, till skillnad från vardagslivets praktiska sysslor och 
tekniska fardigheter som sågs som uppgifter for hantverkare 
och andra lågstatuspersoner (kvinnor och slavar). 

I Aten och några darmed förbundna samhallen sker det 
något nytt på 500-talet före vår tideräknings början som skil- 
jer deni från alla tidigare och de flesta senare samhällen: kun- 
skap tillskrivs ett egenvarde.Att ha kunskaper om människans 
och världens natur tillskrivs ett varde som är oberoende av den 
nytta soni dessa kunskaper kanske också kan visa sig ha for ad- 
ministrativa och praktiska syften. Och den abstrakta kunska- 
pen tillades ett högre varde an den praktiska. Med detta låg 
förhållandena bättre till fatta for en systeniatisk kunskapspro- 
duktion an någonsin förr. 



Uppfattningen att vissa slags kunskap har ett värde i sig, 
oberoende av eventuella praktiska tillämpningar, hänger också 
samman med klarare föreställningar oril skillnaderna mellan 
kunskap och dikt, mellan empirisk utforskning av världen och 
systematiskt abstrakt tänkande på den ena sidan och fabule- 
rande och inytbildning på den andra sidan. Skillnaden kom- 
mer tydligt fraril i begreppen mythos och 1020s. Ett mytiskt 
perspektiv på världen dominerar hos Homeros, till exempel. 
I Iliaden och Odysséen, som också var de grundläggande läro- 
böckerna i det grekiska undervisningssystenlet, styrs rnannis- 
kornas öden av gudarna.Världens begivenheter tolkas som 
resultatet av ett samspel mellan gudar och människor, och 
gudarna framtfader som niycket mänskliga varelser med svag- 
heter och passioner av normalt mänskligt slag utöver sina 
övermänskliga förmågor. I ett logosperspektiv kastas de myti- 
ska inslagen efterhand överbord.Varlden uppfattas som något 
som kan gripas av det mänskliga förnuftet utan a t t  det hänvi- 
sas till högre instanser. Här finner vi ett grundläggande inslag 
i den vetenskapliga hållningen till världen: antagandet att värl-
den Ciar en b e ~ r i p l k  struktur. Iletta är ett fundamentalt antagan- 
de som måste ingå i alla vetenskapliga mönster. Ilet är ett inslag 
som är konstitutivt for den vetenskapliga hållningen till värl- 
den. 

Vad kravs det for att något med fatta skall kunna kallas for 
ett stycke "vetenskap" i våra dagar? Det är inte lätt att formu- 
1era.Vetenskapens värld har med tiden blivit ganska kompli- 
cerad, och kraven på vetenskaplighet tenderar att skifta från 
det ena ämnesområdet till det andra och till och med från den 
ena forskningstraditionen till den andra inom samma forsk- 
ningsområde. Men vi kan framhålla några grundläggande for- 
hållanden. För att man över huvud taget skall kunna tala om 
en vetenskaplig hållning måste det åtminstone finnas etablera-
de metoder for att komma fram till ny kunskap på området i 
fråga. Och det måste finnas etablerade metoder som alla som är 



villiga att lagga ned tillfackligt niycket tid och energi kan 
använda sig av for att pröva de påståenden som framförts.Ve- 
tenskapliga påståenden riiåste kunna kontrolleras. På några 
områden sker denna kontroll genom experiment. På de hu- 
manistiska onrirådena sker kontrollen for det mesta med and- 
ra riietoder (observation, källkritik, logisk analys etc.). 

En vetenskaplig hållning till världen är något som växer fram 
efterhand. Frigörelsen från det mytiska tänkandet sker lång- 
samt i de grekiska småstaterna och till att börja med ar detta 
något soni bara sker hos några f3 individer. Man brukar fakna 
Thales, soni levde omkring 600 f.Kr., som den förste filoso- 
fen och den förste vetenskapsriiannen i vår västerländska tra- 
dition. Men det handlar inte om en fullständigt utvecklad 
vetenskaplig hållning i modern niening. Det viktiga ar att 
Thales inleder en sariimanhangande tradition, dar kraven på 
kontrollerbarhet skärps med tiden och dar kunskapsproduk- 
tionen genonigående styrs av det grundläggande antagandet 
on1 världens förståelighet utan hänvisning till mytiska makt- 
ers ingrepp. 

D e  första akademierna 
Från Thales på 500-talet före vår tideräknings början till våra 
dagar har det funnits en sammanhängande filosofisk tradition 
i vår kultur. Det finns darför ett visst fog for att hävda att ämnet 
filosofi är den äldsta humanistiska disciplinen i vår västerländska 
kultur och att detta är det ämne som forst av alla uppnådde 
vetenskaplig status. Både de forsokratiska filosoferna i den 
naturfilosofiska perioden i den grekiska filosofins utveckling 
(cirka 600-450) och de filosofer so111 koinnier närmast efter 
dem i tid - forst och främst Sokrates, Platon och Aristoteles -
har blivit bestående som klassiker inoni sitt oniråde, som alla 
nybörjare förutsätts skaffa sig kunskap om. Den geriiensam- 



ma historian och de levande klassikerna bidrar till att hålla 
området filosofi samman till ett ämne trots alla de olika sko- 
lor och traditioner som numera konkurrerar med varandra och 
som inte alltid kan enas om vad filosofi ar for något som forsk- 
ningsområde. 

Också de andra humanistiska karnomridena - historia, 
språkvetenskap och de estetiska ämnena -kan fora sina forsk- 
ningstraditioner tillbaka till den grundläggande perioden i 
grekisk vetenskap, som vi något oprecist kan avgfansa som 
tiden från 600 till 300 f.Kr. De två som brukar raknas som de 
forsta historikerna i vår kulturtradition, Herodotos ochThuky- 
dides, levde på samma tid som Sokrates, alltså på 400-talet. 
Thukydides historieforskning brukar raknas som en av äm- 
nets första höjdpunkter, och också Herodotos visar i sina bas- 
ta stunder ett visst sinne for källkritik. "Då och då skärpte han 
sig och skilde tydligt mellan forskning och underhållning" som 
den norske idé- och lärdomshistorikern Trond Berg Eriksen 
har formulerat saken.' 

En person som hette Eudemos lär ha skrivit en framstall- 
ning av den grekiska matematikens historia mot slutet av 400- 
talet f.Kr. och likaså en astronomihistoria och ett religions- -
historiskt arbete. Dessa arbeten har i likhet med de flesta andra 
vetenskapliga skrifter från antiken gått forlorade. I de bevara- 
de skrifterna av Platon och Aristoteles finns bland annat någ- 
ra språkfilosofiska och språkvetenskapliga framställningar, in- 
klusive en bok om retorik av Aristoteles som kom att spela en 
viktig roll for den humanistiska traditionen. Och hos Platon 
och Aristoteles finner man också några bidrag till de estetiska 
disciplinerna, särskilt Aristoteles Poetik med dess inflytelseri- 
ka försök att definiera tragedins väsen. -

De vetenskapliga aktiviteterna i dåtidens grekiska kultur 
organiserades efterhand i egna institutioner. Åtskilliga sådana 
skolor och läroanstalter är kända från olika delar av det gre- 
kiska språkområdet. De tre mest kanda och långlivade av dem 



ar Platons Akaderni,Aristoteles Lykeion och akademin i Alex- 
andria på den afrikanska sidan av Medelhavet. Platons Aka- 
demi existerade ända fraln till år 529 e.Kr., dä den som den 
sista icke-kristna skolan av större betydelse stängdes av kejsar 
Justinianus på grund av dess hedniska inriktning. Darrned är 
Akademin en av världshistoriens mest långlivade skolor över 
huvud taget. (Två av de ännu existerande islamska universi- 
teten övertr'affar Platons Akademi i fråga 0111livslängd: al-Qara- 
wiyin-universitetet i Marocko raknar är 859 som sitt grund- 
läggningsår; och det mest berömda av de islamska universite- 
ten i Afrika, al-Azhar i Kairo, firade sitt ettusenårsjubileun~ 
enligt den islamska tideräkningen år 1942 e.Kr. al-Azhar 
grundlades son1 en moskéskola 970 e.Kr.)" 

På medeltiden uppfattade universiteten i Paris och Oxford 
sig garna so111 en direkt fortsättning av Platons Akademi. Detta 
är, som vi skall se i det följande, inte historiskt korrekt. Dess- 
utom bygger uppfattningen p i  felaktiga föreställningar om 
verksamheten vid Platons läro- och forskningsanstalt. I enlighet 
med det vetenskapsideal som Platon utlägger i Staten och andra 
skrifter låg tyngdpunkten i Akademin på matematiska och 
filosofiska ämnen. De abstrakta analyserna skulle enligt Pla- 
tons program utmynna i en ny begreppsanalytisk vetenskap, 
"dialektiken", vars uppgift det skulle vara att analysera begrep- 
pet om det goda och dess forhållanden till andra begrepp. 

Aristoteles institution for högre studier, Lykeion (ordet le- 
ver kvar i den franska beteckningen for gymnasium, "lycée") 
kan med större fatt beskrivas soni "antikens första skola av 
universitetsliknande slag". Aristoteles och hans lärjungar var 
inte lika ensidigt intresserade av filosofiska och mateniatiska 
frågor som Platon och hans efterföljare.Aristote1es själv bru- 
kar raknas som grundläggaren av ~ninst tre discipliner: logi- 
ken (hans lära o m  syllogismer, som är den första systematiska 
analysen av deduktiva arguments natur), zoologin (skriften Oiw 
djurens r~aturhistoria) och statsvetenskapen (Oin atenarizas stats- 



sfb~fatttrit~q).I~ians elev Theofrastos raknas soni grundläggaren 
av botaniken. Aristoxenes systeniatiserade iriusikens teori på 
300-talet f.Kr., nied utgängspunkt i det grundläggande arbe- 
te som den pythagoreiska skolan redan hade utfört på detta 
oniräde. Och den redan nämnde Eudeirios skall soni sagt ha 
producerat flera historiska översiktsarbeten. 

Llet systeniatiska arbete av vetenskapligt slag soni utfördes 
vid Lykeion, den vikt soni man lade vid insarriling av eiripi- 
riskt niaterial, biblioteks- och rriuseiverksarriheterna och inte 
rxlinst själva bredden i forsknings- och undervisningsverksaixi- 
heterna gör att det forefaller befogat att tala oni en institution 
av principiellt sariinia karaktär soni de senare universiteten. 

Undervisningen var sorii pä alla riktiga universitet baserad 
på lärarnas egen forskning vid sidan av lärarnas fortrogenhet 
rried den övriga forskningen på det oniråde som nian höll p5 
nied. 

D e  första paradigmen (bide i betydelsen "exemplariska 
prestationer" och i betydelsen "grundläggande antaganden 
sorii styr forskningen på ett orliride") etablerades i vetenska- 
pernas grundläggningsperiod i tiden frånThales till Aristote- 
les. Llet galler bäde for de humanistiska knrnoriirådena och 
för några sariihallsvetenskapliga och naturvetenskapliga orri-
råden. I den narniast följande perioden skedde nägot sorri kan 
sagas ha haft lika stor betydelse for vetenskapernas historia och 
vidare utveckling: den vetenskapliga produktionen på alla 
hittills upparbetade oiiiraden insamlades systematiskt, klassi- 
ficerades och bearbetades kritiskt. Detta ägde rurri vid den 
tidens största akaderriiska institution, akadeniin i Alexandria, 
grundlagd oirikring 300 före vår tidefaknings början. Soiii den 
franske författaren Kayiriond Queneau har uttryckt det: un-
der en period på trehundra år uppfann de klassiska forfattar- 
na allt niöjligt pä det litterära oniradet. Under en foljande 
period pä ytterligare trehundra är gjorde bibliotekarier och 
rriuseianställda en lika irriplikationsrik insats. Lle uppfann klas- 



sikerna." Och detta galler både på det vetenskapliga och p i  
det skönlitterära o~nrådet. 

I akademin i Alexandria försökte man samla hela datidens 
litteratur på grekiska och senare ocksa egyptisk och judisk lit- 
teratur o.d. Biblioteket skall ha omfattat hundratusentals nia- 
nuskript (av växlande längd, kan man anta). Sanilingarna 
plundrades och ödelades efter hand. Caesar tog med sig en del 
av materialet när han återvände hem efter sitt egyptiska här- 
tag, och efter slaget vid Actium stängdes akademin for lång 
tid. Höjdpunkten var nog verksamheterna på 200-talet f.Kr. 
På 300-talet e.Kr. flyttade ett antal av lärarna från det oroliga 
Alexandria till akademin i Bysanz (Konstantinopel), sorn re- 
dan år 475 e.Kr. hade ett bibliotek sorn omfattade 120.000 
band. Odeläggelsen av biblioteket i Alexandria fraiiistår som 
en av de största katastroferna i vår intellektuella historia. Där 
gick det mesta av antikens litterära produktion forlorat for alla 
tider. Biblioteket brändes av kristna angripare 390 e.Kr., och 
de sista resterna förintades vid den arabiska erövringen av 

VERKLIGHETENS S T I I U K T U R  

Enligt den platonskt-aristoteliska traditionen bestir varlderi i gnirid och 
botteri av ett antal oforanderliga idéer eller allmä~ibegrepp so111 tillsairmans 
utgör eri struktur som piniinner orn L i~ i~ ié s  iridel~iirigav växterna i slakten 
och arter. Har  ar eri franistallrii~ig från medeltiden, "Porfyrios trad", ur 
Petrus Hispanus arbete Tractatus dirodccii i i ,  tryckt i Strasbourg 1514.Tfadets 
rötter bestar av enskilda individer (Plato~i,  Sokrates osv.) som ar barare av 
idéerna. Den  inest allniari~ia kategorin (överst) ar "substans", definierad 
som det som kan aga självständig existens. Substariserna indelas i levande 
("besjälade") och livlösa ting. D e  levande tirigen indelas i sidana som har 
siri~iesorgari (djuren) och sadana soni inte karl se och höra osv. (växterna). 
Djuren indelas i sin tur i sidaria soiii karirietecknas av fornuft (rationalitet) 
och sidana so111 inte ar förnuftiga. Den  klassiska definitioneri av rnari~iiska~is 
vasen som blir resultatet av denna indelning harstanimar fri11 Aristoteles: 
"Människan ar ett förnuftigt djur." 





Alexandria år 641. Det årtalet kan man, on1 nian så vill, be- 
trakta som slutpunkten for antikens vetenskap, om nian nu inte 
väljer 529 i stället, det år då Platons Akademi stängdes for gott. 

Vid akademin i Alexandria befattade nian sig med alla ve- 
tenskapsområden som hade undersökts till dess. I vårt sani- 
manhang kan vi särskilt lagga märke till att filologi som ve- 
tenskaplig disciplin har sitt upphov i Alexandria. Textkritiskt 
arbete var akademins specialitet. En textkritisk redaktion av 
Homeros arbeten tillhörde det som utfördes där. I arbetet nied 
Iliadeil och Odysséen utvecklade nian principer for tolknings- 
verksamhet (hermeneutiska regler) soni senare överfordes till 
bland annat det teologiska området. I Honleros arbeten finns -
passusar soin franistod som anstötliga for dem som hade an- 
svaret for skolornas läromedel och soni man inte ansåg foren- 
liga med dessa arbetens status soili grundläggande arbeten i 
utbildningssystemet. Platon rekommenderade censur for att 
koilinla till fatta med dessa svårigheter (i dialogen State f l ,soni 
också föreslår censur av anstötliga och förment skadliga niu- 
sikformer och teaterverksaniheter). De alexandrinska filolo- 
gerna visade mera fantasi. De uppfann den allegoriska tolk- 
ningen. Omoraliska och hädiska händelser kunde tolkas syin- 
boliskt. Dionysos blev en symbol for vinet, Athene blev en 
syinbol for klokheten och så vidare, och gudarnas kruiiisprång 
kunde tillmätas en djupare mening so111 mera korresponde- 
rade med moralens påbiid. De kristna teologerna på nledelti- 
den iiiötte liknande probleiii i fråga o m  vissa inslag i Ganila 
testanientet, soiii de valde att tolka allegoriskt. De högst världs- 
liga och erotiska dikterna i Högavisan oinfunktionerades till 
allegoriska franistillningar av Kyrkans förhållande till Gud, etc. 
Också hermeneutiken, soni är ett grundläggande inslag i de 
huiiianistiska kärndisciplinerna och likaså på oiiiråden soin 
teologi och juridik, kan soiii systematisk verksainhet spåras 
tillbaka till den alexandrinska akadeniins storhetstid for drygt 
tvåtusen år sedan. 



D e t  platonskt-aristoteliska vetenskapsidealet 
Reflektion över vad man gör ingår som ett vasentligt inslag i 
vetenskapernas värld. Hos de mest inflytelserika filosoferna i 
antiken, nandigen Platon och Aristoteles, finner man bland 
mycket annat också en välutvecklad vetenskapsfilosofi. Platons 
filosofi ar mera sökande an Aristoteles; den befinner sig ibland 
i gfanslandet till det poetiska och mytiska; Platon uttrycker 
sig i brist på andra möjligheter gärna med hjälp av bilder (de 
synliga tingen förhåller sig till idéerna på samma vis som skug- 
gor förhåller sig till de synliga tingen som de ar skuggor av; 
en soffa "har del i" soffans idé, och så vidare).Vad som nar- 
mare bestämt ligger i dessa bilder, vilken bokstavlig mening 
de kan tankas ha, förblir tämligen oklart. Det gäller inte minst 
själva fundamentet för Platons filosofi, nandigen läran att varl- 
den har en bestämd struktur, som är evig och ofofanderlig. 
Idéerna hos Platon ar både begrepp och ideal, något som le- 
der till problem som Platon själv insåg men inte kunde göra 
något med. (Om det finns idéer för alla företeelser, så måste 
det finnas en tortyrens idé, till exempel, men till skillnad från 
godhet och mod exempelvis framstår detta näppeligen som 
något efterstfavansvart.) O m  vi väljer den tolkningsriktning- 
en som har med begrepp att göra, kan vi saga att världen en- 
ligt Platon har en begreppslig struktur. 

Detta antagande, som ingår som ett vasentligt inslag i alla 
Platon-inspirerade vetenskapliga mönster, medför ett bestämt 
perspektiv på vetenskapernas varld. De  olika vetenskaperna 
kan då ordnas på en ranglista som går från det ytliga till det 
djupa som ar världens vasen. Den avbildande konsten befin- 
ner sig enligt Platon på den allra lägsta verklighetsnivån. En 
staty är en avbildning av en människa som i sin tur ar en av- 
bildning av människans idé (i någon mening av "avbildning" 
soni inte klargörs närniare av Platon). Det skulle vara fullstän- 
d i g  otänkbart i Platons perspektiv att föreställa sig möjlighe- 



ten av en seriös vetenskap om något så verklighetsffamman- 
de sorn den realistiska, verklighetsavbildande konsten. De 
empiriska vetenskaper som behandlar de existerande tingen i 
världen ligger ett hack narrnare det vetenskapliga. Men såda- 
na ting befinner sig alltfort på en alltför låg verklighetsnivå; 
vetenskaper i egentlig rnening kan rnan inte utveckla om dylika 
föfanderliga objekt. Men de fofanderliga tingen i varlden vi- 
sar till det soni verkligen existerar, nämligen idéerna. Det ar 
bara systematisk kunskap om de ofofanderliga idéerna som 
utgör verklig vetenskap for Platon och hans efterföljare. Ma- 
tematik och filosofi framstär därför som de ffamsta vetenska- 
perna, som discipliner som till fullo uppfyller de krav som kan 
stallas på ordentliga vetenskaper. Geometri, aritmetik och 
begreppsanalys i form av den planerade vetenskapen om de 
högsta idéerna ("dialektik"fores1og Platon som namn på denna 
vetenskap in spe) ar mönstervetenskaperna franifor alla andra 
i Platons vetenskapsfilosofi. 

Det som utmarker matematiska och begreppsanalytiska ut- 
sagor ar att Inan inte ens kan tänka sig möjligheten av att de 
skulle kunna vara osanna. De ar sanna a priori, det vill saga 
oberoende av de empiriska forhällandena i varlden.Två plus 
två ar alltid fyra. Eventuella motförslag förhåller vi oss awi- 
sande till.Att två katter och två möss ganska snart blir två djur 
sanirnanlagt betraktar vi inte soni en falsifiering av utsagan "2 
+ 2 = 4". Utsagor o m  sådant som en persons ålder eller om 
vem som ar president i USA för närvarande har därernot ett 
växlande sanningsvärde - on1 de ar sanna eller falska beror på 
det aktuella tillståndet i varlden. Sådana utsagor kallar man 
sedan Kants dagar for empiriska eller aposterioriska utsagor (ut- 
sagor soni ar sanna eller osanna beroende på förhållanden soni 
ar a posteriori, det vill saga inte aprioriska). Skillnaden niellan 
aprioriska och empiriska utsagor blir inte tydligt framstalld 
förr'an på 1700-talet. Hos David Hume blir skillnaden tamli- 
gen tydligt framställd, och hos Kant ändå tydligare. De uttryck 



som vi än i dag använder for att G fram skillnaden mellan dessa 
två slag av pistienden gir också tillbaka till Kant i slutet av 
1700-talet. 

Att skillnaden mellan aprioriska eller nödvändigt sanna ut- 
sagor, p i  den ena sidan, och empiriska eller aposterioriska 
utsagor, pa den andra sidan, inte uppfattades tydligt medför 
att tänkandet om olika vetenskapers status och förhållande till 
varann behäftades nied samma sorts oklarhet. Gr'anserna mellan 
det aprioriska eller tankenödvändiga och det empiriska eller 
växlande kunde helt enkelt inte dras tydligt och klart på grund 
av att man saknade de därför erforderliga begreppen. (Filoso- 
fins och vetenskapernas historia är i stor utsträckning histori- 
en om hur den begreppsliga fattigdomen efterhand har blivit 
mindre påfallande.)' 

Därför kunde Inan inte se skillnaderna mellan aprioriska 
vetenskaper som geometri och aritmetik, å den ena sidan, och 
empiriska vetenskaper som historia och zoologi å den andra 
sidan. Inte minst med stöd i Platons idélära tenderade Inan att 
betrakta alla vetenskaper som principiellt av sarnma slag som 
de aprioriska matematiska och filosofiska disciplinerna. Med 
Platons starka position under medeltiden och lingt in i nyare 
tid kom detta att bli den dominerande vetenskapsfilosofin i 
omkring tvatusen år. 

Aristoteles uttrycker sig genorngiende mindre poetiskt och 
mera bokstavligt an Platon. Han modifierade Platons idélära 
sa att världen inte längre framstår som tvådelad (idéernas värld 
och den värld som v i  kan uppfatta med vira sinnen, den syn- 
liga världen) utan som en enhet av de existerande formerna 
och materian (utan att det blir särskilt klart vad enheten be- 
star i och vad delarna egentligen är). Men formerna (eller 
idéerna, on1 Inan föredrar det uttrycket) är fortfarande ofor- 
änderliga storheter hos Aristoteles. Och vetenskaperna om de 
oföränderliga inslagen i världen tillskrevs också av Aristoteles 
en högre status än de empiriska vetenskaperna. 



Aristoteles raknade med tre välutvecklade vetenskaper som 
i hög grad uppfyller de krav som en vetenskap bör uppfjilla: 
@sik, matematik och det som han kallade for "den första fi- 
losofin" eller "metafjisiken". Fysiken ar den minst abstrakta 
disciplinen av dessa tre. I @siken studerar man enligt Aristo- 
teles @siska objekt och deras rörelser och i vidare mening 
naturen över huvud taget. I matematiken bortser man från alla 
andra egenskaper hos de naturliga tingen an de rent kvantita- 
tiva. Man bortser i matematiken från allt som har med rörelse 
att göra, till exempel. Matematikens objekt ar orörliga och 
oföränderliga. På den högsta abstraktionsnivån koncentrerar 
sig forskaren på det som ar, vilket for Aristoteles innebar det- 
samma som att studera tingens vasen. Och på samma satt som 
Platon föreställde sig Aristoteles, och efter dem hela den filo- 
sofiska traditionen fram till det moderna genombrottet for un- 
gefar tvåhundra år sedan, att tingens vasen ar och förblir ofor- 
anderliga storheter. 

Likheterna mellan Platons och Aristoteles vetenskapsfiloso- 
fier ar så stora att vi i detta sammanhang kan tillåta oss att slå 
dem samman till något som kan kallas for det platonskt-aristo- 
teliska etens skap idealet.^ (Det ingår nog lite mera av Platon an 
av Aristoteles i denna idealtyp, men det spelar ingen roll for 
våra syften i denna bok.) 

I det platonskt-aristoteliska vetenskapsidealet sammanfattas 
några grundläggande antaganden som har spelat en avgöran- 
de roll i alla vetenskapliga mönster på det humanistiska om- 
rådet likaväl som på alla andra vetenskapsfalt anda fram till vår 
egen tid. Särskilt starkt stod detta vetenskapsideal i perioden 
från högmedeltiden till renässansen, då Platons och Aristote- 
les inflytande befann sig på sin höjdpunkt. 

De tre centrala antagandena i de vetenskapliga paradigm som 
står under inflytande från det platonskt-aristoteliska veten-
skapsidealet ar följande: 



1.Ett krav på vetenskapens objekt: vetenskapens objekt skall 
vara eviga och ~ ö r ä n d e r l ~ a .  

2. Ett krav på vetenskapliga utsagor: vetenskapliga utsagor skall 
vara aprioriska (nödvändigt sanna, "evidenta" som det brukar 
heta i traditionell terminologi). 

3. Ett krav på vetenskapernas uppbyggnad: en vetenskap skall 
iielst ha en axiornatirk struktur, det vill saga att de mest grund- 
läggande utsagorna på ett vetenskapsområde bör vara 
evidenta (aprioriska, nödvandigt sanna) och att alla de andra 
utsagorna på området i fråga bör kunna härledas deduktivt 
från dessa grundläggande utsagor. En välutvecklad veten- 
skap skall alltså helst uppfylla kravet att alla dess utsagor 
kan indelas i (i) axiom, (ii) teorem (härledda utsagor). 

Det finns ett matematiskt arbete som framställdes vid akade- 
min i Alexandria på 200-talet f.Kr. och som i hög grad upp- 
fyller dessa tre krav på vetenskaplighet, nämligen Euklides 
Elerncnta. Euklides geometri framstod som ett paradigm på 
vetenskaplig klarhet i mer an tvåtusen år. Annu när jag gick i 
skolan i Sverige efter det andra världskriget hade vi en for- 
enklad utgåva av Elementa som l'arobok ett år. 

Euklides behandlar ofordnderliga storheter soni trianglar, 
rektanglar och cirklar och deras oföränderliga egenskaper. 
Hans arbete uppfyller därmed det första kravet i det platonskt- 
aristoteliska vetenskapsidealet. De påståenden som framläggs 
angående dessa storheter och deras egenskaper har genomgå- 
ende en apriorisk karaktär. Det Euklides påstår om cirklar och 
trianglar och så vidare ar inte empiriskt falsifierbart, eftersom 
det rör sig om nödvandigt sanna utsagor. Också det andra 
villkoret i det platonskt-aristoteliska vetenskapsidealet är allt- 
så uppfyllt. 

Euklides framställning har dessutom en axiomatisk form. 
Först infors ett antal grundläggande utsagor, som enligt Eu- 
klides inte behöver bevisas darfor att de ar självfallna. Dessa 



evidenta utsagor kallar han "axiom" eller "postulat". Och 
darefter härleds (deduceras) andra utsagor från dessa utgångs- 
påståenden med hjälp av logiska manövrar som ter sig sj2lv- 
fallna for dem som förstår dem. Dessutom inför Euklides ett 
antal definitioner av de grundläggande begreppen på detta 
matematiska område, t.ex. "En punkt är något som inte har 
några delar", "En rat linje är den kortaste vägen mellan två 
punkter". Också dessa grundläggande definitioner antas vara 
självfallna (evidenta, aprioriska), och darfor behöver de inte 
något stöd i form av bevis. De kan stå på egna ben. 

On1 man tar Euklides Elementa som det främsta mönstret 
på vetenskapernas område framstår onekligen det mesta av det 
som gjorts och görs på det humanistiska faltet som tämligen 
ovetenskapligt eller åtminstone som "omoget", "tidiga försök, 
som eventuellt kan leda till riktig vetenskap med tiden", på 
samma sätt som humanvetenskaperna på 1800-talet och 1900- 
talet ofta utsatts for nedvärderande hållningar med utgångs- 
punkt i kriterier for vetenskaplighet som hämtats från det na- 
turvetenskapliga området. Kraven på en axiomatisk framställ- 
ning kan kanske lättast infrias på det språkvetenskapliga om- 
rådet. Den amerikanske lingvisten Noam Chomskys första ar- 
beten från 1950-talet efterstravar något som liknar en axio- 
matisk framställning av syntaxen for språk som engelska och 
hebreiska.' 

På de andra humanistiska karnområdena ligger det som fak- 
tiskt gjorts långt från det ideal som Euklides står för. De f3 
försök som har gjorts att axiomatisera delar av de humanistis- 
ka forskningsfalten, t.ex. Spinozas etik på 1600-talet, har inte 
manat till efterföljd. Det är tydligt att rent logiska samman- 
hang inte spelar samma dominerande roll på empiriska forsk- 
ningsområden som historia och språkvetenskap som de gör 
inom matematiken. Men det är en insikt som det har tagit 
mycket lång tid att komma fram till. 

Också de två första villkoren i det platonskt-aristoteliska 



vetenskapsidealet ter sig foga lämpade som utgångspunkter for 
de humanistiska disciplinerna. I våra dagar framstår det som 
självklart att åtminstone de humanvetenskaper som har en 
historisk karaktär befattar sig med det föränderliga. Också fi- 
losofins område - begrepp, livs- och världsåskådningar, nor- 
mer och varden och dylikt - tenderar man nu for tiden att 
uppfatta som något som standigt forandrar sig, Iner eller mindre 
fort. Detsamma galler for de olika språkvetenskaperna och de 
estetiska disciplinerna (litteraturvetenskap, konstvetenskap, 
musikvetenskap, teatervetenskap, filmvetenskap osv.), åtmins- 
tone i den mån som de uppfattas som historiska ämnen (litte- 
raturhistoria, teaterhistoria etc.). Men det som for oss tende- 
rar att framstå som något självskrivet ar resultatet av en dra- 
matisk utveckling på det humanistiska vetenskapsområdet. I 
det platonskt-aristoteliska perspektiv som dominerade åtmins- 
tone fram till slutet av 1700-talet var det en uppgift for de hu- 
manistiska vetenskaperna likaväl som for alla andra vetenska- 
per att tränga ned till det ofofanderliga, son1 man tänkte sig 
doldes under tingens yta. Dessa dolda djup kallas i den filoso- 
fiska traditionen for tingens "vasen" eller "essens" eller "na- 
tur". 

I det platonskt-aristoteliska perspektivet blir den centrala 
uppgiften att avslöja tingens eviga och ofofanderliga vasen. 
Detta galler i lika hög grad for humanvetenskaperna som for 
naturvetenskaperna. 

Aristoteles har bland mycket en central plats i språkveten- 
skapens historia. (Den valkande lingvisten Even Hovdhaugen 
har hävdat att ingen över huvud taget har haft ett större infly- 
tande på språkvetenskapens historia an Aristoteles.)' Aristo- 
teles skriver i början av sitt arbete Ont tolkning att det talade 
och skrivna språket inte ar detsamma for hela mänskligheten. 
Men de mentala storheter (tankar, idéer) som de skiftande 
orden står for ar de samma for alla människor. Under den 
fofanderliga språkliga ytan döljer det sig alltså konstanter, som 



det är språkforskarens uppgift att undersöka. Som alla andra i 
antiken och på medeltiden antog också Aristoteles att alla språk 
i grund och botten är uppbyggda på samma sätt. Aristoteles 
var den forste i den europeiska kulturtraditionen som inde- 
lade orden i ordklasser (substantiv, verb, partiklar o.s.v.), och 
han antog att indelningen var giltig for alla språk.' Den gre- 
kiska grammatiken, och senare också den latinska, framstod -
därmed som en norm for alla s ~ r å k .  

Föreställningen att antikens grekiska och latin var en norm 
for allt gott språkbruk över huvud taget ligger till grund for 
den språkvetenskapliga forskningen anda fram till det moderna 
genombrottet i humanvetenskaperna omkring 1800. De mesta 
använda latinlaroböckerna på medeltiden är normativa på det 
viset - Donatus arbeten fran 300-talet e.Kr. och Priscianus 
arbeten från 500-talet e.Kr. Det talade språket betraktades som 
en mer eller mindre fördärvad variant av det riktiga språket, 
som man under medeltiden identifierade med klassiskt latin. 
De nya språk som växte fram på medeltiden - italienska, span- 
ska, franska 0.s.v. - kunde darfor inte användas i allvarliga, ve- 
tenskapliga sammanhang. Dessa mindrevärdiga vardagsspråk 
var inte ens ägnade som objekt for vetenskapliga undersök- 
ningar. 

De teoretiskt mest avancerade bidragen till denna språkve- 
tenskapliga tradition var de så kallade modisternas arbeten från 
1 100-talet och 1200-talet. Liksom Aristoteles ansåg modirtae-
grammatikerna att bara det oföränderliga kan behandlas ve- 
tenskapligt. Deras forskningsintresse riktade sig följaktligen 
forst och främst mot de konstanter som de&! ansåg dolde sig 
under de föränderliga fenomenen på språkets yta, nämligen 
de oföränderliga tankesätt (modus itztell(qendi) som de ansåg kan- 
neteckna människan som art."' 

Också i historiska undersökningar, till exempel, galler det 
enligt detta program att avtacka människans väsen eller natur, 
uppfattad som en oföränderlig storhet. Den paradoxala folj- 



den av detta ar att historiska undersökningar måste sägas ha 
som sitt egentliga mål att studera människans och samhällets 
eviga väsen, som inte forandrar sig genom tiderna. I grund 
och botten finns det inte någon plats for historisk utveckling 
i det platonskt-aristoteliska perspektivet. I tiden före det 
moderna genombrottet på det humanistiska vetenskapsområ- 
det saknades sinnet for den historiska dimensionen, for att 
sammanfatta situationen. Den människosyn och den historie- 
syn som ingår i humanioraparadigmen från antiken till 1700- 
talet ar grundlaggande statiska. Historien uppfattades ofta som 
ett cykliskt förlopp: renässansen var forntidens kultur i en 
förnyad version; antikens kultur framstod som exemplarisk; 
de basta konstverken i samtiden var de som bäst förverkligade 
antikens ideal i nutidens situation; och det sarnrna menade man 
g'allde på alla andra livsområden (vetenskap, politik etc.). 

Själva kärnan i det vetenskapliga arbetet på det humanve- 
tenskapliga området blir då att komma fram till aprioriska 
sanningar om människans vasen, konstens vasen, musikens 
vasen och så vidare.Allt annat som också måste göras framstår 
i detta perspektiv som steg på vägen mot det egentliga målet 
som ar insikt i tingens ofor'anderliga natur. 

Enligt den platonskt-aristoteliska traditionens världsbild har 
världen en struktur som ar given en gång for alla.Varlden ar 
ordnad en gång for alla i klasser och underklasser. Därmed ar 
också metoden for att ange tingens vasen utpekad: det gällde 
att placera tingen på deras givna plats i världens givna hier- 
arki. Det kan man göra med hjälp av en definition som anger 
vederbörande saks art (genus) och speciella kannetecken (d$ 
ferentia specijca). En bra illustration kan man finna på biolo-
gins område. Linnés klassifikation av djur och växter i famil- 
jer och arter och underarter bygger på föreställningen om ett 
ordnat universum dar va j e  växt och vaje  djur har sin givna 
plats i systemet. Annu på 1700-talet var idén om en utveck- 
ling av de biologiska arterna fullstandigt främmande. Aristo- 



teles berömda definition av människan som ett förnuftigt djur 
illustrerar samma framgångssatt. Det är ett försök att 
karakterisera människans vasen genom en definition pergenus 
et dfierentiam: människan påstås tillhöra den överordnade klas- 
sen av djur, som i sin tur ar en underavdelning under rubri- 
ken »levande ting», och det som skiljer människan från alla 
andra djur sägs vara det som Aristoteles kallar for "förnuft", 
de speciella psykiska förmågor som människor har till skill- 
nad från andra djur (t.ex. förmågan att styra sina drifter, i viss 
utsträckning, genom reflektion och planering). 

Att detta slags vasenstankande fortfarande existerar kan man 
lätt övertyga sig om genom att genomgå de mera teoretiskt 
inriktade delarna av de estetiska disciplinerna, dar det inte ar 
någon brist på försök att fastslå vad konstens "vasen7' innebar 
eller vad tragedins "natur" ar eller vad som "egentligen" kan- 
netecknar lyrik till skillnad från prosaframställningar etc. 

VETENSKAPENS HUS 

enligt en illustration i Margarita philosophica av Gregorius 
Reisch, tryckt i Strasbourg 1504. I de två bottenvåningarna 
sitter Donatus och Priscianus, författare till de mest använda 
laroböckerna i latinsk grammatik. I tornhusets nedersta vå-
ningar finner man företrädare for de fria konsterna:Aristote- 
les (logik), Cicero (Tullius) (retorik); Boethius (aritmetik), Py- 
thagoras (musik), Euklides (geometri), Ptolemaios (astrono- 
mi). Näst överst tittar Aristoteles och Seneca ut, re-
presenterande fysiken och etiken. Högst står teologin och 
metafysiken, förkroppsligade av filosofen Petrus Lombardus. 





Defrid konsterna 

Vid sidan av den stora akademin i Alexandria, som med tiden 
fick allt mindre betydelse, och den motsvarande verksamhe- 
ten i Bysantium, vars betydelse växte med det östromerska ri- 
kets blomstring, fanns det i senantiken en rad andra skolor 
spridda över det romerska riket, som förmedlade lärdom och 
som kunde tjäna som utgångspunkter for vetenskaplig verk- 
samhet. Men efter det västromerska rikets fall år 476 e.Kr. 
börJade en förfallsperiod i denna del av världen. Upprepade 
försök att återuppliva Platons Akademi i R o m  misslyckades, 
och mot slutet av 500-talet klagade Gregorius frånTours i for-
ordet till Frankernas historia över att "Galliens stader har låtit 
de lärda studierna förfalla eller snarare gå till botten. Man kan 
inte längre finna en människa som grammatiskt skolad och 
övad i dialektik ar i stånd att fortalja om händelserna vare sig 
på prosa eller på vers. De flesta har beklagat detta och sagt: Ve 
oss och vår tid, ty vetenskapen har dött ut bland oss."" (I den 
latinska texten används har uttrycket "studium litterarum", 
som i detta sammanhang kan återges med "vetenskap", om 
man kommer ihåg att det moderna begreppet om vetenskap 
skiljer sig åtskilligt från dåtidens.) 

Man kan emellertid inte tala om något definitivt brott med 
den klassiska lärdomstraditionen. Förmågan att läsa och skri- 
va grekiska forsvann ganska snart i resterna av det vastromer- 
ska riket, men latinkulturen blomstrade i större delen av 
Europa med centra i de nystiftade klostren i Italien, Frankri- 
ke, England, Irland,'Tyskland, Sverige och Norge osv. 

Dar dyrkades också de vetenskaper som på medeltiden bru- 
kade kallas for "de sju fria konsterna", septem artes liberales. l 2  

De fria konsterna var de kunskaper och fardigheter som an- 
sågs väsentliga for den frie medborgarens bildning, enligt den 
allmanbildningsideologi som man finner hos Platon och Aris- 
toteles Cpaideia-idealet). Hos sofisterna och de senare romerska 



skribenterna blev de fria konsterna snarare uppfattade som 
nödvändiga instrument for politikernas oratoriska verksamhet. 
Retoriken stod i centrum for deras uppniarksanihet. 

Hos den romerske forfattarenvarro finner man på 200-ta- 
let e.Kr. följande indelning av de fria konsterna: 

I I I  I I I  
gramniatik geometri medicin 
retorik aritmetik arkitektur 
dialektik astronomi 

musik 

Den  tredje gruppen, medicin och arkitektur, omfattade am- 
nen som inte kunde sagas vara lika grundläggande i skolsyste- 
met soni de andra, och de sorterades tämligen raskt undan. 
Kvar stod då de sju fria konster som genom hela medeltiden 
räknades som all~lärdoms grund i den latinspråkiga delen av 
Europa. I ett av de kompendier som var mest spridda under 
medeltiden, en skrift nied den kuriösa titeln Om Merkirriirs 
firtniiltiit?q nied~filologiti författad av Martianus Capella p i  400-
talet e.Kr., finner man en framställning av de sju fria konsterna, 
som i kvinnoskepnader håller var sitt tal. O c h  frän och med 
800-talet blev det vanligt att kalla de tva grupperna av fria 
konster for "trivium" och "quadrivium".Trivium, den trefal- 
diga vägen, omfattade de amilen som man raknade som niest 
grundläggande eller "triviala". Grundskolorna på medeltiden 
hette darfor också "trivialskolor".Trivi~~momfattar nagra av 
de grundläggande inslagen på det humanistiska området: 
sprakkunskap (latinsk grammatik), retorik (som betyder un- 
gefar detsamma s o ~ i i  "stilkonst", förmågan att i tal och skrift 
förmedla sina idéer på ett övertygande vis) och det som vi i 
våra dagar kan kalla for "logik och argumentationslära" och 
soiii den gangen kallades for "dialektik". 

Den andra gruppen av fria konster, den fyrfaldiga vägen, 



Fr211 e t ~  n i ~Do~ratus  /nr@l~ockcr i Intitl, tryckt i ,Vurri/ier,q 1514. (Kiir\ql. Biblioteket, 
S to tk l~o l r~r . )  
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quadrivium, inbegriper amnen som faller utanför humaniora- 
området som det brukar uppfattas i våra dagar, med undantag 
for musik, som åtminstone i form av musikhistoria ingår bland 
de humanistiska disciplinerna. 

Nar universiteten växte fram i den latinspråkiga delen av 
Europa från 1 loo-talet och framöver ar det just dessa sju fria 
konster som utgör basen for hela universitetssystemet. De fria 
konsterna bildade tillsammans den så kallade artist-fakulteten, 
alltså det som i våra dagar brukar kallas for den historisk- 
filosofiska fakulteten. Och artist-fakulteten måste alla genomgå 
for att !G tillåtelse att påbörja studier vid någon av de högre 
fakulteterna (juridik, medicin, teologi), på samma vis som 
man fortfarande vid de norska universiteten kräver att alla 
studenter vid alla fakulteter skall avlägga en förberedande 
humanistisk examen (examen philosophicum). (Efter att på 
1800-talet ha omfattat ett minst lika vitt spektrum av amnen 
som de sju fria konsterna gjorde på sin tid har examen philo- 
sophicum-undervisningen vid de norska universiteten nu kon- 
centrerats till filosofiska och vetenskapsteoretiska ämnen.Alla 
norska studenter far på det viset i sig en ganska god dos filo- 
sofihistoria, vetenskapsteori och argumentationslara under sitt 
första år på universitetet.) 

I och med institutionaliseringen av de sju fria konsterna vid 
hög- och senmedeltidens kristna, latinspråkiga universitet fo- 
religger det som vi har väljer att kalla det klassiska vetenskaps- 
systemet i fullt utvecklad form. De sju fria konsterna betrakta- 
des som den nödvändiga grundvalen for studier vid de högre 
fakulteterna, juridik, teologi och medicin. Och grunden for 
forskningen och undervisningen inom detta system av disci- 
pliner var det platonskt-aristoteliska vetenskapsidealet med den 
vetenskapssyn, den världsbild, den människosyn och den his- 
toriesyn som var inbyggda i detta. 



D e  tre medeltidskulturerna 

Det romerska imperiet delades år 395 i ett östromerskt och 
ett västromerskt rike. Det västromerska riket blev inte lång- 
livat. Det föll 476. Det östromerska riket varade desto läng- 
re, men det krympte efterhand, och slutpunkten för denna 
statsbildning var Konstantinopels fall år 1453, efter en serie 
belägringar och attacker under de föregäende århundradena. 
I den latinspräkiga delen av Europa låg förhållandena inte väl 
tillfatta för vetenskapligt arbete efter Roms fall. Försöken att 
etablera en kristen akademi i R o m  efter mönster av Alexan- 
dria-akademin hade misslyckats, och det fanns heller inte något 
annat större centrum för forskning och utbildning i det 
latinspråkiga Europa under medeltidens första halft. Kanne- 
domen om den grekiska litteraturen försvann snabbt, och det 
som var tillgangligt av Översättningar till latin eller av latinsk 
originallitteratur var mycket begränsat till sitt omfang. Un- 
der medeltidens första halft, från 500-talet till 1000-talet, för- 
valtades och vidarefördes delar av det antika arvet vid de krist- 
na klostren, som bland annat såg det som sin uppgift att till- 
fattalagga den vetenskapliga litteraturen för kristet bruk. Detta 
gällde också de fria konsterna. "Om kunskapen om dessa ar- 
tes ibland används på Den heliga skrift, far den inte tränga sig 
på med arrogans utan själv förbliva i en tjänande position", 
heter det hos en författare pä 1000-talet (Petrus Damiani) -
"som en tjänstepiga inför sin husfru. O m  filosofin går före 
Skriften, misstar den sig, och genom att dra konsekvenser av 
ytliga ord mister den den inre sanningens ljus."'3 

Inte desto mindre utfördes det en ansenlig mängd veten- 
skapligt arbete i denna del av Europa under de sekler som re- 
nässanshumanisterna senare skulle komma att betrakta som en 
olycklig parentes i historien. "De mörka århundradena" blev 
de kallade av dem som själva ansåg sig stå för det nya ljuset. 
Men det stämmer inte att det skulle ha uppstått ett fullständigt 



brott i den västerländska kulturen.Vår kultur kannetecknas 
tvärtemot av kontinuitet från de gamla grekerna till våra da- 
gar. 

Soni ett exempel bland många kan vi nämna den kanske Iär- 
daste av alla i denna period, Beda med tillnamnet »den vörd- 
nadsvärde)), som levde från cirka 673 till 735. Han uppfostra- 
des från sjuårsåldern av abboten i det nyupprättade klostret i 
Jarrow i England. Dar fanns ett ovanligt gott bibliotek, samlat 
av klostrets grundläggare, Benedict Biscop (ungefar 628-690), 
under inte mindre än sex resor till Rom.Beda var en produktiv 
författare. I efterordet till sin kyrkohistoria räknar han upp 85 
arbeten inom alla klosterlitteraturens mera betydelsefulla gen- 
rer: bibelkommentarer, helgonbiografier, historiska framstall- 
ningar, arbeten inom trivium och quadrivium, arbeten om 
tiderakningen, och encyklopediska översiktsarbeten (en av 
medeltidens favoritgenrer). Bedas huvudarbete ar ett histo-
riskt verk med titeln Historia ecclesiastica gentis anglorurn (Det 
engelska folkets kyrkohistoria, 731). I detta arbete visar Beda 
en imponerande insikt i vikten av källkritik. "Beda redogör 
noggrant for den forskning som han har utfört for att kunna 
skriva verket och for de auktoriteter och kallor som han an- 
vänder" heter det hos en kommentator. "Det är imponerande 
att en munk i ett av kristendomens mest avlägsna kloster är i 
stånd att framskaffa och publicera skriftligt material från de 
påvliga arkiven i Rom.Till detta kommer skriftliga kallor från 
Lindisfarne, andra kloster och en rad engelska biskopar, samt 
personliga intervjuer med otaliga trovhrdiga vittnen, sotn anting- 
en känner till eller minns händelserna, -förirtorn det som jag sjrilv 
vet. 

Bedas arbeten på trivium-ämnenas område verkar att ha varit 
av det mera blygsamma slaget: niindre avhandlingar om gram- 
matik och retorik avsedda for nybörjarundervisningen i la-
tin. Hans verk on1 tidefakningen, De ratione ternporurn, har 
däremot frarilhållits son1 det bästa i sitt slag under hela medel- 





tiden. Det var for övrigt Beda som införde konventionen att 
ange årstal med utgångspunkt i det år då Kristi födelse antogs 
ha inträffat. 

Under medeltidens första hälft låg förhållandena bättre till 
rätta for vetenskapligt arbete i de andra delarna av det gamla 
romerska imperiet.Den antika kulturen,den grekiska och den 
romerska, avlöstes i själva verket av tre medeltidskulturer, som 
till att börja med hade foga kontakt med varandra: den latin- 
språkiga kulturen, som dominerade i större delen av Europa, 
den grekiskspråkiga kulturen i det Östromerska riket, och den 
arabiskspråkiga kulturen i den islamska delen av varlden. 

Antikens mest betydande vetenskapliga centrum, akademin 
i Alexandria, kristnades på 300-talet. Politiska oroligheter och 
teologiska oenigheter medförde att lärarna vid detta lärosäte 
efterhand spriddes till andra stallen, bland annat till hovet i det 
östromerska riket, som hade sitt centrum i Bysantium (Kon- 
stantinopel). I flera hundra år var Bysantium uppenbarligen 
det mest framstående centret for vetenskap och kultur i den 
kristna delen av varlden. Det galler inte minst for juridikens 
och de humanistiska ämnenas områden. På 500-talet sarnla- 
des och systematiserades den romerska ratten i ett encyklo- 
pediskt arbete med titeln Corpirs jirris civilis. En annan stor text- 
samling från Bysantium är Byzarztinne historine scriptores, ett urval 
av de historiska arbeten som producerats dar, tryckt i Paris 
1654 och omfattande 42 band. 

Också i Bysantium agnade man sig åt medeltidens speciella 
vetenskapliga genre, kompendiet eller den vetenskapliga en- 
cyklopedin. På samma satt som kejsaren Justinianus på 500- 
talet hade stått i spetsen for arbetet med att kodifiera den ro- 
merska ratten ledde KonstantinVII Porfyrogennetos på 900- 
talet ansträngningarna att skaffa fram en encyklopedisk över- 
sikt över all existerande vetenskap i form av stora excerptsam- 
lingar. Genom detta redaktionsarbete blev stora delar av anti- 
kens litteratur åter tillg'angliga for eftervärlden, forst begfan- 











DEN HUMANISTISKA GRUNDUTBILDNINGEN 
PA SENMEDELTIDEN 

Donatus läroböcker tillhörde den grundläggande litteraturen 
också på universiteten. I artes-fakulteterna koncentrerade man 
sig mot medeltidens slut alltmer på grammatik, dialektik (det 
vill säga logik) och delar av Aristoteles filosofi.Vad man sysslade 
med i dåtidens filosofiska fakulteter framgår ganska väl av ett 
dokument från år 121 5 som reglerade verksamheten vid Paris- 
universitetets artistfakultet och som blev mönsterbildande for 
de latinspråkiga universiteten under resten av medeltiden: 

"De må foreläsa över Aristoteles' logiska skrifter, såväl den 
gamla som den nya logiken, inte kursivt utan i ordinarie fore- 
läsningsform. Likaså skall under samma former behandlas 
Priscianus' två böcker eller åtminstone den andra boken. På 
helgdagar skall inga andra föreläsningar hållas än dem i filosofi 
och retorik, i quadrivium, Barbarismus, Etiken (fakultativt) och 
fjärde boken av Topiken. De må icke foreläsa över Aristoteles' 
Metafysik eller naturfilosofi ens i sammandrag, icke heller över 
läromeningar foretfadda av magister David av Dinant, kattaren 
Amalrik eller spanjoren Mauricius." (Här citerat från Anders 
Piltz, Medeltidens larda värld, s. 126.) De två nämnda böckerna 
av Priscianus behandlade latinsk forinlära och syntax. Barbarismus 
var en del av en av Donatus läroböcker i latin. Etiken står for 
den delen av Aristoteles etik som då var tillgänglig i form av 
handskrivna avskrifter: den andra och tredje boken i Den  
nikoniakiska etiken. Den fjärde boken i Aristoteles Topik innehåller 
hans lära om definitioner. Censuren av kätterska författare bott- 
nade i kyrkans fasta grepp o m  de medeltida universiteten. 















sansen, ställde man gärna två framgångssatt mot varandra. Det 
ena vetenskapliga framgångssattet, tänkte man sig, ar deduk-
tion, alltså logisk härledning av slutsatser från ett antal givna 
satser som används som premisser i ett deduktivt argument. 
Det andra grundlaggande framgångssattet på det vetenskapliga 
området ar enligt detta traditionella tankesatt induktion, det vill 
saga generalisering från ett begränsat antal individuella fall. 
Standardexemplet i logikböcker ar följande: Det har ar en svan 
och den ar vit. Det dar ar också en svan och den ar också vit. 
Och det dar borta ar också en svan som ar vit, och så vidare i 
ett andligt antal fall.Alltså ar alla svanar vita. Slutsatsen i detta 
exempel följer inte deduktivt från premisserna, ty det kan ju 
tankas att nästa svan som man stöter på har en annan farg. Men 
slutsatsen Gr dock stöd av de givna observationerna och kan 
accepteras tills vidare, det vill-säga till dess att en motinstans 
dyker upp. 

Men i den nya mekaniken använde inan sig av en ny me- 
tod som faller utanför den traditionella indelningen i deduk- 
tion och induktion.Vad denna metod innebar blev man klar 
över långt efter det att den börjat användas, och det gangse 
uttrycket for denna tredje nietod ar också av senare dato: den 
hypotetiskt-deduktiv0 metoden. Overgången från deduktiv me- 
tod, kombinerad med induktiva framgångssatt, innebar ett 
brott med det platonskt-aristoteliska vetenskapsidealet på en 
avgörande punkt. I stallet for kravet att de grundläggande 
utsagorna i vetenskaperna skall vara nödvändigt sanna (apri- 
oriska, "självfallna" eller "evidenta") kravs det nu av dem att 
de skall vara empiriskt prövbara. De vetenskapliga päståendena 
skall kunna testas genom observationer av hur det faktiskt ar. 
De grundläggande utsagorna Gr då status som hypoteser, giss- 
ningar som kan visa sig vara riktiga eller oriktiga. Och hypo- 
tesernas sanning miste kunna prövas genom att inan härleder 
testbara observationsutsagor från dem, som i sin tur kan san- 
ningsbedömas direkt genom att man anställer darfór agnade 



experiment eller utfor relevanta observationer av de faktiska 
forhållandena. 

Aristoteles hade exempelvis menat att tunga ting faller snab- 
bare an lättare ting av samma slag. En tung blykula skulle allt- 
så falla fortare till marken an en lätt, om Aristoteles hade haft 
fatt på denna punkt.Vid senmedeltidens och renässansens uni- 
versitet var detta i likhet med de flesta av Aristoteles läror den 
etablerade sanningen. Men Galileo valde att inte betrakta 
Aristoteles fall-lag som ett nödvändigt sant påstående utan son1 
en utsaga som kan prövas empiriskt. Från Aristoteles tes kan 
man till exempel härleda följande utsaga: "Om jag klättrar upp 
i det lutande tornet i Pisa och släpper ned en tung jarnkula 
samtidigt som en lätt, så kommer den tunga kulan att dimpa 
ned på marken tidigare an den latta." Detta ar ett exempel på 
en typ av observationsutsagor som kan härledas från Aristote- 
les fall-lag betraktad som en empirisk hypotes. Nar Galileo lat 
genomföra detta slags experiment, fann han att det som man 
kunde observera med sina egna ögon inte stämde med Aris- 
toteles lära. Det man kunde se var att de två kulorna damp 
ned samtidigt.Av detta drog Galileo den slutsatsen att de fak- 
tiska observationerna visade att Aristoteles lärosats var falsk. 
Han betraktade sina experiment som en falsifiering av Aris- 
toteles fall-lag. Det gjorde däremot inte hans kollegor vid 
universitetet i Pisa. Som de flesta som arbetar på grundval av 
ett givet paradigni ansåg de i stallet att det måste vara något 
fel på själva experimentet, aven om de kanske inte kunde sat- 
ta fingret på den örnma punkten. Så måste det vara, ty Aristote-
les sats var ju evident! 

I själva verket ar det inte heller helt korrekt att alla kroppar 
faller lika snabbt till marken om man släpper ned dem samti- 
digt från det lutande tornet i Pisa, till exempel. Luftmotstån- 
det gör att en fjäder faller åtskilligt långsammare an en tung 
jarnkula, och det bör också bli en skillnad mellan olika stora 
järnkulor som emellertid inte kan observeras med blotta ögat. 



Men Galileos utsaga att alla kroppar faller lika snabbt var inte 
avsedd som en utsaga om vad som sker när man släpper ned 
saker från höga torn och liknande. Utsagan säger något om 
vad som sker i tänkta situationer, nar man bortser från luft- 
motståndet. Det innebär att Galileo arbetade med en föreställ- 
ning om ett lufttomt rum, ett vakuum, något som han själv 
inte kunde producera och som hans motståndare avfardade 
som nonsens. Också på denna punkt bröt Galileo metodiskt 
med den platonskt-aristoteliska traditionen. I stallet for att 
utforska verkligheten direkt, som man dittills alltid hade gjort, 
arbetade Galileo med idealiserade situationer. 

De storheter som ingår i de idealiserade situationerna antas 
ha enbart kvantitativa egenskaper, egenskaper som kan mätas 
och anges med tal, och inte något annat. De grundläggande 
vetenskapliga utsagorna uttrycks i matematikens språk. I det-
ta ligger ett brott med traditionens kvalitativa vetenskapsideal. 
I det nya paradigmet bortser man från alla egenskaper som inte 
kan mätas och uttryckas matematiskt. Den direkt observer- 
bara världen med alla dess lukter och farger och taktila kvali- 
teter betraktas nu som något subjektivt, som något som inte 
finns i själva objekten utan bara i det iakttagande subjektet. I 
detta ligger fröet till en ny världsbild, den mekanistiska världs- 
bilden, där man tenderar att betrakta bara det som kan stude- 
ras med mekanikens framgångssatt och liknande metoder som 
verkligt. Det som "egentligen" finns blir då inte känslor och 
farger och lukter och liknande utan mekaniska anordningar 
- världen ar intet annat an en mycket komplex maskin.' 

För att sammanfatta det som sker med mekanikens fram- 
växt i förhållande till det traditionella platonskt-aristoteliska 
vetenskapsidealet: ett av de traditionella kraven uppr'atthålls, 
om an i modifierad form, nämligen villkoret att vetenskapen 
skall behandla eviga och ofofanderliga objekt. Men dessa 
objekt tänks inte längre kvalitativt som "väsen" som ligger 
bakom de observerbara fenomenen. De tänks i stället som 



mätbara storheter som ar förknippade med varandra på sätt som 
uttömmande kan beskrivas med hjälp av matematiska form- 
ler (naturlagarna). Det andra villkoret i det platonskt-aristote- 
liska vetenskapsidealet förkastas och ersätts med något nytt: i 
stallet for kravet att vetenskapliga utsagor skall vara aprioriska 
kommer nu ett krav om att de skall vara empiriskt prövbara. 
Det som kännetecknar vetenskapliga utsagor ar då inte längre 
deras visshet utan tvärtemot deras osäkerhet: de är gissningar 
som stöds mer eller mindre väl av experiment och observa- 
tioner. 

Det tredje villkoret i det platonskt-aristoteliska vetenskaps- 
idealet, att en vetenskap bör ha en axiomatisk struktur, slopas 
inte, men i och med övergången från ett deduktivt till ett hy- 
potetiskt-deduktivt vetenskapsideal framstår det inte längre 
som någon huvudsak. 

De två viktigaste kraven på vetenskaperna blir nu kvanti- 
fierbarhet och prövbarhet. För dem som ansåg eller fortfarande 
anser att det allt avgörande brottet med det klassiska veten- 
skapssystemet hade inträffat i och med den nya mekanikens 
framväxt framstår det som en angelägen uppgift att moderni- 
sera de traditionella humanistiska ämnena i samma riktning. 
Därmed ar grunden lagd for enhetsvetenskapstesen i dess mo- 
derna variant. Den nya mekaniken framstår i detta perspektiv 
som en mönstervetenskap, som andra vetenskaper bör forsö- 
ka att följa. 

Newtons Principia blir arkeparadigrnet på ett vetenskapligt 
arbete for generationer av filosofer och vetenskapsutövare. Så 
såg det ut for Kant i slutet av 1700-talet, så såg det ut for de 
ledande empiristerna, t.ex. John Stuart Mill i mitten av 1800- 
talet och de logiska empiristerna på 1900-talet. 

Från 1600-talet fram till våra dagar finner man många for- 
sök att skapa moderna humanvetenskapliga discipliner som 
uppfyller de villkor som mekaniken tillfredsställer så val: forst 
och främst kvantifierbarhet (som bygger på antagandet att 



världens grundläggande, ofor'anderliga struktur kan avbildas i 
matematikens språk) och empirisk prövbarhet med hjälp av 
den hypotetiskt-deduktiva metoden. På 1600-talet försökte 
Hobbes sig på en vetenskap om samhället i analogi med me- 
kaniken - samhallsforhållandena jämfördes av Hobbes med 
mekanismerna i ett urverk; på 1700-talet gick De La Mettrie 
ännu längre nar han föreslog att människan egentligen bara ar 
en maskin, i enlighet med den mekanistiska världsbilden, och 
att mänskliga förhållanden alltså til syvende og sist kan stude- 
ras med mekanikens metoder och begreppsapparat; på 1800- 
talet drömde Auguste Comte på samma vis om en "samhälls- 
fysik", han föreslog det nya ordet "sociologi" for denna plan- 
lagda nya vetenskap om samhället; och på 1900-talet lanseras 
idén om "samhallsingenjörer" som med vetenskapens hjälp 
skall leda utvecklingen i riktning mot ett mera rationellt sam- 
hälle - jämför filosofen Karl Poppers inflytelserika föreställ- 
ningar o m  "piecemeal engineering", framsteg genom tekno- 
logiska småreformer, som sammanlagt bidrar till en rationell 
utveckling av världen enligt detta tänkesätt som ännu inte har 
förlorat sitt grepp på det politiskt-administrativa området. 

Sådana försök att gå i den nya naturvetenskapens fotspår 
finner man, som också framgår av exemplen ovan, forst och 
främst på samhallsvetenskapernas domän. Men det fattas för- 
visso inte förslag av detta slag i fråga om de humanistiska kärn- 
disciplinerna. De logiska empiristerna använde sin en-
hetsvetenskapsideologi bland annat till att kritisera de existe- 
rande humanvetenskaperna och till att föreslå hur dessa "un- 
derutvecklade" ämnen skulle kunna forandras i vetenskaplig 
riktning. Det mest slående exemplet är den logiska empiris- 
mens syn på vetenskapliga förklaringar. 

Enligt enhetsvetenskapstesen har alla vetenskapliga forkla- 
ringar samma grundstruktur. Enstaka tillfallen förklaras med 
hänvisning till de allmänna och oföränderliga lagar som det 
är vetenskapernas uppgift att finna och formulera. Frågan ar 



då: Kan alla de enskilda fall, som tillsammans utgör det 
humanistiska undersökningsområdet, behandlas tillfredsstallan- 
de med hjälp av metoder av det slag som man finner inom 
mekaniken och en del andra naturvetenskapliga områden? Ar 
det grundläggande målet för alla vetenskaper att komma fram 
till förklaringar som inkorporerar universella lagar?" 

Det traditionella svaret på sådana frågor från dem som me- 
nar att enhetsvetenskapstesen i den antydda formen inte hål- 
ler har varit följande. Några vetenskaper,namligen naturveten- 
skaperna, ar lagsökande och kausalförklarande. Andra veten- 
skaper, humanvetenskaperna, ar förstående. I humaniora och 
andra manniskovetenskaper (t.ex. juridik och teologi) hand- 
lar det om meningsbarande objekt - texter, handlingar, 
samhallsinstitutioner och så vidare - som inte kan behandlas 
på samma vis som mekanikens objekt. Meningsbarande ob- 
jekt kiaver nämligen tolkning. (Detta traditionella svar på 
enhetsvetenskapsideologin vaxer fram långsamt och förelig- 
ger fardigutvecklat forst i vårt eget århundrade, som vi skall 
se i det följande.) 

Brottet med det klassiska vetenskapsidealet måste därför ske 
på andra satt på det humanistiska området an på det natur- 
vetenskapliga området. Uppgörelsen med det platonskt-aris- 
toteliska vetenskapsidealet på humaniora-området galler först 
och framst ett par inslag i de traditionella paradigmen som 
saknar relevans för sådana naturvetenskaper som mekanik och 
optik och liknande: den statiska historiesynen och den statis- 
ka människosynen, som tillhör de centrala inslagen i de tradi- 
tionella mönstrens vasenstankande. 

E n  ny historieuppfattning 

Med den ökande tilliten till det mänskliga förnuftets möjlig- 

heter att på egen hand nå fram till sanningen, utan att stödja 



O l o f  Rirdberk, portrittt i oljn a v  Mtrrtiti M ~ j t t ~ r i s  Jolioriries Sclit!ferrerrrs. Sjalvportrati 
d .a .  1696 (trlllior C!ppsala roiivcrsitcr). I bok- f i r l  1679 (i prrvat a.fo.). 
Iiyllori skytritor Atlariticari. 

PATRIOTISK HISTORIEFORSKNING PA 1600-TALET 

I den patriotiska historieforskningen i Sverige på 1600-talet försökte man 
visa att den nya stormakten Sverige också hade den mest ärorika historian 
att bygga p i .  Sverige var gudarnas hendand och all kulturs vagga. Denna 
"göticism" foreträddes bland annat av OlofVerelius, som 1662 kallades 
till en nyupprättad professur i nordiska antikviteter vid Upptala universitet. 
Hans Ia rjunge Olof Rudbeck utlade göticismen i stort format i sin Atlatitica 
(1679ff.), "ett verk av snille och vanvett" son1 idéhistorikern Sten Lindroth 
har kallat det, det i särklass mest ryktbara och beryktade arbete som utgick 
från Uppsala-universitetet på 1600-talet. 

Den klassiske filologen och arkeologen Johannes Schefferus, som också 
tillhörde ijusen vid Uppsala universitet vid denna tid, protesterade kraftigt 
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sig på de antika och teologiska auktoriteterna, framstod uni- 
versiteten efterhand som föräldrade institutioner. Den mest 
slagkraftige representanten för den nya hållningen var filoso- 
fen och matematikern René Descartes. Descartes pälade sig 
själv uppgiften att systematiskt tvivla på allt som över huvud 
taget kan betvivlas. På åtskilliga sätt står Descartes för en tra- 
ditionell hållning. Han accepterade det platonskt-aristotelis- 
ka vetenskapsidealets villkor att de grundläggande utsagorna 
i vetenskaperna skall vara nödvändigt sanna (aprioriska, som 
Kant skulle ha sagt; evidenta eller självfallna, som Descartes 
själv formulerade det). Han bröt inte med det traditionella vä- 
senstänkandet. Och hans vetenskapsideal var hämtat från det 
matematiska området (ett deduktivt ideal, till skillnad från det 
nya hypotetiskt-deduktiva idealet som Descartes tydligen in- 
te lade märke till). 

Men hans angrepp på auktoriteterna och hans försvarstal för 
förnuftets makt och möjligheter var desto mera effektiva. Hans 
kritik av det etablerade vetenskapssysternet träffade också de 
humanistiska ämnena och den etablerade konsten. I den pro- 
grammatiska skriften O m  metoden från 1637 beskriver Descar- 
tes sin egen bildningsväg. Han vill på intet vis förneka att han 
haft nytta och glädje av att lära sig klassiska språk och av att 
själv läsa de klassiska författarna. Poesi, matematik, retorik, 
teologi har alla tillfört honom värdefulla upplevelser, konsta- 
terar han. Men så snart han bara kunde lämnade han sina 1ä- 
rare för att i stället utforska världen på egen hand. Han ville, 
som han själv uttryckte det, se vad som var att finna "i ho- 
nom själv och i världens stora bok". 

Hans hållning till den etablerade vetenskapen var prövande 
och skeptisk: "vårt eget århundrade verkar att vara precis lika 
blomstrande och produktivt i fråga om goda tänkare som alla 
tidigare sekler. Därför tog jag mig friheten att bedöma alla 
andra med utgångspunkt i mig själv och att föreställa mig att 
det inte fanns någon sådan kunskap i världen som jag tidigare 



hade blivit ledd att anta existensen av", skrev Descartes i Dis-
kurs om den riktiga metoden att använda sitt förnuj och att söka 
sanningen i vetenskaperna, Första diskursen. 

I och med detta förkastade Descartes också föreställningen 
om antiken som det oövertfaffade och oövertfaffbara mönst- 
ret, som hade styrt humanisternas arbete med de fria konsterna. 
Han tog ställning for "de moderna" och mot "de gamla" och 
har darmed också en plats i historien som en av dem som 
bidrog till att röja vägen fram till det moderna genombrottet 
på det humanvetenskapliga området. Uppgörelsen med före- 
ställningen om antiken som en "guldålder" som inte kunde 
överträffas men kanske återfödas sträckte sig över en lång tid. 
Ett stycke av denna långvariga uppgörelse har gått till histo- 
rien under namnet "striden mellan de gamla och de moder- -

na" (la querelle des anciens et des modernes), men samma beteck- 
ning skulle mycket väl kunna användas på hela den långa pe- 
riod av nödvändiga förarbeten, som så sn~åningon~ utmynna-
de i de moderna humanistiska vetenskapernas uppkomst mot 
slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. 

Den franska "striden mellan de gamla och de moderna" 
började en januaridag år 1687, då den franska akademin hade 
samlats for att celebrera konungens tillfrisknande efter en sjuk- 
dom. En av medlemmarna i akademin, Charles Perrault, las- 
te upp en nyskriven dikt med titeln "Ludvig den Stores år- 
hundrade". I dikten kritiseras både Homeros och andra anti- 
ka auktoriteter. Och samtidens filosofer, konstnärer och for- 
fattare prisas så kraftigt att Ludvig den Stores sekel framstår 
inte blott som likvärdigt med Augustus århundrade utan till 
och med som detta överlagset. uppläsningen möttes med 
harm från Boileau, den konservative konstkritikern, och for- 
de till en lång debatt, som slutade med att Boileau skickade 
ett forsoningsbrev till Perrault år 1700, utan att darfor i grund 
och botten ha for'andrat mening. 

Det revolutionerande nya, som framkommer i diskussionen 



mellan de gamla och de moderna, är föreställningen om fram- 
steg under historiens gång: naturen förändrar sig inte men det 
gör mänskligheten. De moderna ansåg att nutiden var fornti- 
den Överlägsen både på det vetenskapliga och på det konst- 
närliga området, for att inte nämna teknologiska framsteg i stil 
med boktryckarkonsten. I detta ligger det ett brott med den 
platonskt-aristoteliska traditionen på en avgörande punkt: 
historieuppfattningen. 

Enligt traditionen från Platon och Aristoteles var varlden 
given en gång for alla i sina grunddragvärlden ar evig och 
ofor'anderlig. Det finns egentligen inte någon plats for histo- 
rieskrivning som vetenskap inom denna ram. Historiska kun- 
skaper måste man givetvis ha for att rätt kunna läsa och tolka 
de klassiska författarna. På samma vis som språkstudier hade 
darför historiska studier sin givna plats som en del av de klas- 
siska textstudierna, filologin, utan att darfor tillskrivas veten- -
skaplig rang. Historieskrivningen var ju heller inte med på lis- 
tan över de fria konsterna. Den enda egentliga historieteorin 
i antiken var stoikernas lära om den eviga återkomsten. Allt 
upprepas, samma epoker kommer tillbaka i samma ordning. 

Idén om den eviga återkomsten passar dåligt ihop med den 
kristna synen på varldshistorien. I ett kristet perspektiv fram- 
står världens historia som ett unikt skeende med syndafallet, 
Jesu offerdöd, frälsningen och den yttersta domen som vikti- 
ga stationer på vägen. Nar varldshistorien uppfattas som en 
frälsningshistoria av detta slag, innebär det egentligen att det 
blir plats for framsteg. Utbredningen av kristendomen måste 
till exempel te sig som ett framsteg från kristen synpunkt sett. 
Men detta perspektiv slog inte igenom på det vetenskapliga 
området. 

Den nya naturvetenskapen förändrade inte den traditionella 
bilden. Dess intresseområde var tvärtemot de ofofanderliga 
strukturer som man kan finna i den materiella varlden, allt- 
ifrån de minsta partiklarna, "korpusklerna", till de största fo- 



remålen, planeterna och solen och fixstjärnorna. Descartes, 
till exempel, säg inte pä historiska kunskaper som kunskap i 
egentlig mening. Men i ett arbete från 1725 kritiserades den 
traditionella uppfattningen, inklusive Descartes." Författaren 
till detta verk, Giambattista Vico, var professor i retorik vid 
universitetet i Neapel och alltsä verksani på de fria konsternas 
område. Vico forkastade uttryckligen det deduktiva veten- 
skapsidealet med dess krav att vetenskapliga utsagor skall vara 
nödvändigt sanna eller evidenta. 

Descartes hade föreslagit att man bara skall acceptera utsa- 
gor som framstår som självklara eller lika sjalvfallna som de mest 
evidenta sanningar som man kan kommma fram till med hjälp 
av systematiskt tvivlande. (Descartes egna exempel på den sist- 
näninda typen av utsagor inkluderade ''Jag tänker, alltså finns 
jag" och "Gud existerar".) Mot detta ställdeVico ett nytt for- 
slag: niänniskan kan bara ha säker kunskap om det som hon 
själv har skapat. Naturen betraktade han som Guds verk. His- 
torien, däremot, betraktade Vico soni människans eget verk. 
Därmed ryckte den historiska kunskapen och kunskap om 
mänskliga handlingar och handlingsresultat över huvud taget 
upp pä forsta plats i kunskapshierarkin. 

Vico drog av detta också slutsatsen att människans natur är 
föränderlig. Människan är historiens verk.Alla mänskliga sani- 
hallen och institutioner, inklusive rätten och nioralen, är his- 
toriskt for'anderliga, och det ar historikerns uppgift att följa 
dessa utvecklingsskeenden. När Vico själv skrev om Roms 
historia, så var det institutionernas framväxt soni intresserade 
hononi, till skillnad frän traditionella framställningar av det slag 
som kan illustreras av Livius romerska historia, där insti- 
tutionerna förutsattes ha existerat i evardeliga tider och upp- 
giften for historikern egentligen var av moraliskt slag: att in- 
skarpa de klassiska förebilderna och föreställningen om Roms 
storhet. 

Vico verkade i kungariket Neapel. Kanske var detta något 



som bidrog till att hans verk inte fick något omedelbart ge- 
nomslag, kanske det finns andra och bättre förklaringar. Hur 
som helst skulle det dröja ett halvt århundrade innan den nya 
historieuppfattningen och den nya synen på människans na- 
tur slog igenom för fullt. 

Striden mellan det klassiska vetenskapssystemets försvarare 
och de nya humanisterna och debatten mellan de gamla och -
de moderna utmynnade med tiden i en ny syntes. Den stora 
franska ~ n o ~ k l o ~ e d i n ,som redigerades av f ide rot och utkom 
i 33 band från 1751 till 1777, markerar det klassiska veten- 
skapssystemets sammanbrott. De klassiska fria konsterna har - .  
iiu uppgått i ett system som omfattar det klassiska arvet såväl 
som nutidens konst, litteratur, naturvetenskap och teknologi. 
Det gjordes också försök att grundlägga en ny vetenskap om 
människans natur. "När vi därför försöker att förklara den 
mänskliga naturens principer, framlägger vi i själva verket ett 
fullständigt system av vetenskaper, som är uppbyggda på ett 
så gott som helt nytt fundament - det enda som de kan basera 
sig på med någon form av säkerhet", heter det hos David 
Hume i hans Avhandling om den mänskliga naturen från 1739. 
Men hos Hume och de andra upplysningsfilosoferna lyser 
fortfarande det historiska sinnet med sin frånvaro. Som andra 
filosofer under upplysningstiden räknade Hume med möjlig- 
heter for framsteg i människornas varld, men människans natur 
uppfattade han och hans samtida (med undantag avVico) som 
given och oföränderlig. Därför förlägger vi det slutgiltiga brot- 
tet med det klassiska vetenskapsidealet på humanvetenskaper- 
nas område till en period som vi vagt kan avgr'ansa som "cir- 
ka 1770 - cirka 1830". 

En nyckelfigur är Herder, som gav uttryck for samma slags 
idéer somVico hade framlagt femtio år tidigare och som till 
skillnad från denne fick omedelbart och starkt genomslag for 
sina nya synpunkter. Herder föreslog att allt som sker i män- 
niskans varld följer en grundläggande lag: allt som sker ar be- 



tingat av  tid, plats och folkets karaktär. Historiska händelser kan 
förstås mot bakgrund av den givna geografin och andra yttre 
omständigheter, mot bakgrund av den historiska situationen, 
och mot bakgrund av den naturliga eller historiskt formade 
nationalkaraktären.AI1a historiska förklaringar innebar sålunda 
att händelserna, aktörerna och institutionerna ses i relation till 
de historiskt givna bestämmande faktorerna, som är foränder- 
liga och vanligen av kortlivad natur. Detta sista ar for övrigt 
något som Herder uppfattade som något positivt. De flesta 
traditioner hotar nändigen med att raskt forvandlas till hinder 
för den fortsatta utvecklingen,men lyckligtvis arju alla mansk- 
liga strukturer förgängliga! Här finns det inte längre något 
utrymme for hänvisningar till människans eller tingens "va- 
sen" eller dolda "natur". Därmed ar brottet med det platonskt- 
aristoteliska vetenskapsidealet fullbordat. Dess statiska histo- 
rie- och människosyn har ersatts av en dynamisk historieupp- 
fattning och en dynamisk syn på människans natur. 

På grundval av den nya historie- och människouppfatt- 
ningen formulerade Herder ett program för historievetenska- 
pen: "Alla historiker torde vara överens om att en enbart be- 
undrande och berättande framställning inte förtjänar namnet 
historia. Och om detta nu ar riktigt, så måste det undersökande 
intellektet uppvisa största möjliga skarpsinnighet i fråga om 
varje historiskt faktum, på samma sätt som i fråga om naturens 
företeelser. I en historisk framställning söker det därför den 
strängaste sanningen. Nar det bildar sina föreställningar och 
omdömen, söker det alltid efter den mest fullständiga förbin- 
delsen och söker aldrig att förklara något som existerar eller 
inträffar med hänvisning till något som icke finnes", står det i 
Herders huvudarbete Filosofiska idéer o m  rnänskl~hetetzs  histo- 
ria (Ideen zrrr Philosophie der Geschichte der Menschheit, 1784-
1791).' Utrustade med en sådan hållning är vi också beskyd- 
dade mot tendensen att betrakta historiska fakta som resulta- 
tet av osynliga krafters dolda avsikter "som vi aldrig skulle våga 



appellera till i förbindelse med naturens fenomen", enligt 
Herders mening. 

Detta uttalande vittnar o m  stor aktning for den nya natur- 
vetenskapen med Newtons l'ritzciper som ledande paradigm. 
"Jag uppställer inte hypoteser", skrev Newton. Han hade am- 
bitionen att undvika alla referenser till dunkla och inte obser- 
verbara krafter på sitt undersökningsområde. I Herders pro- 
gram ingår en föreställning o m  en historievetenskap som är 
lika "sträng" i vetenskapligt avseende som @siken. För att kun- 
na uppnå detta mål behövdes det redskap på historiens onirå- 
de som kunde bidra till att öka prövbarheten på detta falt på 
liknande vis som fysiken hade lyckats med genom att använ- 
da sig av kvantifiering och systematiskt bruk av experiment 
och observationer. Detta redskap tillverkades i den närmast 
följande perioden: kallkritiken och därmed förknippade meto- 
diska krav som skiller den nya historievetenskapen från tidi- 
gare historiska arbeten. 

Alla historiska händelser och verk är laddade med mening. 
Mänskliga handlingar är betydelsebärande till skillnad från 
händelserna i naturen och måste darfor utsättas for tolkning. 
På grund av det specifikt mänskliga områdets egenart kom- 
mer hermeneutiska (tolkande) ansträngningar att spela en 
speciell roll. På grundval av denna insikt (som inte formule- 
rats klart förrän i vårt eget århundrade) kan vi tillåta oss att 
tolka Herders historiska grundlag i foljande riktning: 

A l l a  tnanniskoverk måste -forstås på sina egna pretnisser. D e t -  
sanzriga galler personer, irzstitirtioner, sa~nha l l en ,  stater, tidsåldrar 
och så vidare. 

Här föreligger det ett tydligt brott med hela traditionen från 
den grekisk-romerska kulturen till renässansen och upplys- 
ningstiden. "De ganila" (les anciens) hade talat för forntidens 
överlägsenhet. D e  evigvarande mönstren på konstens och po- 



litikens omräden, till exempel, fanns i den klassiska kulturen. 
"De moderna" ansäg att de ffamsta av samtidens prestationer 
låg pä en minst lika hög nivä. Men båda parterna i striden mel- 
lan de gamla och de moderna var rörande eniga o n ~  att medel- 
tiden utgjorde en förfallsperiod, vilket var anledningen till att 
dessa århundraden betraktades bara som ett mellanspel. Och 
de utomeuropeiska folken och kulturerna betraktade man ge- 
nomgäende som "vilda"; de var "ociviliserade" väsen som till- 
hörde naturen mera än kulturen. "Naturfolken" blev den stå- 
ende benämningen pä dem som inte hörde till den europeis- 
ka kulturkretsen. 

Omkring nutten av 1700-talet börjar en ny hällning till me- 
deltiden att slä igenom. Den forste som uttrycker sig positivt 
om de gotiska katedralerna är en fransk skribent vid namn 
Laugier (i ett arbete från 1753 med titeln Essai sur l'architecture, 
Avhandling om byggnadskonsten), och några är senare lov- 
prisar Goethe och den nyss nämnde Herder domkyrkan i 
Strasbourg i lyriska vändningar, Lowth föreläste frän 1741 till 
1750 över hebreisk och orientalisk poesi och såg i dessa före- 
läsningar på de behandlade diktarna som äkta spräkrör for sin 
tids primitiva kultur. Och "primitiv" var for Lowth inte ett 
nedsättande uttryck. Det primitiva var det genuina uttrycket 
for dåtidens kanslor och kultur. Gray översatte Eddan till eng- 
elska, det var är 1761. Medeltidens sänger upptäcktes och 
tolkades som det omedelbara uttrycket for folksjälen på dess 
dävarande utvecklingsnivå. Också Herder insamlade och ut- 
gav det som man nu började kalla for "folkvisor" (samlingen 
Stimmen der Völker in Liedern, Folkens stämmor i sånger). Detta 
bara som nägra exempel, listan kunde lätt göras längre. 

Spräket betraktades också historiskt i Herders perspektiv. 
Spräket var nämligen i likhet med alla andra kulturuttryck ett 
utslag av folkkaraktären, I detta ligger ännu ett brott med den 
platonskt-aristoteliska traditionen. I traditionen frän Platon 
och Aristoteles betraktade man spraket som nägot yttre.Vär1- 



EGYPTOLOGINS FODELSE 

D e  egyptiska pyramiderna och hieroglyferna har i århundraden inbjudit 
till spekulationer och fantasterier. Nyckeln till den vetenskapliga 
utforskningen av hieroglyferna var ett foremål som påtr'affades av den 
franska vetenskapliga expeditionen till Egypten år 1799: i närheten av 
orten Rashid, i Europa också kallad Rosetta, fann man en stentavla med 
inskrifter med vanlig grekisk skrift, med s.k. demotisk skrift och med 
hieroglyfskrift. Den svenske diplomaten och språkbegåvningen Johan 
David Åkerblad (1763-1819) fick raskt tillgång till en teckning och en 
avglutning av Rosette-stenen och  lyckades dechiffrera några av 
personnamnen i texten (Ptolemaios, Kleopatra osv.). De t  visade sig 
nämligen vara så att s a m n ~ atext var nedskriven i tre versioner: på grekiska 
och på gammalegyptiska i två varianter. Åkerblads avhandling Lettre sur 
I'itzsrription égyptienne de Rosette (1802) var en av utgångspunkterna for 
genombrottsarbetet på detta falt, Jean Francois Champollions 52-sidiga 
bok med titeln Lettre 2 M. Dacier, serrétaire perpétuel de I'Académie Royale 
des insrriptions et belles-lettres, relative 2 l'alphabet des hiéroglyphes phonétiques 
enlployés par les égyptiens pour insrrire sur leurs monuments les titres, les noms et 
les surnoms des souverains grers et romains (Paris 1822). /= Brev till herr 
Dacier, ständig sekreterare i den Kungl. Akademin for inskrifter och 
vitterhet, angående det fonetiska hieroglyf-alfabetet, som egyptierna 
använde sig av for att på sina monument skriva titlarna, namnen och 
efternamnen på de grekiska och romerska härskarna./ I boken finns också 
fyra stora, prydligt hopvikta planscher inklistrade. Hieroglyferna upptill 
på denna sida ar hämtade från en av dessa planscher. 





den hade sin givna struktur, och språkliga uttryck såg man på 
soni etiketter for de givna begreppen eller "idéerna". Språkliga 
uttryck behövde man for att kunna kommunicera med and- 
ra, de hade en nyttofunktion nien tillhörde egentligen yt- 
fenomenen i världen. Denna språkuppfattning har i våra da- 
gar tatt beteckningen "namnteorin om språklig niening". Med 
Herder och hans efterföljare Haniann och von Humboldt läggs 
grunden for en ny syn på språkets natur och därnied for en 
ny typ av språkvetenskap. Enligt denna nya språkuppfattning 
struktureras världen genom språket, och den verklighets- 
gestaltning son1 föregår genom det inhemska språket är en vä- 
sentlig aspekt på vederbörande kultur. I språket uttrycks na- 
tionalkaraktären direkt, enligt denna för romantiken typiska 
språkuppfattning. Genom att studera språk, särskilt i deras 
äldsta forni, kunde man därför, menade nian, ta möjligheter 
till en djupare förståelse av den egna folkkaraktären liksoni av 
andra folks nationalkaraktär. Språkligt släktskap ansågs vittna 
om affinitet också när det gällde nationalkaraktärerna. 

Med historiseringen av människans natur och alla dess kul- 
turella yttringar i form av språk, konst, filosofi och så vidare 
hade grunden lagts for de nya humanistiska vetenskaperna. 
Brottet med det platonskt-aristoteliska vetenskapsidealet kunde 
genomföras också på humanioras område. 

Ett nytt pvogvamföv humaniova 

Hur kulturella utvecklingsforlopp indelas i stadier och epo- 
ker är beroende av de perspektiv som humanisten själv med- 
for i sitt intellektuella bagage och av de forskningsintressen som 
styr hennes eller hans undersökningar. Brott i ett avseende 
förutsätter kontinuitet i andra avseenden. I perioden onikring 
1800 sker det en kraftig utveckling på humanioras oniråde, 
som i vårt sammanhang gör det ber'attigat att tala om ett avgö- 



rande brott i den historiska processen.Vi utnämner alltså denna 
tid till de moderna humanistiska disciplinernas etableringsfas. 
Perioden från omkring 1770 till omkring 1830 kan betraktas 
som de moderna humanvetenskapernas egentliga grund- 
läggningsperiod.' Kontinuiteten med de tidigare traditioner- 
na inom filosofi, språkvetenskap och historia ar förvisso stark, 
men hållningarna till de föregående traditionerna förändras i 
och med historiseringen av människan och hennes kulturella 
produkter. Den nya historieuppfattningen och den nya man- 
niskosynen öppnade dörren för nya ansatser på det humanis- 
tiska området, som också kom att utnyttjas med den sjalvsa- 
kerhet som vissheten om att stå för något nytt förde med sig. 

Herder hade hävdat att allt som sker i den kulturella sfaren 
måste ses som uttryck för folkets karaktär och den givna histo- 
riska situationen (tid och plats). Detta tolkade vi i det närmast 
föregående avsnittet som en insikt i den hermeneutiska grund- 
princip som kan formuleras med dessa ord: Alla kulturella verk 
måste förstås på sina egna premisser. Bröderna Friedrich och 
August Wilhelm Schlegel gav i början av 1800-talet uttryck 
för samma insikt. "Den basta konstteorin ar dess historia", 
skrev Friedrich Schlegel 1812,och i sina föreläsningar i Ber- 
lin och Wien några år tidigare hade brodern framlagt liknan- 
de synpunkter. Pantheon skiljer sig inte mer från Westmin- 
ster, föreslog han, an ett drama av Sofokles från Shakespeare. 
"Kan vi inte gå med på att varje verk ar storartat och beund- 
ransvärt på sitt vis, fastan det ena ar och skall vara något helt 
annat an det andra?"'Varje konstverk måste betraktas från sin 
egen utgångspunkt, sagerA.W. Schlegel, men det måste också 
betraktas som ett led i den oandliga rackan av framsteg. Det 
enskilda konstverket måste sättas iii det kulturhistoriska sam- 
manhang som det ingår i. Nar konst- eller litteraturhistori- 
kern gör detta, kan han också G en djupare förståelse av det 
enskilda verket an konstnären själv, detta i kraft av sin större 
historiska överblick. 



Nar denna historiserande hållning sammankopplas nied star- 
kare krav an tidigare på de vetenskapliga påståendenas pröv- 
barhet, kan vi saga att de moderna estetiska disciplinerna upp- 
står. Aldre framställningar av konstens och litteraturens histo- 
ria hade vanligtvis utgått från konstnärernas liv. Ett typiskt 
exempel, som också tjänade som mönster for liknande fram- 
ställningar i några hundra år, ar Vasaris arbete oin "de mest 
framstående italienska arkitekternas, målarnas och skulptörer- 
nas liv", Le vite dé piu eccellenti Architetti, Pittori e Sci.rltori Itali- 
ani från 1550. Ett undantag i vissa avseenden ar Johann Joa- 
chim Winckelmanns arbete o m  antikens konsthistoria, Ge-
schichte der Kunst des Altertuuns, 1764. Detta arbete raknas ibland 
som konsthistoriens begynnelse (Winckelmann som "konst- 
historiens fader"). Det nya hos Winckelmann ar intresset for 
olika stilar och deras utveckling. Det biografiska kommer 
därmed i bakgrunden. Men hos Winckelmann saknas både 
historiskt sinne och källkritik. Hans grundläggande intention 
var att avslöja konstens vasen, som enligt hans mening hade 
förverkligats bast i den klassiska grekiska konsten. Arbetets 
första och längsta del har också titeln "En undersökning av 
konsten med avseende på dess vasen". Målet var att instruera 
samtida konstnärer och konstintresserade lekinän om konstens 
sanna natur. Winckelinanns arbete ar modernt i sitt krav på 
självsyn: konsthistorikern inåste själv lära kanna de arbeten som 
han behandlar genom att befatta sig med deni under längre 
tid. Modern är också inriktningen på stilanalys. Men för öv- 
rigt rör han sig fortfarande inom ramen for det traditionella 
vasenstankandet med den normativa inriktning som brukar 
stå i samband med detta. 

Ett kritiskt historiskt medvetande på det estetiska området- 
finner man först i arbeten från början av 1800-talet. I Fioril-
los arbete om "de tecknande konsternas historia iTyskland och 
Förenade Nederländerna" från 1815 finner man for kanske 
första gången på detta område en klar betoning av vikten av 



att kritiskt granska det tillgangliga källmaterialet. Och om man 
skall framhålla en enskild person som konsthistoriens grund- 
läggare (foretag av detta slag ar ju kollektiva angelägenheter), 
så skulle det vara riinligt att foresli Carl Friedrich von Ru-  
niohr, samme person som uppväckte Goethes vrede i den lil- 
la dikten som citerades i det första kapitlet av denna bok. von 
Rumohrs "Italienska forskningar" från 1827 (Italierzisclie For- 
schungen) bygger p i  grundliga studier av material i italienska 
arkiv, som satte honom i stand att falsifiera åtskilliga av de tra- 
ditionella uppfattningarna som härstammade från Vasari och 
hans efterfoljare.Vasari och andra tidigare författare måste, det 
insåg von Runiohr, behandlas kallkritiskt for att konsthisto- 
rien skall kunna höja sig från "det novellistiska och halvsan- 
na" till "historisk äkthet och värdighet".' 

August Wilhelm Schlegels princip att varje konstverk mås- 
te förstås p i  sina egna premisser tillsammans med den kritiska 
bearbetningen av skriftliga kallor och andra rester från äldre 
tider öppnade vägen for historiskt inriktade undersökningar 
på hela det estetiska området. Det utfördes efterhand en niangd 
specialstudier av det slag som vi ar vana vid inom de estetiska 
disciplinerna i våra dagar. Ett par tidiga exempel ar Franz 
Kuglers pommerska konsthistoria från 1840 och Wilhelm 
Lubkes arbete om medeltidskonsten i Westfalen från 1854. 
Mängden av specialarbeten skulle med tiden utmynna i stör- 
re synteser. Oversiktsverket över den nationella konstens ut- 
veckling och den globala översikten över "världskonstens" 
historia framstod som kronan på verket, och detsamma galler 
litteraturens och de andra konstarternas historia. Kuglers 
Harzdbuch der Kurzstgescliichte ("Konsthistorisk handbok") från 
1842 ar ett av de första exemplen p i  en sådan syntes. 

G. G. Gervinus motsvarande litteraturhistoriska översikts- 
verk från åren 1835-1 842 ar ett annat tidigt exempel på den- 
na fortfarande populära genre (Geschichte der poetischen Natio- 
rzallitteratur der Deutschen, "Tyskarnas poetiska nationallitteraturs 
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historia", i feiii volynier, sorii raskt utko~ii  i fyra upplagor). P 
D.A.Atterbo~iisSvenska siare oclz skalder och Poesitis Itistoria hör 
till pionjärarbetena i denna genre i Skandinavien. 

Till skillnad från Winckeliiiann hänvände sig de nya konst- 
och litteraturhistorikerna inte forst och femst till konstnärerna 
i saliitiden. Konstens och litteraturens historia betraktades 
niindigen soiii ett väsentligt inslag i den egna nationens anda 
och dess utveckling. För att forstå sig själv och det egna fol- 
kets relationer till onivarlden 1ii5ste varje bildad nianniska 
därför skaffa sig kunskaper oiii nationens historia. I den nyare 
konsthistorieskrivningen "handlar det oni lärd forskning", 
skrev en tysk konsthistoriker i en återblick år 1914,"och dess 
problenistallningar och resultat angår alla bildade människor".' 
Kännedonien oiii de huiiianistiska ämnena hade nu blivit ett 
väsentligt inslag i allmänbildningen vid sidan av grundläggande 
insikter i naturvetenskaperna. 

Detta var kärnan i den såkallade "nyhumanis~iien", vars 
främste företrädare var filosofen, språkforskaren och univer- 
sitetsadniinistratören Wilhelm von Humboldt.Til1 skillnad från 
renässansens humanism betraktade nian nu inte längre kun- 
skaper o m  antikens språk och kultur som den enda grunden 
for iiiänniskans daning, for utvecklingen av huinanitet. Må-
let var just en allniän bildning, en bred historisk och veten- 
skaplig orientering so~ i iskulle sätta individen i stånd att själv 
handla på ett insiktsfullt vis. 

Konstens och litteraturens historia hade en central roll i detta 
bi1dningsprograni.Ty i konsten och litteraturen ansåg nian sig 
kunna skönja de iiiest omedelbara uttrycken for den natio- 
nella andan, antingen det nu rörde sig oiii så kallad "folkdikt- 
ning", dar nian kunde fornirnnla folkets sJä1 i dess niest direkta 
och naiva for~ii,  eller o m  de stora "geniernas" verk, i vilka tids-
och nationalandan fann sina iiiest slående uttryck i kraft av de 
stora författarnas och konitnärernas specialbegåvning (Shakespea- 
re, Goethe, Michelange10,Tizian och så vidare). 



Detta historiserande forskningsprogram, som vi nu har fatt 
några glimtar av på det estetiska området, kunde naturligtvis 
lika väl tillämpas på alla andra kulturella områden. Och det 
gjorde man också. Det nationella var ett problem inte minst i 
Tyskland, som var uppdelat i en mängd småstater. I diskussio-
nerna om hur man skulle kunna nå fram till nationellt enan- 
de föreslogs det bland annat att man borde utarbeta en gemen- 
sam lagstiftning for hela det tyska området. Juristen Friedrich 
Karl von Savigny hävdade i en berömd stridsskrift från 1814 
att enandet inte borde ske genom lagstiftning. Ett rättsligt 
system måste nämligen växa fram organiskt ur folkets själ. Den 
borgerliga ratten har en egenart, som ar bestamd av folket, 
hävdade von Savigny, "på samma sätt som dess språk, moral 
och författning" (Vom Beruf unserer Zeit fur Gesetzgebung und 
Rechtswissenschaft, "Vår tids uppgift i fråga om lagstiftning och 
fattsvetenskap"). Och år 1815 gjorde von Savigny en distink- 
tion mellan två satt att uppfatta historian. I den inledande 
artikeln till den nya tidskriften Zeitschrij furgeschichtliche Rechts- 
wissenschaft (Tidskrift for historisk rättsvetenskap) skilde han 
nämligen mellan "den historiska skolan" och "den ohistoris- 
ka skolan" och införde därmed också det namn som sedan blev 
det gängse som beteckning på den nya historieforskningstra- 
ditionen i Tyskland, "den historiska skolan"."' 

Den fråga som von Savigny ställde var denna: "I vilket for- 
hållande står det forilutna till nutiden?" Ett möjligt svar kun- 
de vara att "varje tidsålder frambringar sin egen existens, sin 
värld helt fritt på sina egna villkor, god och lycklig eller dålig 
och olycklig i enlighet med sin insikt och kraft. I ett sådant 
sammanhang ar reflektion över det förflutna givetvis inte att 
förakta, ty darigenom kan man fa reda på hur man gick fram 
och hade det i flydda tider. Historian blir då en moralisk och 
politisk exempelsamling." Detta synsätt kallar von Savigny for 
"den ohistoriska skolan". Hans karakteristik av den histo- 
rieuppfattning som ligger till grund för "den ohistoriska sko- 



lan" ar en obarmhärtig men tfaffande beskrivning av ett av 
inslagen i det platonskt-aristoteliska vetenskapsideal som hade 
styrt den historiska forskningen anda frain till upplysniiigsti- 
den. 

Enligt "den historiska skolan", däremot, är historian "inte 
bara en exempelsanding utan den enda väg som leder till sann 
kunskap om vår egen belägenhet", Nar det galler fattssyste- 
met, till exempel, antar den historiska skolan att "det rättsliga 
stoffet har givits genom hela nationens samlade historia, dock 
inte godtyckligt så att det lika gärna kunde förhålla sig på det 
ena sättet som det andra utan som en produkt av nationens 
innersta vasen och dess historia"." 

Har har vi i ett nötskal hela programmet for 1800-talets na- 
tionalistiska humanistiska forskniiig. Den övergripande upp- 
giften var att studera manniskoandans utveckling. I systema-
tisk form utvecklades detta i Hegels filosofi, som kan läsas som 
ett försök att åstadkomma en syntes av de aktuella ström- 
ningarna i begynnelsen av 1800-talet. Inom denna ram blev 
uppgiften att studera exempelvis litteraturens, konstens, tea- 
terns,juridikens och politikens historia tolkad som uttryck for 
tidsandan och nationalandans utveckling. Och inom ramen 
for dylika nationellt inriktade projekt kunde man så kon- 
centrera sig på särskilda epoker, riktningar, enstaka individer 
och enskilda verk. 

Nya mönster i denna anda etablerades på 1810-talet på den 
allmänna historians och språkvetenskapens områden. Histo- 
rikerna och filologerna Barthold Georg Niebuhr och August 
Boeckh raknas som grundläggarna av den historiska kallkriti- 
ken med sina arbeten om Roms och Atens historia (Niebuhr, 
Röunische Geschichte, vol. 1-3, 181 1-1832; Boeckh, Die Staats- 
haushaltun~der Athener, 3 band, 1817). Källkritiska överva- 
ganden saknas forvisso inte hos de bästa av de ledande foretra- 
darna for vår västerländska historieskrivningstradition (t.ex. 
Thukydides och Beda;jfr kap. 2 ovanför). Men med Niebuhr 



och Boeckh började man praktisera kallkritik systematiskt som 
en metod, som ingår i upplärningen av envar som på allvar 
vill ägna sig åt historisk forskning på en fackmässig nivå. 

Kriterier for att bedöma de berättande kallornas tillforlit- 
lighet utarbetades, exempelvis genom kritisk granskning av 
de motiv som vederbörande skribent kunde tankas ha haft for 
att framställa saken på det viset som han faktiskt gjorde. I och 
med de ökade kunskaper om språkens historiska utveckling 
som den nya jämförande språkvetenskapen förde till, fick man 
långt bättre möjligheter att datera skriftliga dokument från 
äldre tider, ocn förfalskningar kunde ibland avslöjas på rent 
språkliga grunder. Metoder for att bestämma den inbördes 
ordningen niellan olika varianter av samma text i olika hand- 
skrifter utarbetades, s.k. stemmatisk analys; och så vidare. 
Kallkritiken har också sin historia, och kraven skärptes ef- 
terhand och nådde en extrem punkt i de så kallade positivis- 
ternas stfanga krav omkring sekelskiftet 1800/ 1900." 

På 1810-talet slog det historiska perspektivet likas3 igenom 
på lingvistikens område. År 1866 firades femtioårsjubileet av 
den jämförande språkvetenskapens födelse. En ny stiftelse, 
Bopp-stiftelsen, upprättades for att befrämja den konlparativa 
lingvistiken. Det som man då raknade som utgångspunkten 
for den nya vetenskapsgrenen var ett arbete av Franz Bopp med 
titeln Das Korlji!qationssysternationsten der Sanskritspraclie it1 Veqlcichun~g 
rnitjetzcn dcrgricclzischcti, lateiniscl~en,persischcrzirndgerrnariischen 
Spraclze ( 18 16). Som titeln säger behandlar detta arbete de 
grammatiska böjningsmönstren i sanskrit, grekiska, latin, per- 
siska och de germanska språken. Franz Bopp var sanskritist, 
en av de forsta i Europa son1 studerade detta gamla indiska 
språk med sin rika litteratur. Genom sina sanskritstudier upp- 
täckte han for det första en mängd likheter mellan detta in- 
diska språk och europeiska språk som grekiska, latin och tys- 
ka. Och for det andra kunde han bygga på den fornindiska 
grammatikaliska litteraturen, som visade sig användbar i långa 



stycken också på de besläktade språken i Europa. (Den indis- 
ka grammatiktraditionen går tillbaka till Panini på 400-talet 
före vår tidr'aknings begynnelse.) Med detta arbete och det som 
raknas som hans viktigaste verk, en jämförande grammatik for 
sanskrit, avestiska, armeniska, grekiska, latin, litauiska, forn- 
slaviska, gotiska och tyska, och med sin centrala position som 
professor vid dåtidens bästa universitet, det nya universitetet i 
Berlin, fick Bopp snabbt status som en av de ledande, och 
kanske den fiämste av dem alla, på det språkvetenskapliga 
området under första hälften av 1800-talet. I Brockhaus Kon- 
versations-lexikon från 1907, denna guldgruva när det gäller 
information om tekniska och kulturella förhållanden frain till 
det senaste sekelskiftet, utnämns Bopp till grundläggaren av 
den moderna språkvetenskapen över huvud taget. 

Åtminstone två till bör emellertid nämnas här och nu, näm- 
ligen Jakob Grimm och Rasmus Rask. Jakob Grimm brukar 
man räkna som grundläggaren av den tyska filologin, och hans 
tyska grammatik från 1819 tillhör de paradigrnatiska verken 
på humaniora-området. I detta arbete analyserade Grimm 
systematiskt ett antal regelbundenheter i de germanska språ- 
kens utveckling ("ljudlagarna") på ett så övertygande vis att 
några på 1800-talet faktiskt betraktade språkvetenskapen som 
en naturvetenskap, som en vetenskap som etablerar naturlagar 
på samma vis som fysiken och liknande naturvetenskaper. 
Tydligare kunde det inte sägas att åtminstone vissa delar av hu- 
maniora ansågs ha uppnått fullvärdig vetenskaplig status. 
Grimm byggde bland annat på Rasmus Rasks verk. Rask hade 
lagt grunden for det fortsatta studiet av fornnordiska språk med 
sitt arbete Vejledning til det Islandske eller gamle Nordiske Sprog 
från 18 1 1 och Unders0gelse om det gamle Nordiske eller Islandske 
Sprogs Oprindelse från 181 8, som också hör hemma bland de 
klassiska mönsterbildande prestationerna inom de humanis- 
tiska kärnområdena i början av 1800-talet.'3 



T11E APOCALYPSE OF PAUL 

V,o: 17.19-a4.9 
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DET FILOLOGISKA HANTVERKET 

Att göra textkritiska utgåvor tillhör det grundläggande hantverket inom 
minga av de humanistiska disciplinerna. Finns det bara en enda handskrift, 
kan editionen inskr'anka sig till ett återgivande av texten med kommentarer 
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och eventuellt också en Översättning, som i detta religionshistoriska 
exempel: ett par sidor från en utgåva av den apokryfiska skriften Paulus 
uppenbarelse. I andra fall kan förekomsten av varierande handskrifter fora 
till en omfattande notapparat. 



Det nya vetens kapsbegreppet 


I det klassiska vetenskapssystemet hörde de humanistiska äm- 
nena hemma bland de fria konsterna. Att befatta sig med histo- 
riska eller språkliga eller andra kulturella företeelser ansågs inte 
som vetenskaplig verksamhet i sträng mening. Med ut-
gångspunkt i det platonskt-aristoteliska vetenskapsidealet &am- 
stod de humanistiska områdena nödvändigtvis som ove-
tenskapliga eller möjligen förvetenskapliga aktiviteter. De 
uppfjrllde nämligen inte det grundläggande kravet på veten- 
skaper: alla vetenskaper bygger enligt Platon och Aristoteles, 
och nied dem hela traditionen fram till brottet med det pla- 
tonskt-aristoteliska vetenskapsidealet, på nödvändigt sanna 
principer. Annu i den första upplagan av Encyclopc~dia Britannica 
från år 1771 heter det: "Science, in philosophy, denotes any 
doctrine, reduced from self-evident and certain principles, by 
a regular demonstration."'" (Ungefarligen: "Vetenskap, i filo- 
sofisk mening, står for alla lärosatser som härletts från sjalv- 
fallna och säkra principer medelst ett uttryckligt bevis.") 

Uttrycket "konst" betydde då något annat än i våra dagar. 
Det grekiska ordet "techne" och dess motsvarighet på latin, 
"ars" (i flertal: "artes") betecknar fardigheter av allsköns slag. 

Dels står dessa ord for de praktiska fardigheter som tillhör 
livets nödvändighet men som det inte agnade sig for den frie 
mannen att nedlagga sin tid på ("de ofria konsterna"). Och 
dels står orden "techne" och "ars" for de fardigheter som den 
frie medborgaren förutsattes behärska ("de fria konsterna"). 
Det moderna konstbegreppet, där "konst" refererar till bild- 
konst, skönlitteratur, musik, dans och liknande, uppstår nå- 
gon gång omkring mitten av 1700-talet. Därmed blev det 
också så småningom möjligt att dra en klarare skiljelinje an 
tidigare mellan "konst" och "vetenskap". Det nya vetenskaps- 
begreppet växer fram som en pendang till det nya konstbegrep- 



pet, skulle man kanske kunna saga. 
På 1700-talet var det vanligt att tala om "de sköna vetenska- 

perna" till skillnad från "de str'anga vetenskaperna". I ett arbete 
från 1792 kan man inhämta att beteckningen "sköna veten- 
skaper" står for poesi och vältalighet och också, i oegentlig 
mening, for språkkunskap, filosofi och historia. D e  sköna ve- 
tenskaperna i denna betydelse kontrasteras i samma arbete med 
"de egentliga sköna konsterna", till vilka raknades sådant som 
musik, danskonst, skådespelarkonsten, teckningskonsten, 
måleriet och dylikt. Det ar tydligt att den som forfattat detta 
haft ganska oklara föreställningar om vad vetenskap och konst 
ar. 

Filosofen Immanuel Kant förkastade vid samma tid fore- 
stallningen om sköna vetenskaper nied hänvisning till ett av 
det platonskt-aristoteliska vetenskapsidealets krav på veten- 
skapliga utsagor. "Vetenskap i egentlig mening kan bara så- 
dan kallas som har apodiktisk visshet; kunskap som bara kan 
innehålla empirisk visshet är blott vetande i oegentlig mening", 
enligt Kant. Därför ansåg han att kemi, till exempel, snarare 
borde kallas for "en systematisk konst" an betecknas som "ve- 
tenskap" (vilket med tanke på dåtidens kemi inte ar gripet ur 
luften). För Kant fanns det helt enkelt inte något utrymme 
for något sådant som humanistiska vetenskaper. 

Men man kan faktiskt, o m  man söker flitigt och länge, fin- 
na belägg for att "scientia" (vetenskap) börjar användas som 
liktydigt med "ars" redan på medeltiden. Hos en författare vid 
namn Berchorius används uttrycket "scientiae humanae", 
"humanvetenskaperna" eller "de mänskliga vetenskaperna", 
synonymt med "artes liberales", "de fria konsterna". Detta 
finns i en skrift från omkring 1360.Men for att "scientia" och 
motsvarande uttryck på franska, engelska, tyska, italienska och 
så vidare skulle kunna komma att brukas systematiskt i den 
moderna betydelsen av "vetenskap" måste det klassiska veten- 
skapsidealet forst kritiseras och ersattas av något annat. Den- 



na uppgörelse ägde rum i två steg: forst for naturvetenskapernas 
del på 1500- och 1600-talen, och därefter for humanveten- 
skapernas vidkommande mot slutet av 1700-talet och i bör- 
jan av 1800-talet. 

Brottet med det klassiska vetenskapsidealet skedde for hu- 
manioras del forst och främst iTyskland. Från och med arton- 
hundratalets första år börjar man att använda uttrycket "Wis- 
senschaft" systematiskt som en benämning for all slags syste- 
matisk forskning, vare sig det nu gäller undersökningar av na- 
turen eller människans värld eller matematiska storheter. Fram 
till början av 1800-talet betyder "Wissenschaft", enligt de 
utredningar som jag konsulterat, forst och främst "kannedom" 
eller "vetskap",som i uttrycket "ha vetskap om något", "Wis- 
senschaft von etwas haben". Det ar forst på 1800-talet som 
man börjar tala om "konstvetenskap", "litteraturvetenskap", 
"historievetenskapen" och så vidare. 

På engelska lever for övrigt den äldre betydelsen av "sci- 
ence" fortfarande och är fortfarande den dominerande bety- 
delsen. En "science" är enligt vanligt engelskt och amerikanskt 
språkbruk detsanima som en naturvetenskap. Och säger Inan 
bara "science", så brukar man mena naturvetenskaperna. De 
humanistiska ämnena kallas vanligen for "the humanities" eller 
"the arts" - här kan man fortfarande se spåren av idén on1 de 
fria konsterna. Då och då kan man stöta på benämningen "the 
human sciences" eller "the cultural sciences", och även sam- 
hallsvetenskaperna kallas numera ofta for "sciences" - "the 
social sciences". Men det stretar emot på engelska att kalla till 
exempel teatervetenskap for en "science" - på det estetiska 
området handlar det, i detta perspektiv, mera om lärdom 
("scholarship) än om vetenskaplighet i sträng mening ("sci- 
ence"). 

På franska blev under 1700-talets lopp beteckningen "lett- 
res" vanlig som substitut for "arts liberaux" (de fria konster- 
na), "bonnes arts et belles sciences" (goda konster och sköna 
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vetenskaper) och dylikt. När Napoleon genomförde den sto- 
ra universitetsreformen i Frankrike år 1806, indelades uni- 
versitetet i fem fakulteter. Utöver de fyra traditionella fakul- 
teterna (artist-fakulteten, medicin, juridik och teologi) fick 
man nu for forsta gången en naturvetenskaplig fakultet ("la 
faculté des sciences"). Den historisk-filosofiska fakulteten, allt- 
så den gamla artes-fakulteten, döptes nu om till "la faculté des 
lettres" och senare standardiserades beteckningen "la faculté 
des lettres et sciences humaines". 

P i  engelska lever alltså den klassiska betydelsen av "scien- 
tianvidare i begreppet Science'. En 'science'är forst och fiamst 
en naturvetenskap men numera i mera vidsträckt mening också 
andra forskningsdiscipliner av det slag som vi på svenska bru- 
kar kalla for "vetenskaper". Detta återspeglar kanske en ökande 
prestige for de humanistiska forskningsaktiviteterna också i 
England och USA. Allt sedan det moderna genombrottet p i  
naturvetenskapernas område (den nya mekaniken på 1500- 
och 1600-talen) och inte minst i 1800-taletcTyskland har ut- 
trycket "vetenskap"varit ett honnörsord, som forst och fiamst 
återger något av den prestige som vidlåder projekt som fysik 
och kemi och andra höggradigt mateinatiserade vetenskaper. 
I och nied att samma benämning ("Wissenschaft", "veten- 
skap") började användas systematiskt on1 de nya humanistis- 
ka ämnena var de också inlemmade i samma sfar som natur- 
vetenskaperna och matematiken 

Uppgörelsen rned det klassiska vetenskapsidealet ägde rum i 
två steg: for naturvetenskapernas del på 1500-talet och 1600- 
talen, och for de humanistiska ämnenas del i slutet av 1700- 
talet och början av 1800-talet. 

För att kunna bryta rned den platonskt-aristoteliska veten- 
skapstraditionen niåste villkoret att vetenskapernas grundläg- 



gande utsagor skall vara nödvändigt sanna förkastas. I stallet 
for kravet på nödvändig sanning kommer nu ett krav på empi- 
risk prövbarhet. För humanvetenskapernas del börjar detta 
krav att tillfredsstallas forst nar den historiska källkritiken ut- 
arbetas systematiskt i början av 1800-talet. Och vidare måste 
det klassiska vasenstankandet med dess statiska historiesyn och 
människouppfattning ersattas med något nytt. En början till 
en mera dynamisk syn på historien finns i upplysningstankarnas 
idé om framsteg. Och  i val artikulerad form föreligger en dy- 
namisk historie- och människouppfattning från och med 
Herder. Hos Herder formuleras också grundprincipen for den 
nya historiserande hållningen: kulturella händelser, skeenden och 
verk måste förstås som uttryck för sin speciella historiska situation och 
de övriga villkor som är för handen (tid och plats) såväl som för den 
nationella andan. 

I perioden från omkring 1770 till omkring 1830 laggs grun- 
den for ett nytt program for de humanistiska karnområdena: 
historia, språkvetenskap, de estetiska amnena och filosofi. 

Åtskilliga paradigrnatiska arbeten inom de sålunda nystruk- 
turerade humanistiska amnena förskriver sig från 18 1 O-talet. 
Det galler t.ex. for arbeten av Niebuhr och Boeckh, i vilka 
kombinationen av historiskt sinne och kallkritiskt metodiskt 
medvetande föreligger i klar form. Detsamma kan sagas om 
ett antal verk av Bopp, Rask och Grimm, vilka tillsammans 
kan sagas ha grundlagt den nya historiska och komparativa 
språkvetenskapen. De nya attityderna slog snabbt igenom också 
på det estetiska forskningsområdet, dar de nya disciplinerna 
konsthistoria och litteraturhistoria växte fram under 1800- 
talets första årtionden. 

Också på filosofins område medför den historiserande håll- 
ningen ett skifte som kan illustreras med övergången från Kant 
till Hegel. Kants perspektiv ar ahistoriskt. Han tanker inte 
systematiskt in den kulturella sfaren i sin filosofi. Hos Hegel 
ligger däremot tyngdpunkten klart och tydligt på den histo- 



riska utvecklingen med nationalandans, den mänskliga andans 
och den universella andans (världsandans) utveckling som 
organiserande framställningsprinciper. 

Uppgörelsen med den klassiska vetenskapstraditionen (den 
naturvetenskapliga revolutionen och den humanvetenskapli- 
ga traditionen) återspeglas också i språkbruket. I det klassiska 
perspektivet betraktades de humanistiska ämnena som kons-
ter, som inte hade egentlig vetenskaplig status. I det nya per- 
spektivet blir de humanistiska disciplinerna en del av ett sys- 
tem som omfattar både matematiska, naturvetenskapliga och 
humanvetenskapliga vetenskaper. Alla dessa discipliner, speciellt 
i de skepnader som de upptfader i vid universiteten och lik- 
nande högre läroanstalter och forskningsinstitutioner, utgör 
tillsammans det som vi väljer att kalla for det moderna ve-
tenskapssystemet. 



4. Den hstoristiska positivismen 


Profersionalisering och specialisering 
Den engelske matematikern Charles Babbage förklarade år 
1830 att alla vetenskaper med undantag av matematik kan 
bedrivas av människor med andra yrken. Därför menade han 
att man borde lägga förhållandena vid universiteten till fatta 
på ett sådant vis att universitetsutbildningen också lämnade tid 
till naturvetenskapliga studier.' Han menade tydligen att själ- 
va universitetsutbildningen som sådan inte skulle inkludera na- 
turvetenskaperna,men att det vore angeläget att de lärde också 
fick tid att befatta sig med naturvetenskapliga teman. Den nya 
naturvetenskapen hade alltså ännu i början av 1800-talet inte 
fatt lov att göra sitt intåg på de engelska universiteten.Att syssla 
med naturvetenskapliga iakttagelser och experiment betrak- 
tades då som en uppgift for lärda amatörer. I en anmälan av 
Babbages bok nämner recensenten ett antal prominenta eng- 
elska naturvetenskapsmän som alla hade det gemensamt att 
deras verksamhet var förlagd till andra stallen an universite- 
ten. Det är namn som Priestley, Cavendish, Rumford, Davy, 
Dalton, Herschel, Faraday och så vidare, alltså figurer med en 
framstående plats i naturvetenskapernas historia. Anmälaren 
fortsätter med att saga att "det finns for närvarande vid alla de 
åtta universiteten i Storbritannien inte en enda människa som 
är kand for att bedriva någon form av originalforskning" .' 

De engelska universiteten befann sig sålunda vid denna tid 
fortfarande helt och hållet inom det klassiska vetenskaps- 



systemets ramar. universitetslärarna var i forsta hand lärda nian, 
som u ned delade undervisning. I Frankrike, darernot, hade vid 
samrna tid de nya naturvetenskaperna gjort sitt intåg på de 
högskolor som avlöste de ganda universiteten i och med Na- 
poleons högskolerefornl. Och dar hade, som vi redan sett, den 
gamla grundläggande fakulteten, artistfakulteten, delats upp i 
en huinanvetenskaplig och en naturvetenskaplig fakultet. De 
nya naturvetenskapliga fakulteterna i Frankrike utrustades i ned 
utniarkta laboratorier och observatorier, Inen forskning be- 
traktades fortfarande som en individuell angelägenhet. Det ar 
forst iTyskland på 1800-talet som forskning blir till en karriär 
och vetenskaperna utvecklar sig till yrken, professioner, med 
sina egna rekryterings- och befordringskriterier och så vida- 
re.3 

Ett avgörande steg i denna riktning togs nar det nya univer- 
sitetet i Berlin grundlades år 1810. Den ideologi som den nya 
institutionen byggde på var forestallningen om en bred all- 
mänbildning utan tanke på direkta nyttovarden. På samma vis 
som i antikens Aten betraktade man nu åter kunskap som nå- 
got som har ett egenvärde oberoende av eventuella praktiska 
applikationer.Wilhelm von Humboldt, som utformade ideo- 
login som genomsyrade det nya universitetet, såg ocksi på sig 
själv som en förnyare av det grekiska paideia-idealet. (Om detta 
se kap. 2 ovan.) Han var "nyhumanist". 

Renässansens klassiska humanism baserade sig ensidigt på 
den klassiska kulturen, och studiet av de två klassiska språken 
grekiska och latin var i det perspektivet all lärdoms grund. 
Kärnan i det nya Berlin-universitetet var de humanistiska aln- 
nena, nu uppfattade som studiet av den nationella kulturen i 
ett ja~nforande och historiskt perspektiv, givetvis inklusive 
studier av det klassiska arvet men inte ensidigt inriktat på det. 

Nyorienteringen i de humanistiska ämnena i begynnelsen 
av 1800-talet inedforde snabbt ett behov av en organiserad 
forskarutbildning. Bide känslan for det historiskt möjliga och 



Olqf uoti Dalirr, oljemalrritg au "Det  kan itrtet ntrrrat vara ntr etr 
okarid kotrsttrar, ntrtaglketrfr2ti lijnltn." 
1730-talet ,  tiu i Statetrs portratt- 
satnlirg p2 Cripsliolrn. 

PARODI OCH PERSIFLAGE 
Det akademiska avhandlingsskrivandet inbjuder också till parodi och 
persiflage. 

Till de stora mästarna i denna speciella genre hör författaren Axel 
Wallengren (1865-1896), mera kand som Falstaff, fakir (En hvar s in  egen 
profersor, 1894), och författaren, historikern och hovmannen Olof von 
Dalin (1708-1763). Dalin parodierade den storsvenska historieskrivningen 
(rudbeckianerna) i sitt arbete Wisdonzs-Prof  eller H e r r  A r n g r i m  Berserks 

fortra$@ tankar  ofwer e t f y n d  i jorden (1739). Framställningen illustreras 
med en bild av fyndet i fråga. Arngrim Berserk foreslår att kärlet ar en 
h j a l n ~ :"Det kan intet annat vara an en hjalm, det syns val på den ena 
sidans öppning, dar ansiktet suttit, och av ringen, som sitter i nacken, kan 
man se huru vigt de forna kampar uppknutit sina hår." Invändningen att 
pottan ar alltför stor för att kunna vara en hjalm bemöter Berserk med att 
hanvisa till att våra förfader delvis bestod av jättar.Att vi ar så små nu for 
tiden beror på att jättarna efterhand beblandade sig med småbytingarna 
som också fanns förr. 

Herr Berserk avslutar sin lilla avhandling med en allmän rekommen- 
dation att "bortlägga den onödiga eftertankan i allting och hålla det 
skadeliga förnuftet i tvång och dvalan- "då trorjag landet skulle må val". 



det kritiska umgänget med allt större materialsamlingar kun- 
de bast läras och utvecklas under en erfaren forskares ledning. 
Så uppstod forskningsseminariet, som blev själva fundailientet 
for de framväxande humanistiska vetenskaperna. 

Kärnan i den traditionella universitetsundervisningen var 
föreläsningarna kompletterade med privata övningsgrupper 
("kollegier").Vid de tyska universiteten och i deras efterföljd 
efterhand också vid andra liknande läroanstalter förskjuts nu 
tyngdpunkten alltmer till "proseminariet", avsett for de fars- 
ka studenterna, och "det högre seminariet", avsett for de bli- 
vande forskarna. Seminarierna och den handledning som pro- 
fessorn själv gav sina utvalda adepter framstår nu som karnan 
i de universitet som såg forskning for forskningens egen skull 
som sin huvuduppgift. 

Den nya undervisningsformen kan jämföras med forhållan- 
det mellan en välskolad hantverkare, en mästare, och hans 
lärlingar. Den erfarne snickaren eller skoniakaren förmedlar 
sina niaterialkunskaper, sina tekniska fardigheter och sin yr- 
kesetik till sina elever i praktiska övningar. Genom eget arbe- 
te under masters ledning forvärvar lärlingarna med tiden de 
praktiska kunskaper, den förtrogenhet och de fardigheter som 
behövs for att de själva skall kunna utöva yrket på egen hand. 
På samma satt skulle nu de blivande historikerna lära aninets 
tekniker och regler genom egna övningar under den skolade 
fackmannens ledning. 

I det lägre seminariet förmedlades historieamnets grund- 
läggande tekniker genom övningar i sådana saker som behand- 
ling av dokument och andra kallor, kallhanvisningarnas me- 
todik och referatteknik. I det högre seminariet låg tyngdpunk- 
ten på kritisk behandling av forskaradepternas egna avhand- 
lingsutkast. Motsvarigheten till gesällproven på de olika hant- 
verksområdena var har doktorsavhandlingen, som skulle gran- 
skas offentligt i en disputation. Doktorsavhandlingarna på 
1800-talet brukade vara tainligen blygsamma till oinfanget, ofta 



några tiotals sidor bara. Det var något som tog några f3 måna-
ders av studentens liv. Men kraven blev större efterhand. På 
1900-talet har det blivit vanligt att lägga fram digra human- 
vetenskapliga doktorsavhandlingar, ofta på tre-fyrahundra si- 
dor eller ändå mera, något som kräver många års insats. 

Den nya modellen for humanistisk forskarutbildning utveck- 
lades vid det nya universitetet i Berlin. Föregångsmannen på 
detta område var Leopold von Ranke, som i en bilaga till sitt 
första större arbete Geschichte der rornanischen und gerrnarzischen 
Völkern von 1494 bis 1535 ("De ronianska och germanska 
folkens historia från 1494 till 1535", del 1, 1824) hade for- 
mulerat den historiska kallkritikens grundläggande principer. 
Ranke var professor i historia vid universitetet i Berlin från 
1825 till 187 1 (de forsta åren som extraordinarie professor, 
därefter som ordinarie larostolsinnehavare). Under denna långa 
forskningsperiod lyckades han publicera en ansenlig mängd 
vetenskapliga arbeten. Hans samlade verk, som utgavs under 
åren 1867-1890, omfattar inte mindre an femtiofyra volymer. 
Genom sina regelbundna seminarier, från 1833 då han tilltrad- 
de den ordinarie professuren, kom han att framstå som den 
historiska skolans egentliga grundläggare, Målet for seminarie- 
verksamheten var att utbilda professionella historieforskare. 
Andra hansyn såson1 blivande gymnasielärares behov kom i 
bakgrunden eller kanske riktigare: en solid forskarutbildning 
betraktades som den basta grunden också for pedagogiska och 
andra liknande uppgifter. Genom seminarierna och den per- 
sonliga handledningen från den etablerade vetenskapsidkaren 
fick rekryterna på vetenskapens falt sin yrkesskolning, som de 
skulle dokumentera i e p a ,  mer eller mindre sjalvstandiga 
forskningsarbeten. 

Vid de tyska universiteten lades förhållandena sålunda batt- 
re till ratta an tidigare for en ren forskarkarriär.Tidigare hade 
alla forskarbegåvningar varit tvungna att försörja sig på andra 
vis, som lärare, bibliotekarier, sekreterare och dylikt. Nu öpp- 













Essnins 7iytiér. Er i k  Gustaf  Geijer. 

DE POETISKA HUMANISTERNA 

Esaias Tegnér, Erik Gustaf Geijer och Per Daniel Amadeus Atterbom 
kombinerade diktarrollen med professorlig verksamhet i humanistiska 
amnen.Tegnér (1782-1846) var professor i grekiska i Lund från 1812 till 
1824, då han flyttade till biskopsstolen iWaxiö. Erik Gustaf Geijer (1783- 
1847) var historieprofessor i Uppsala från 1817 till 1847 och skrev i denna 
sin roil bland annat Svenska-folkets historia i tre band (1832-1 836).Atterbom, 
författaren till sagospelet Lycksalighetens ö, levde från 1790 till 1855, var 



















upprepades kravet gång på gång, inte minst under de tre år då 
det rådde tryckfrihet i Danmark-Norge, från 1770. Anstfang- 
ningarna kröntes så småningom med framgång. År 18 1 1 grun- 
dades Det Kongelige Fredriks universitet i Kristiania (som Oslo 
hette då). 

Därmed var ett avgörande villkor for kontinuerlig forskning 
i landet äntligen uppfjllt. Man fick en fast institutionell ram 
som möjliggjorde större forskningsprojekt som str'ackte sig 
över längre tid.Yrkesforskaren kunde göra sin entré på sce- 
nen också p5 den andra sidan av Kölen. Sjuttonhundratalet 
hade varit de mer eller mindre lärda amatörernas tid. Utan de- 
ras insatser och entusiasm skulle det knappast vuxit fram nå- 
gon vetenskaplig miljö i Norge."'De mest betydande huma- 
nisterna hade emellertid nödgats fara till universitetet i Kö-
penhamn under hela 1700-talet. Det gällde Ludvig Holberg, 
eljest mest kand som teaterforfattare, som blev professor vid 
universitetet i Köpenhamn; det gällde Gerhard Schoning som 
med tiden blev professor vid Sor0 akademi i Danmark och 
geheimearkivarie vid riksarkivet i Köpenhamn; och det gäll- 
de något senare Niels Treschow som blev professor i filosofi i 
Köpenhamn. 

Men till att bö ia  med var det nya universitetet i Kristiania 
en undervisningsanstalt och inte något mer. Dess uppgift var 
att utbilda präster, ämbetsmän och läkare. Omkring hälften 
av studenterna studerade teologi under universitetets första år, 
men under 1800-talets lopp ökade antalet juridik- och me- 
dicinstudenter efterhand. År 1850 hade universitetet kommit 
upp till 100 teologistudenter, 200 juridikstudenter och sam- 
manlagt 100 medicinare och filologer." De humanistiska äm- 
nena utportionerades inom ramen for den i Norge fortfaran- 
de obligatoriska förberedande universitetsexamen som numera 
kallas for "examen philosophicum" och som den gången hette 
"examen philologicum-philosophicum". De ämnen som då 
ingick i det förberedande studiet erinrar ganska så mycket om 

















med detta verk etablerade ett mönster som kunde ligga till 
grund for den fortsatta forskningen. Detta ar begynnelsen till 
det som med tiden skulle utveckla sig till en hel forskningstra- 
dition kand under namnet "den norska historiska skolan". I 
detta mönster ingår det både grundläggande antaganden om 
vad språk och historia och vetenskaplig verksamhet är for nå- 
got och metodiska regler som den vidare forskningen kunde 
bygga på. Med etableringen av ett mönster av detta slag upp- 
står möjligheten for det som i den vetenskapsteoretiska litte- 
raturen ofta kallas for "normalvetenskaplig forskning"." Det 
ar Keysers och de andra samtida pionjärernas stora insats att 
de lade forhållandena till r'atta for normalvetenskaplig forsk- 
ning på det humanvetenskapliga området. 

I och med grundandet av universitetet i Kristiania och i nå- 
gon mån också i och med tillkomsten av muséet i Bergen 
(1825), som långt senare, efter det andra världskriget, blev 
Norges andra universitet, hade de institutionella förhållandena 
tillr'attalagts for mera systematiskt vetenskapligt arbete i lan-
det. Dessutom måste också vissa intellektuella villkor uppfyllas 
for att vetenskapliga discipliner skulle kunna etableras. Till 
dessa villkor hör forst och främst skapandet av ämnesspecifika 
paradigm. Också i Norge kännetecknas utvecklingen på ader- 
tonhundratalet av en fortlöpande professionalisering och spe- 
cialisering. Detta innebar att mängden av paradigm efterhand 
ökar på de olika vetenskapliga områdena, inklusive humaniora. 
Specialiseringen verkar som en pådrivande kraft i professiona- 
liseringen av det humanistiska området likaväl som av det na- 
turvetenskapliga området. 

Nar Keyser utnämndes till docent vid Det Kongelige Fred- 
riks universitet år 1828, angavs hans verksamhetsområde som 
"Historie og Statistik med Forpligtelse iszr at foredrage Fzd- 
renelandets Historie, dets Oldsprog og Antiqvitetern.Vid si- 
dan av Peter Andreas Munch tillhör han därmed också den 
nordiska filologins grundare i Norge. Munch var den mest 















let består av: (1) den litterära texten, (2)ännu existerande läm- 
ningar från föreställningen, (3)dekorationsskisser, kostymskis- 
ser, regiböcker, (4) bilder (och här kunde man nu tillagga film- 
och videoupptagningar), (5) skriftliga dokument, minnesan- 
teckningar, recensioner, teaterhistoriska arbeten m.m.4' 

Att det ligger dolda inslag bakom texten som ar med på att 
styra den kan man konstatera inte minst av den enkla anled- 
ningen att Bergman inte själv gör det som han säger att han 
skall göra. Nar han skisserar några stadier i Europas teaterhis- 
toria, försöker han inte att rekonstruera några enskilda före- 
ställningar. Det han gör ar att visa något av den europeiska 
teaterns utveckling. Avsnittet om den italienska renässansen 
börjar med följande mening: 

Den romerska kyrkans senliturgiska spel under 1400-talet 
kan vara en lämplig övergång till den italienska renässan- 
sens teater, vars största insats i det teaterhistoriska perspek- 
tivet var skapandet av den moderna teaterbyggnaden, vad 
vi kallar "hovteatern", och den illusionsskapande perspektiv- 
scenen med fonder och kulisser och hela det maskineri, 
som ända till 1900-talets början ju var allenarådande på våra 
teatrar.'" 

Här talas det om "det teaterhistoriska perspektivetm- en stor- 
het som inte beskrivs närmare i den systematiska framställning- 
en av teatervetenskapens natur. Här framgår det att teaterhis- 
torikern själv har med sig något i bagaget när han ämnar be- 
skriva teaterlivet i det förflutna, något som kommer i tillägg 
den källkritiska skolning som Bergman betonar själv.Teater- 
historikern har med sig ett "perspektiv" på de delar av histo- 
rien som han eller hon intresserar sig speciellt för.Av det korta 
citatet ovan framgår det att det i detta perspektiv ingår ett 
medvetande om vad som ar nytt i en epok och vad som ar ett 
vidareförande av existerande traditioner. Och det framgår 



ocksä av der1 citerade menirigen att det i perspektivmedve- 
tenheten ingir förtrogenhet nied en mängd teaterspecifika 
förhillariden soiii har siria egna bena~iiningar ("senliturgiskt 
spel", "hovteaterri", "kulisser" 0.s.v.). Teatervetenskaperi har 
sitt eget sprak, som delvis består av äldre tiders egna fackut- 
tryck, delvis av iiutidens teatervetenskapliga begreppsreper- 
toar. 

N i r  Bergman faktiskt bedriver teaterhistoria och inte bara 
talar orri teaterhistorieskrivning, s i  är det fenorilenen tradi- 
tion och förnyelse som star i fokus. Detta ar nu inte totalt fråri- 
varande i den teoretiska presentationen. Nar Uergiian kriti- 
serar den ~riarxistiskt inspirerade teaterforskningen (inte nunst 
den s i  kallade återspegli~igsteori~i konsto m  förhållandet ~riellan 
och sa~rihalle), så koniiiier han också in på det soni verkligen 
ligger honoiii pä hjärtat. "Kontinuitet och tradition i ena si- 
dan och personligt nyskapande, forriyelse utöver ridande 
noriiier å andra sidan kan irite gärna bortses if rår^."^^ Men  det 
ar ett understateiiient. l l e t  haildlar inte bara oiii något som 
man inte carna kan se bort i f r i~ i .  Det  handlar oril det som är 
sjalva karnan i historikerns verksanihet. 

Kärnan i historikerns verksamhet ar inte att återuppleva ti- 
digare tiders upplevelser. Wilhelni Dilthey fraiiiliavde redan i 
början på 1900-talet att detta ger en skev bild av de historiska 
vetenskaperna. (Att Dilthey kritiserade inlevelseshernleneu- 
tiken redan då har inte förhindrat att myten o m  inlevelse och 
iterupplevande har fitt leva vidare i den veteriskapsteoretiska 
litteraturen. Nar Carl G.He~ripel kritiserade hermeneutiken 
i sin artikel "ï ' l lc  Flriictioti of Geiirriil Laws" år 1942, var det 
just denna förildrade och klart ohällbara varianten som ha11 
tog upp. Han liar seriare upprepat sin ståndpunkt i ett antal 
böcker och liar också fitt niånga e f t e r f~ l j a r e . )~~  Historikern 
arivarider de existerande lanini~igarna från det förflutria för att 
rekonstruera utvecklingslirijer och for att ordria det e~ripiris- 
ka materialet på ett överskådligt sitt. Också detta ko~rinler 



Bergman in på utan att göra något stort nummer av det. Det 
existerande källmaterialet "kan bli utgångspunkter for studier 
i olika riktningar, över t.ex. en skådespelares, regissörs, de- 
koratörs liv och verk, stilförandringarna under en period (spel- 
stil, regi, scendekoration), teaterarkitekturen eller rekonstruk- 
tion och analys av en separat väsentlig i~censättning".'~ Har 
dyker ytterligare ett väsentligt inslag i de estetiska discipliner- 
nas begreppsrepertoar upp: begreppet 'stil' och det beslakta- 
de begreppet 'stilför'andring'.Vad ar det som t.ex. teaterhisto- 
riker faktiskt gör när de företar en stilanalys eller beskriver 
stilistiska utvecklingsprocesser? Det tillhör de centrala uppgif- 
terna i de estetiska ämnenas vetenskapsteori att försöka klar- 
göra det. 

I den hermeneutiska filosofiska litteraturen skriver man 
ibland om den dubbelhet som är karakteristisk för all förstå- 
else av andra epoker, samhällen och kulturer. I tvarkulturell 
förståelse handlar det om försök att förstå kulturella fenomen 
som ingår i en förståelseram med hjalp av begrepp som ingår 
i en annan forståelseram. Historikern står i sin samtid och ser 
tillbaka på det förflutna och försöker förstå det förflutna i Iju- 
set av sin samtid och, inte minst, i ljuset av sitt projekt och 
sina frågor. Hon eller han ställer bestämda frågor till det för- 
flutna och försöker att hitta svar på frågorna i sitt empiriska 
material. I 1800-talets ir~levelseshermeneutik undertrycktes 
den dubbelheten med hjalp av myten om historikern soni 
osynligt närvarande i det rekonstruerade förflutna. Idealet var 
att försöka utplåna sig själv och sina egna fördomar och helt 
generellt sin egen forståelsehorisont, for att på det viset full- 
ständigt kunna smälta in i en förgången tid (eller i en annan 
ännu existerande kultur - de tvärkulturella förståelseproble- 
men är de samma antingen det rör sig om diakrona eller om 
synkrona undersökningar). 

Detta är den röda tråden i Hans-Georg Gadamers inflytel- 
sesrika arbete Wahrlzeit und Medzode (Sanning och metod) från 



1960. Medvetandet om att historiskt arbete har en sådan dub- 
belsidighet ar också styrande for Kindermanns beskrivning av 
avsikterna bakom det teaterhistoriska projekt som han lagt ned 
trettio år av sitt liv på att genomfora.Teaterhistorikernjamfor 
det som har skett under alla de sekler som den europeiska 
teatertraditionen har existerat och "lyfter fram det tidssymp- 
tomatiska och nutidsriktade", skriver han.4h Och han beto- 
nar att både urvalet och framställningen av de historiska for- 
loppen beror på "den frågandes position", på samma vis som 
Gadamer gör nar han lyfter fram "fråga och svar - dialekti-
ken" som själva karnan i humanistens verksamhet." 

Kindermann konstaterar att han lever i en tid som saknar 
perspektiv på sig själv. Epilogen har titeln "Teaterhistoria i en  
a-perspektivisk tid". Detta vill han bidra till att andra på. Skalet 
for det ar det grundläggande antagandet som styr all human- 
vetenskaplig forskning: for att förstå sig själv måste man for- 
stå andra, for att forstå sin egen samtid måste man ha något 
att stalla upp mot samtiden, antingen i form av äldre tider eller 
i form av andra kulturer i nutiden. Max Muller, den jämfo- 
rande religionsforskningens grundläggare på 1800-talet, ut- 
tryckte detta så: "Den som kanner till en religion, känner inte 
till någ~n .""~  Jämförelser spelar med andra ord en helt funda- 
mental roll i humanvetenskaperna. 

Förståelsen av det förgångna och förståelsen av det nutida 
flatas in i varann, men for en historisk forskare som Kinder- 
mann far det förflutna prioritet. O m  vi vill förstå varför da- 
gens teater ser ut som den gör, är vi tvungna att skaffa oss 
kunskaper om dess historia. Nyckelbegreppen i den huma- 
nistiska sjalvforståelse som Kindermann uttrycker ar att känna 
sig själv, att förstå sig själv. "Att genomlysa det förflutna ar nöd- 
vändigt i sig, det tillhör alla kulturnationers livsforutsattning- 
ar>>49 

På teaterområdet (och vi kan tillägga att detsamma galler for 
alla andra kulturella områden) är det sker nu "tvåspårigt", som 



Kindermann formulerar saken. Gammalt och nytt existerar 
sida vid sida, äldre tiders dramatik framförs omväxlande med 
nyare verk i dagens europeiska teaterliv. För att förstå något 
nytt som nytt måste man veta något om det gamla. För att 
kunna utföra något nytt på ett självständigt och medvetet vis, 
kravs det kännedom om det som redan finns. Man behöver 
kunskaper om de "geologiska skikt" som tillsammans bildar 
de dramatiska och teatrala uttrycksformerna. För att förstå 
sammanhangen behövs det "ett jämförande klargörande av 
utvecklingslinjerna", som Kindermann sammanfattar det i en 
koncis formel.jO 

Kindermann försvarar en "nutidsriktad historieuppfattning" 
och vänder sig uttryckligen bort från 1800-talets historism." 
Vad han lägger i det mångtydiga uttrycket "historism" fram- 
går av hans utläggning av Nietzsches essä O m  historiens nytta 
och skada för livet från 1873. Historien tillhör det levande på 
tre satt, skriver Nietzsche: "den tillhör honom som handlan- 
de och stravande, som bevarande och formande, och som li- 
dande som behöver befrielse". Och Nietzsche skiljer på niot- 
svarande vis mellan tre sätt att förhålla sig till historien: den 
monumentala, den antikvariska och den kritiska hållningen till his- 
torien.Den aktivt handlande kan låta sig inspireras av histori- 
en, historien visar honom vad som ar möjligt. Det ar den "mo- 
numentala" hållningen till historien. Nyttan av den hållning- 
en ar att historien visar att "det stora som en gång var möj- 
ligt, dock var möjligt och därför kanske åter kan bli möjligt". 
Faran med detta perspektiv på historien ar att det latt kan ham- 
na i fel händer, med katastrofala konsekvenser. 

Nyttan med den antikvariska hållningen ligger i den pietet 
med vilken det bestående behandlas och bevaras. Faran ligger 
i att möjligheterna för ny utveckling kan stackas, historien blir 
till en förlamande kraft. Det ar "den historiska sjukdomen", 
enligt Nietzsche. 

Därför behövs det också en kritisk hållning till historien. 



För att kunna leva måste man också befria sig från det förflut- -

na, som ju bland mycket annat också är ett resultat av andras 
förvirringar, passioner och fel. 

Mot den bakgrunden betonar Kindermann att teaterhisto- 
rikerns urvalskriterium måste vara både tidssymptomatiskhet och 
nutidsinriktning. Urvalet kan vara nutidsinriktat i positiv eller 
negativ mening.Teater och andra kulturella fenomen utvecklar 
sig aldrig enspårigt. Det finns alltid alternativ, motförestallning- 
ar och andra aspekter.j21 detta ligger det två saker: för det första 
att en historia alltid är en produkt av en eller flera individers 
arbete i ett bestämt perpsektiv; för det andra att det skulle vara 
fel att skriva t.ex. historien om den europeiska teaterns ut- 
veckling bara som forhistorian till nutidens teater.'" -

Den teaterhistoriska uppgiften blir då inte att återuppliva 
tidigare tiders teaterföreställningar. Uppgiften blir att framskaffa 
en kritisk förståelse av teaterns utveckling, till exempel genom 
att ställa följande två frågor: Varför lyckades något i ett fall men 
inte i ett annat?Varför gick mottagandet av fiammande tea- 
terelement friktionsfritt i några fall men inte i andra?j4 

Nar Gadamer och andra hermeneutiker försöker beskriva 
den dubbelhet som kännetecknar historikerns situation, gri- 
per de g'arna till metaforer som "horisontsammansmältning" 
och "fråga-svar-dialektik. Med hjälp av de begrepp om verk- 
samheter och mönster som infördes i det första kapitlet i denna 
bok, kan den grundläggande poängen uttryckas på följande 
vis. Det som är objektet för det teatervetenskapliga studiet ar 
serier av handlingar på något bestämt område, t.ex. den eu- 
ropeiska teaterns utveckling från de gamla grekerna till våra 
dagar. Dessa handlingar ingår i verksamheter som styrs av 
bestämda mönster, teaterpraxisar som styrs av allmänna anta- 
ganden och mönsterfall (alltså det som tillsammans är "mönster -
i vid mening"). Själva det teatervetenskapliga studiet består 
också av verksamheter, som styrs av bestämda mönster ("klas- 
siska arbeten" i teatervetenskapen, som alla forskare måste 



kanna till, plus ett antal grundläggande antaganden om vad 
vetenskap är, vad teater ar, vad historia ar etc.). 

Sammanfattning 
Utvecklingen på det humanvetenskapliga området på 1800-
talet kannetecknas på samma satt som på det naturvetenskap- 
liga området av en ökande professionalisering och specialise- 
ring. Den lärde humanisten avlöses av den specialiserade yr- 
kesforskaren. 

Den historiserande hållningen, med tiden kombinerad med 
nyktert kritiska faktapositivistiska håilningar, dominerar på hela 
faltet. Detta gällde också exempelvis de nyetablerade huma- 
nistiska ämnena vid Det Kongelige Fredriks universitet i Kris- 
tiania och den forskning som bedrevs vid Bergens museum 
från 1825. Humaniora domineras till långt in på 1900-talet 
av den historistiska positivismen. 

Till det som kannetecknar den historistiska positivismen hör 
följande: 

- Historiefilosofiska scheman av det slag som man finner 
hos t.ex. Hegel och Marx avvisas. 

-Alla antaganden om att den historiska utvecklingen har en 
riktning och ett mål avvisas. 

- I stallet betonas de hårda fakta som allt humanvetenskapligt 
arbete måste bygga på; källkritiken kommer alltmer i cen- 
trum, och de kallkritiska kraven blir allt strängare med ti- 
den. 

-Humanvetenskapernas centrala uppgift ansågs vara att fram- 
skaffa historisk förståelse. 



- Historisk förståelse uppfattades på 1800-talet och långt in 
på 1900-talet som ett slags inlevelse i förflutna tiders indivi- 
der och förhållanden. 

- Inlevelsen ansågs kunna uppnås genom att forskaren bort- 
ser från nutidens begrepp och erfarenheter, inklusive fors- 
karens eget perspektiv och egna erfarenheter. 

-Man försökte upprätthålla en skarp åtskillnad mellan fakta- 
utsagor (empiriska utsagor) och värderande utsagor (nor- 
mer). 

-Vetenskaperna skulle vara värderingsfria, ansåg man. Ett cen- 
tralt inslag i föreställningarna om vetenskaplig objektivitet 
var kravet att en vetenskapsidkare måste avstå från moralis- 
ka och politiska värderingar i sitt vetenskapliga arbete. 



5. Humanvetenskap 
och naturvetenskap 

"Språkforskarna har också sitt mikroskop" 
Forskarna på det humanistiska området jämförde på 1800-talet 
garna sina egna ämnen med naturvetenskaperna. Här kom-
mer några smakprov: 

Hos den jämförande språkvetenskapens grundläggare Franz 
Bopp heter det i hans huvudarbete, den jämförande gram-
matiken for sanskrit, avestiska, armeniska, grekiska och så 
vidare från åren 1833-1852: "Jag har i denna bok for avsikt . -

att ge en jämförande beskrivning av totaliteten av de i titeln 
nämnda språken som sammanfattar alla förbindelser dem 
emellan, en undersökning av deras fysiska och mekaniska 
lagar och av upphovet till de former som kannetecknar de 
grammatiska förhållandena."Boken skulle enligt forfattarens 
intention vara en framställning av dessa språks "fysik eller 
fysiologi".' 
Hos den tyske språkforskaren August Schleicher heter det 
om språkvetenskapen vid mitten av 1800-talet: "Liksom na-
turvetenskaperna har också denna till uppgift att utforska ett 
område,på vilket de of öranderliga naturlagarnas herradöme 
kan urskiljas,vilka icke kunna förändras godtyckligt av män-
niskans vilja." 
"Historikern förhåller sig till sina texter som naturforska-



ren till sina observationer." (N. D. Fustel de Coulanges, 
professor i historia i Strasbourg och Paris, författare till ver-
ket La cité antique (Den antika staden), 1864, känd för sin 
stränga tilllämpning av källkritiska metoder. 
"Språkforskarna har också sitt mikroskop och sin kemiska 
analys, och skarpsinnet i deras Överväganden, kombinatio-
ner och slutsatserär näppeligen underlägset naturforskarna." 
(Wilhelm Scherer, germanist, författare till ett litteratur-
historiskt översiktsverkmed titeln Geschiclzte der deiitscl~enLit-
terattiv, 1888,som snabbt kom ut i många upplagor och fick 
stort inflytande.) 
Estetiken (det vill säga det som vi nu kallar för litteratur och 
konsthistoria) "går fram på samma vis som botaniken, som 
med samma intresse studerar än apelsin- och lagerbärstr'adet, 
an furan och björken; den ar själv ett slags botanik, tilläm-
pad icke på växter utan på människans verk." (Hyppolyte 
Taine, I'>llilosoplzie de l'art, 1 8 6 6 - 1869. '  

Dessa uttalanden från framträdande foretr'adare for de huma-
nistiska amnena från mitten av 1800-talet och de närmast fol-
jande decennierna vittnar om stor respekt for naturvetenska-
perna och likaså om en vilja att göra de humanistiska veten-
skaperna till verkliga vetenskaper. Men vad är då kriteriet på 
vetenskaplighet? I dessa citat jämförs humanistiska ämnen av 
olika slag med en rad naturvetenskaper: fysik, kemi, fysiolo-
gi,botanik. De humanistiska amnena utsätts for tämligen vaga 
jämförelser med olika naturvetenskapliga discipliner som väl 
kan antas skilja sig åtskilligt sinsemellan. Går det att uttala sig 
mera precist om eventuella likheter och olikheter mellan oli-
ka humanvetenskaper och olika naturvetenskaper? 

Mot slutet av artonhundratalet börjar en vetenskapsfiloso-
fisk debatt om just detta som ännu inte har avslutats. I det 
följande skall vi hämta fram några inslag i denna efterhand 
tämligen stora och vittförgrenade diskussion. Först skall vi se 



på några av degrundbegrepp som utformas i den klassiska debat- 
ten om humanvetenskap och naturvetenskap omkring sekel- 
skiftet. Det är nämligen begrepp som fortfarande sätter sin 
prägel på tänkandet omkring detta område, begrepp som 'an- 

/g	
davetenskaperna' (die Geisteswissenschaften), 'kulturveten- 
skaperna', '#diografiska vetenskaper'och så vidare. Och där- 
efter skall vi kasta ett öga på den långa debatten om vilken 
roll som hänvisningar till allmänna lagar kan och bör spela på 
det humanvetenskapliga området. 

D e n  klassiska debatten om humanvetenskap 

och naturvetenskap 
I den klassiska vetenskapstraditionen skilde man mellan scien- 
tia och historia. En vetenskap i sträng mening, scientia på latin 
och epistéme på grekiska, skulle behandla eviga och oforan- 
derliga storheter och den skulle utgå från aprioriska princi- 
per. Historia och andra humanistiska ämnen måste i ett sådant 
perspektiv framstå som förvetenskapliga aktiviteter, som nå- 
got som visserligen kräver kunnande (och i den betydelsen är 
konst) men som inte leder fram till någon djupare insikt. Med 
den humanvetenskapliga revolutionen omkring 1800 börjar 
man emellertid, som vi redan konstaterat, att betrakta histo- 
rieskrivning och andra humanistiska verksamheter som "ve- 
tenskaper" i de fall då sådana stfanga metodkrav som källkri- 
tiken representerade tillfredsställdes. 

Men tiil att börja med hade man inte någon allmänt accepte- 
rad benämning på alla de nya specialvetenskaper som växte 
fram på det humanistiska faltet under 1800-talets lopp. (Ut- 
trycket "specialvetenskaper" går tillbaka till filosofen Schel- 
ling, som gjorde en distinktion år 1803mellan "die Einzelwis- 



senschaften", de partikulara vetenskaperna, i stil med konst- 
historia och språkvetenskap, på den ena sidan, och den allman- 
na vetenskapen, det vill saga filosofin, på den andra sidan.3 
Fanns det något som förenade dessa nya vetenskaper förutom 
det faktum att de inte hörde hemma bland de klassiska veten- 
skaperna såsom matematik och mekanik? 

Ett av de svar som lanserades utgår från det verklighetsom- 
råde som de nya vetenskaperna undersöker. Filosofen Hegel 
använde liksom många andra på 1800-talet ofta och garna ut- 
trycket "anda" (Geist) som en benämning på det som är spe- 
ciellt mänskligt. I detta perspektiv betraktades mänsklighetens 
historia som historien om den mänskliga andans utveckling. 
Nar man dessutom tänkte sig att manniskoandan manifesterar 
sig på olika vis i olika tidsåldrar och i olika delar av världen 
(som "tidsanda" och "nationalanda", för att inte tala om mera 
lokala varianter), så låg det nära till hands att hänvisa till hela 
faltet av vetenskaper om människan och hennes verk som 
anda-vetenskaper (Geisteswissenschaften). Den förste som gjorde 
detta systematiskt var filosofen Wilhelm Dilthey i det stora 
arbetet Einfuhrung in die Geisteswissenschaften (Introduktion till 
andavetenskaperna), vars första del utkom år 1883 och vars 
andra del förblev ofullbordad.' 

En syntes av Diltheys livslånga arbete med humanveten- 
skapernas grundvalsproblem finner man i hans sista arbete, Der 
Aufiau dergeschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften, en titel 
som vi kan översatta som "Den historiska världens uppbygg- 
nad i humanvetenskaperna", publicerad 1910.5I detta arbete 
betonar Dilthey att den historiskt-sociala verkligheten utgör 
en enhet.Alla de handlingar, institutioner och verk som man 
finner i en given kultur ar uttryck för en eller annan gemen- 
sam tendens, som han i anknytning till Hegel-traditionen 
kallade för "manniskoandan", "tidsandan", "nationalandan" 
och dylikt. Målet for allt humanvetenskapligt forskande blir i 
detta perspektiv att relatera de enskilda företeelserna till de 







underliggande tendenser som det är forskarens uppgift att 
tydliggöra. Det som Dilthey kallade for "andavetenskaperna" 
(die Geisteswissenschaften) och som vi idag nog bast refere- 
rar till med uttrycket "humanvetenskaperna" skulle sålunda 
utgöra en enhetlig grupp av vetenskaper i kraft av sitt enhet- 
liga territorium. (Att, som ibland sker, översätta "die Geis- 
teswissenschaften" med "andevetenskaperna" ar vilseledande 
- det för lätt tankarna till andar i betydelsen "spöken" och 
dylikt, vilket ju inte var meningen. Och "andavetenskaper- 
na" ar språkligt sett inte någon helt lyckad konstruktion. "Hu- 
manvetenskaperna", däremot, fangar det som är karnan i 
Dilthey-traditionens perspektiv: det andliga i denna speciella 
betydelse ar just det specifikt mänskliga, det humana.) 

Att uppfatta ett verk, en handling, en personlighet eller in- 
stitution som ett uttryck för bakomliggande krafter eller struk- 
turer eller tendenser av det slag som man på 1800-talet pläga- 
de kalla för nationalandan och tidsandan och dylikt, att upp- 
fatta dessa foreteelser på detta vis kräver också en egen me- 
tod, blev det hävdat av Dilthey och hans efterföljare. Denna 
metod var inlevande förståelse. På denna punkt uttrycker sig 
Dilthey tamligen oklart på samma sätt som andra i hans sam- 
tid gjorde. Det han var ute efter var uppenbarligen kategorin 
mening. Men man saknade adekvata begrepp på detta områ- 
de, något som medförde en ansenlig grad av oklarhet i dåti- 
dens vetenskapsteori. O m  man talar om inlevelse och förståelse 
i samma andedrag, ar det svårt at t  låta bli att associera till det 
som psykologer bruka kalla för "empati". Och över huvud 
taget medför själva språkbruket en benägenhet att se på den 
humanvetenskapliga verkligheten i ett psykologiskt perspektiv. 
Dilthey själv gick till att bö ja  med tamligen långt åt det psy- 
kologiserande hållet, men särskilt i sitt sista verk, Aufiaid, tar 
han tydligt avstånd från psykologiska utläggningar av det hu- 
manvetenskapliga tolkningsarbetet. För att förstå sig själv och 
sin historia ar det inte nog att man känner sig själv inifrån, 



påpekade han. Man måste enligt Dilthey kritiskt rekonstrue- 
ra också sin egen historia, om resultatet skall kunna göra an- 
språk på objektivitet. Och objektivitet betraktade Dilthey som 
ett måste för allt vetenskapande vart namnet. 

Dilthey försökte karakterisera den historiskt-sociala verk- 
ligheten med hjalp av begreppen 'upplevelse', 'uttryck' och 
'förståelse'. Den historiskt-sociala verkligheten utgör en kom- 
plicerad helhet som består av just dessa tre slag av komponenter, 
enligt Diltheys förslag. Dessa begrepp, särskilt det sista, 'for- 
ståelse', antyder också vad det ar som skiljer människans varld 
från naturen. Man kan säga att vi bara kan förklara händelser- 
na i naturen men inteforstå dem, eftersom de inte i sig själva 
ar meningsbarande. I så måtto skiljer sig händelser i naturen 
från handlingar i människans varld, som har en mening som 
vi kan förstå i den utstfackning som vi besitter den därför 
nödvändiga kompetensen och visar intresse för saken. 

Detta är i korta drag bakgrunden till den indelning i förkla- 
rande ochförstående vetenskaper som man finner hos Dilthey och 
liknande vetenskapsfilosofer.Vetenskapernasvarld kan enligt 
detta förslag indelas i två sfarer, som båda kannecknas av att 
de utgör ett enhetligt territorium och att de som en kon- 
sekvens av områdets karaktär bara kan utforskas med hjalp av 
en bestämd metod. Naturvetenskapernas område ar då natu- 
ren, som består av ting som inte i sig ar meningsbarande. Detta 
område kan utforskas med hjalp av orsaksförklarande meto- 
der. Humanvetenskapernas område är enligt Diltheys förslag 
den historiskt-sociala verkligheten, som består av meningsba- 
rande företeelser (språkliga uttryck, handlingar, institutioner, 
och alla de ting som ar resultatet av mänskligt arbete, konst- 
verk, vetenskapliga arbeten, byggnader och så vidare). Detta 
område måste på grund av sin speciella karaktär utforskas med 
hjalp av förstående (hermeneutiska) metoder. 

Man kan saga att brottet med den platonsk-aristoteliska ve- 
tenskapstraditionen for naturvetenskapernas del bestod i upp-



tackten att naturen kan och bör utforskas med bortseende från 
allt som har med avsikter och mål att göra. I detta perspektiv 
innebar många av senare tiders försök att använda naturveten- -

skaperna som modell for humanvetenskaperna att barnet kastas 
ut h e d  badvattnet.Ty om Dilthey ochhans meningsfränder 
har ratt, är det just avsikter och mål som är typiska i den mansk- 
liga sfaren. 

I de humanistiska vetenskaperna arbetar man i våra dagar 
med många slags metoder, alltifrån filologiska texttolknings- 
metoder till kemiska analyser och röntgendiagnostik för att 
bestämma exempelvis ett redskaps ålder eller ett konstverks 
tillkomsthistoria. Men enligt det förslag som vi just har be- 
traktat ar kärnan i de humanistiska ämnena alltid meningsfor- 
ståelse. Andra metoder används då och då, som nar man an- 
vänder sig av kemi och andra discipliner som hjalpvetenska- 
per. De humanistiska disciplinerna är, om man far tro Dilt- 
hey och hans efterföljare, i grund och botten hermeneutiska 
vetetzskaper till skillnad från de kausalforklarande naturveten- 
skaperna. 

Vad det är som utgör objektet för humanistens förståelse 
förblir tämligen oklart hos Dilthey. Han talar om konstverket 
som "uttryck" for konstnärens "upplevelser" som gör det 
möjligt för iakttagaren att sjalv erfara dessa upplevelser via 
verket. En klarare förståelse av vad förståelse innebar utarbe- 
tas först senare på 1900-talet. En av nyckelfigurerna på hu-
manvetenskapsfilosofins falt ar Ernst Cassirer. I Zirr Logik der 
Kirltirnvissetzscliliften (Kulturvetenskapens logik) från 1942 an- 
vänder han uttrycket "kulturvetenskaper" för att hänvisa till 
det område som Dilthey hade kallat for "die Geisteswissen- 
schaften", andavetenskaperna.' De två begreppen ar avsedda 
att ha samma omfang, men de har olika innehåll. Det är re- 
sultatet av att de två begreppen bygger på olika varldsuppfatt- 
ningar (ontologier). 

Hos de så kallade nykantianerna onikring sekelskiftet (Win- 



delband, Rickert och andra) finns det bara två grundlaggan-
de kategorier, nämligen fakta och varden. Naturen består av 
fakta; den mänskliga sfaren, som ar uppbyggd av handlingar 
och resultaten av mänskliga handlingar, ar alltid varderelaterad 
enligt detta förslag som i våra dagar har införlivats med all- 
mänbildningen till den grad att det framstår som en sjalvfal- 
lenhet for de flesta att det är precis så som verkligheten ar be- 
skaffad. Rickert karakteriserade darfor kulturvetenskaperna 
som "varderelaterade vetenskaper" till skillnad från de "var- 
defria" naturvetenskaperna. 

Mot detta invande Cassirer att till exempel de stilbegrepp 
som man använder sig av i konsthistorien har en beskrivande 
funktion. De ar inte normativa eller värderande, och darfor 
ar det enligt Cassirers mening vilseledande att karakterisera alla 
humanvetenskapliga begrepp som "vardebegrepp". Nar konst- 
historikern Wölf£lin skriver om "barocka" konstverk, till 
exempel, så ligger det inte någon värdering i detta (till skill- 
nad från det satt som vi ofta använder ordet "barock"på i andra 
sammanhang). Och narwölfflin beskriver övergången från den 
"lineära" stilen till den "måleriska"sti1en (detta är termer som 
Wölmin själv införde i sina studier av barockens konst), så ar 
det avsett som en neutral karakteristik som inte innebar att 
den ena stilen betraktas som den andra Överlägsen.' 

Nar Cassirer själv behandlar "kulturvetenskapernas" grund- 
valar, så ersatter han darfor sina foregångares referenser till var- 
den med hanvisningar till symboler,det vill säga meningsbarande 
uttryck. Symbolerna ar nyckeln till människans natur.' Kultur- 
vetenskaperna ar darfor enligt Cassirer forst och ffamst sym-
boltolkande. Han sammanfattade själv sitt perspektiv val i följan- 
de passus: "Naturvetenskaperna lär oss med Kants uttryck 'att 
bokstavera fenomenen for att kunna läsa dem som erfarenhe- 
ter'; kulturvetenskaperna lär oss att tolka symboler for att 
avslöja det innehåll som ligger dolt i dem - for att det liv som 
de ursprungligen ar framsprungna ur ånyo skall bli synligt."' 



I den kantianska tradition som Cassirer tillhörde präglades 
ytterligare tv5 av de vetenskapsteoretiska begrepp som fortfa- 
rande ofta används. Jag taiiker på distinktionen mellan idio-
qrclfiska- och norrzotetiska vetenskaper. I ett tal som filosofen . 

Windelband höll som universitetsrektor år 1894 yttrade han 
bland annat följande ord: 

erfarenhetsvetenskaperna söker i kunskapen oili verklighe-
ten antingen det allmänna i naturlagens form eller det en- 
skilda i dess historiskt bestämda gestalt. Några av dem be- 
traktar den ofofanderliga formen, andra de verkliga han- 
delsernas unika innehåll. D e  förstnämnda ar lagvetenskaper, 
de sistnämnda är händelsevetenskaper. D e  första belar oss 
o m  det son1 alltid ar, de senare o m  det som en gång varit. 
Det vetenskapliga tänkesättet ar - o m  ett par nya fackut- 
tryck tillåtes - nomotetiskt i det första fallet och idiografiskt 
i det andra fallet. O m  vi vill hålla oss till de traditionella 
uttrycken, så kan vi har också tala oni naturvetenskapliga 
och historiska discipliner . . ."' 

Skillnaden mellan nomotetiska och idiografiska vetenskaper 
bygger, son1 detta Windelband-citat visar, på den platonsk- 
aristoteliska vetenskapstraditionens begreppspar scietitia och 
historia med den skillnaden att också de historiska vetenska- 
perna nu betraktas som vetenskaper på samma nivå som na- 
turvetenskaperna. Distinktionen mellan nomotetiska och idi- 
ografiska vetenskaper kan emellertid knappast användas för att 
dra en skarp gränslinje mellan naturvetenskaper och human- 
vetenskaper på det vis som Windelband synes ha avsett. Med 
dåtidens kraftiga betoning av det historiska perspektivet i alla 
humanvetenskapliga discipliner kunde man nog den gången 
med fog havda att tyngdpunkten på det humanvetenskapliga 
oinrådet låg just på framställningen av unika historiska hän- 
delser och förlopp. Men i våra dagar ar detta passé. I human-



vetenskaperna använder man både individualiserande och ge- 
neraliserande metoder. (Och detsamma stäinnier förmodligen 
också på det naturvetenskapliga området. Men det är nu en 
annan historia . . .) Men med detta påstående föregriper jag 
egentligen åtskilligt av det som skall avhandlas i det följande. 
Många har till exempel försvarat ståndpunkten att alla veten- 
skaper, både de som behandlar naturen och de som behand- 
lar kulturen, eftersträvar allmänna lagutsagor. Hur  ligger det 
egentligen till med detta? Det är temat för vårt nästa avsnitt. 

Fövklaving ochfövståelse 

Enligt det klassiska vetenskapsidealet består en vetenskap, scien-
tia, alltid av några grundläggande utsagor, från vilka de min- 
dre grundläggande utsagorna på området i fråga kan härledas 
med enkla logiska steg. I den vetenskapsteoretiska litteraturen 
uppträder detta krav ofta som ett krav på vetenskapliga för- 
klaringars utformning. Det hävdas nämligen ofta att alla ve- 
tenskapliga förklaringar värda namnet måste hänvisa till all- 
männa lagar. Hos Kant, till exempel, heter det i Kritik av det 
rena förnnftet (1781):"För att förklara givna fenomen kan inga 
andra ting och förklaringsgrunder anföras än sådana som kan 
sättas i förbindelse med de givna fenomenen i enlighet med 
de redan kända lagarna för fenomenen." Och ett halvt 
århundrade senare skrev Comte på sin mera vaga prosa att 
"förklaringen av fakta är aldrig något annat än den etablerade 
förbindelsen mellan olika enskilda fenomen och några allmän- 
na fakta" (Cours de philosophie positive, Kurs i positiv filosofi, 
1830). Hos John Stuart Mill heter det i hans inflytelserika 
vetenskapsteoretiska arbete A System of logic ratiocinative and 



JAMFORELSERNAS ROLL 

Jainforelser spelar en  viktig roll i humanveteriskaperna. "Den soni eridast 
känner till en  religion, kanner inte till nägon", skrev der] jamforande 
religionsvetenskapens grundläggare Max  Muller (1823-1900). D e n  
komparativa lirigvistikeri hade eri blomstringstid på 1800-talet (med Franz 
Bopp som det mest kända riainnet). Man upptäckte att det finris en  mängd 
systematiska likheter inellan ett antal europeiska spräk och det garnla indiska 
sariskrit-språket, något soni ledde till omfattande jamforaiide studier och 
till spekulationer o m  ett postulerat indo-europeiskt urspråk. 

Jainforelser spelar en  viktig roll inte minst i de estetiska disciplinerna, 
dar blicken kan skarpas geriom jainforelser mellan olika verk. Samman- 
ställningeii av den egyptiska väggmålningen nied Matisse-figurerna ar 
hämtad fraii eil av deii danska konsthistorikerri Marianne Marcussens 
rriinga studier av perspektiv och bildrumskonstruktion (Pcrrpcktiv. Ofii 

ririi~opfattclsc (;q ruii~~qct~qivclsr, Köpenhanin 1987). 
Trots att de egyptiska figurerna ar starkt stiliserade, karl vi uppfatta de  

kroppsliga fori~ierna.  Matisse-klipper1 ar aririu mer  stiliserade. D e  befinrier 
sig i gr'arislaridet mellan forestallaride och abstrakt konst. M e n  i båda faller1 
ar det niöjligt for iakttagaren att gå från forin till kontur. 



IX~OEPLS~u~yum 
1Sir!trlour2G'vii tia irp~~ll!trs~n 'aqailL! nuiSs~r!urr/qay[ ialrrsiroq puaqo ila iiv l~inS~irir!nx 



inductive från 1843: "An individual fact said to be explained 
by pointing out its cause, that is, by stating the law or laws of 
causation of which its production is an instance " ("Ett indivi- 
duellt faktum säges ha förklarats nar dess orsak har utpekats, 
det vill saga nar man angivit den eller de kausala lagar soni dess 
framkallande ar ett exempel på.") l 1  

Men ar nu detta krav att alla acceptabla förklaringar måste 
hänvisa till allmänna lagar tillämpligt också på det humanve- 
tenskapliga området? Många har besvarat den frågan jakande, 
alltifrån Mill och de humanvetenskapliga positivisterna på 
1800-talet fram till de logiska empiristerna och deras efterföl- 
jare på 1900-talet.Enligt Karl Poppers och Carl Gustav Heni- 
pels förslag, som nu har mer an femtio år på nacken, består 
alla vetenskapliga förklaringar av tre väsentliga. inslag: en 
beskrivning av den ursprungliga situationen, i vilken skeen- 
det startade; en beskrivning av den händelse eller process som 
anses behöva en förklaring; och utsagor som anger allnianna 
lagar (till exempel naturlagar som Ohms lag eller Boyles lag). 
Alla forklaringar ar enligt detta forslag "non~ologiska" (ett ord 
som bygger på det grekiska ordet för lag, "nomos").Vidare så 
har alla vetenskapliga förklaringar en deduktiv struktur enligt 
detta förslag. Beskrivningen av det som behöver förklaring 
skall följa logiskt från beskrivningen av ursprungssituationen 
plus de allmänna lagutsagorna. I en acceptabel vetenskaplig 
förklaring skall sålunda utsagan o m  det förklaringsbehövande 
fenomenet följa logiskt som en konklusion från utsagorna om 
initialsituationen och lagutsagorna, vilka fungerar som pre- 
misser i det logiskt giltiga deduktiva argument som en förkla- 
ring utgör, om Henipel och Popper har fatt. Alla acceptabla 
vetenskapliga forklaringar skulle med andra ord vara "deduk- 
tivt-noniologiska", om detta förslag ar riktigt. Denna redogö- 
relse för vad en vetenskaplig förklaring ar kallas ibland för DN-
modellen för vetenskapliga f'o'rklnringar. 

Historiska och andra humanvetenskapliga förklaringar har 



sällan en tydlig deduktivt-noinologisk struktur. Detta pekar i 
l'oppers och He~ripels perspektiv bara på att de hiimanistiska 
ämnena ännu är forhållandevis "unga" soni vetenskaper. D e  
har inte nått den grad av niognad soni kännetecknar de b ä ~ t  
itv vecklade naturveten~kaperna,blir det hävdat. Och nied de 
bäst utvecklade naturvetenskaperna brukar Inan då avse de 
matematiskt mest raffinerade vetenskapsgrenarna, särskilt in- . . 

o m  fysiken. I historia och andra huiiianistiska discipliner fin- 
ner nian vanligen bara något so111 skulle kunna kallas for "for- 
klaringsskisser", men fullt genomforda vetenskapliga forkla- 
ringar lyser for det mesta än så länge nied sin frånvaro på hu- 
manvetenskapernas område, o m  nian far tro Henlpel." 

Andra har daremot nienat att LIN-modellen inte är adek- 
vat for hunianvetenskapernas del. I den klassiska debatten oni 
vetenskapliga forklaringars natur omkring sekelskiftet påstods 
det ofta att humanvetenskapernas grundläggande niål skiljer 
sig från naturvetenskapernas niål. Naturvetenskaperna efter- 
str'avar forklaringar ined hänvisning till all~riänna lagar. Men 
hunianvetenskaperna str'avar mot forståelse av det enskilda som 
unika fenonien utan att referera till några allinanna lagar, blev 
det hävdat av filosofer soni Dilthey,Windelband, Rickert och 
andra. Mot den traditionella tesen att alla vetenskaper i grund 
och botten karakteriseras av sanuna grundlaggande kunskaps- 
intresse, nämligen att finna fram till lagförklaringar, stalls allt- 
så en dualistisk tes. Enligt den dualistiska synen på vetenska- 
perna kan vetenskapernas värld delas upp i två stora oniråden, 
naturvetenskaperna och humanvetenskaperna, soni kanne- 
tecknas av olika kunskapsintressen. Naturvetenskapernas 
griindläggande kunskapsintresse skulle vara att orsaksforklara 
det soni sker, och humanvetenskapernas grundläggande kun- 
skapsintresse skulle vara att nå fram till forståelse.'" 

På 1950- och 60-talen bidrog ett antal vetenskapsfilosofer 
till att teckna en ny bild av vetenskapernas värld. I let  fore- 
slogs bland annat att det finns två fundanientala forklarings- 



typer i vetenskaperna, for det forsta lagforklaringar av den typ 
som DN-modellen försöker att klargöra, och for det andra -

förklaringar som hänvisar till människors avsikter med det de 
gör. Georg Henrik von Wright sammanfattade den nya posi- 
tionen i en bok som utkom 1971 med titeln Explanation and 
Underst~nding.'~von Wrights tes ar att naturvetenskaperna 
kannetecknas av en grundläggande forklaringsrnodell, DN-
modellen; humanvetenskaperna kannecknas av en helt annan 
nien lika grundliggande forklaringstyp, näniligen avsiktsforkla- 
ringsmodellen. 

Nar vi vill förklara en persons handlingar, hänvisar vi ofta 
till vederbörandes avsikter. Fru Pettersson började springa for 
att hon ville nå tåget klockan sex, och det var enligt hennes -

bedömning av laget nödvändigt att springa for att uppnå det- 
ta mål. I ett vardagsexempel som detta finns de tre inslag med 
som ar typiska for alla avsiktsförklaringar: for det första finns 
där en utsaga om en persons avsikter eller mål, for det andra -
finns där en utsaga om de föreställningar som denna person 
hade om nödvändiga sammanhang mellan mål och medel, och 
for det tredje finns där en konklusion som säger något om vad 
vederbörande faktiskt glorde for att forverkliga sina avsikter 

VARFOR RITADE HAN SA? 

Konsthistoriska förklaringar hänvisar ofta till konstnärens avsikter. "Varfór 
framställs till exempel kvinnans vallsterfot som så stor? En förklaring kan 
peka på att om foten ser alltför stor ut enligt vedertagna begrepp, så ar det 
i själva verket så att foten uppbar en större tyngd och dirför ser större ut 
och kanlls större och ar större.Hela benet sorn foten ar en del av uttrycker 
genom sin form samma förståelse. Picasso framställer något mer an den 
syllliga situatio~len, nädige11 de fysiska krafterna som ingår i den. Därför 
ar det oundvikligen s i  att dessa faktorer, so111 ju också ingår i situationen, 
måste deformera de traditionella formerna." (Hans Hess, Pirtures as 
Agui71ci7t~,Sussex University Press 1975.) 





när hon ansåg att den ratta stunden for att göra så var inne. 
I en avsiktsforklaring av detta slag finns det inte någon han- 

visning till allmängiltiga empiriska lagar. Sambandet mellan 
premisserna och konklusionen i en avsiktsforklaring ar be- 
greppsligt, kan man saga. Om en människa verkligen vill nå 
ett visst mål och om denna människa verkligen anser att det ar 
nödvändigt att göra något vid ett visst tillfalle for att nå detta 
mål, så ligger det i detta att hon också forsöker nå sitt mål ge- 
nom att tillgripa de darfor nödvändiga medlen nar tiden har 
kommit for att göra så. O m  hon aldriggör något for att nå sina 
mål trots att hon har möjligheter att göra det, så måste vi saga 
oss att hon pratar i tomma luften nar hon uttalar sig om sina 
avsikter och mål.Vi kräver med andra ord ett visst samman- 
hang mellan liv och lära 

Avsiktsforklaringar förekommer ofta i humanvetenskaper- 
na. I Maurice Bessets arbete Art ofdie Xuentietli Century (1900-
talets konst) finns exempelvis följande kommentar till måla- 
ren Piet Mondrians geometriska tavlor från 20- och 30-ta- 
len: "Enligt Mondrian kan en bild bara uppnå autonomi på 
ett enda vis, nämligen genom att den behandlas som det den 
är, ett vertikalt plan. Allt som riktar sig mot en illusionistisk 
behandling av rummet, vare sig det ar perspektiviskt eller inte, 
måste avlägsnas. Det ar inte tal om att se bilden från olika syn- 
punkter. Den får inte erbjuda några vyer. Den måste vara utan 
fokus ("afokal"). För att uppnå detta fördelas likformiga kom- 
ponenter så jämnt som möjligt över bildytan. Detta förklarar 
varför Mondrian till att börja med (då han fortfarande behövde 
stöd av yttre ~iiotiv) valde sådana motiv som triad, byggnads- 
ställningar och havet i vågor kring en pir."'3chematiskt kan 
denna konsthistoriska utläggning sammanfattas på foljande vis: 

(1)Mondrian försökte uppnå ett estetiskt ideal som kan antydas 
med uttrycket "måleriets autonomi". 



(2) Han ansåg att det enda sättet för honoril att uppnå detta 
ideal var genom att försöka eliminera allt som kunde ge en 
illusion av djup, perspektiv, ting i verkligheten. 
(3)Alltså satte han igång med att försöka eliminera detta när 
han ansåg att tiden var mogen for det. 

För att denna avsiktsforklarings~nodellskall kunna göra den 
humanvetenskapliga verkligheten rättvisa, inåste den emeller- 
tid förses med några kvalifikationer. 

För det-första måste vi lägga till att Mondrian inte började 
med att formulera ett estetiskt mål, som han sedan arbetade 
tr'aget på att nå. Hans avsikter var vaga och fandande till att 
börja med. Hans experiment med olika stilar och uttryckssätt 
var lika mycket ett sökande efter ett mål son1 ett sökande ef- 
ter lärnpliga medel for att nå målet. Har som så ofta eljest be- 
tingade inål och niedel varandra.Avsikter behöver inte alltid 
föreligga i en klar och välartikulerad forin. D e  kan föreligga i 
form av intuitioner, en oro som driver på åt ett visst håll. I 
efterhand kan en sådan oro formuleras som en uttrycklig av- 
siktsforklaring. Men speciellt i fråga o m  kreativa skeenden kan 
detta inte ske på förhand. Ett visst mått av oförutsägbarhet 
ligger ju i skapandets natur. 

För det andra måste vi lagga till att avsikter inte är det sam- 
nia soin vederbörande persons egna formuleringar eller med- 
vetande o m  sina egna avsikter. Sorn Ludwig Wittgenstein på- 
pekade i ett manuskript soin utgivits under titeln Filosofiska 
irndersöknin~ar:"En avsikt ar inbäddad i en situation, i rnänsk- 
liga vanor och institutioner." (s337.) Åtskilligt av den kritik 
SOIII riktats inot hänvisningar till upphovspersonens avsikter i 
estetiska sammanhang har att göra med aktörernas sjalvforstå- 
else och inte med deras avsikter i den mening vari ordet här 
används. Det galler till exempel den klassiska kritiken av in- 
tentionsbegreppets användning i litteraturkritik och litteratur- 
historia, Wimsatts och Beardsleys gernensamnia artikel "T h e  
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Intentional Fallacy" (Avsiktsmisstaget).'hDessa författare förut- 
satter tydligen att en konstnärs avsikter är något helt annat än 
hans verk, och det stämmer på avsiktsformuleringar men inte 
på de avsikter som faktiskt bakats in i själva konstverken. 

I den konsthistoriska litteraturen, till exempel, är de ym- 
nigt förekommande hänvisningarna till konstnärernas avsik- 
ter ofta tvetydiga. Omsom refererar man till de avsikter som 
faktiskt är uttryckta i de föreliggande arbetena, ömsom refe- 
rerar man till konstnärernas försök att i ord uttrycka sina av- 
sikter. Konsthistorikern Alois Riegl slog ned på denna tvety- 
dighet i sina förelasningar vid universitetet i Wien för bortät 
hundra år sedan. A ena sidan hänvisar han själv till konstnä- 
rens avsikter i sina analyser. Den sidan av avsiktsbegreppet 
fangas in av Riegls begrepp 'konstvilja'. Intentional termino- 
logi är över huvud taget ett karakteristiskt inslag i konsthisto-
riska framställningar. Det hänvisas ofta till det som konstnä- 
rerna försökte uppnä, vad de ville, vad deras program var. Och 
ä andra sidan kritiserade Riegl skarpt konstnärernas egna för- 
sök att formulera sina avsikter, vilket han uppfattade som något 
typiskt för "den moderna subjektivismen". Som särskilt av- 
skräckande exempel anförde han Federigo Zuccaros traktat 
L'idea di pittori, rcultori e arcizitetti (Torino, 1607),men kriti- 
ken gallde också många senare konstnärers försök att instruera 
allmänheten o m  vad de "egentligen" hade varit ute efter. 

"Eilligt Mondrian kal1 en  bild bara uppnå autoiloirii på ett enda vis, 
i~ainligen att den behandlas som det den ar, ett vertikalt plan. Allt soin 
riktar sig mot  en illusionistisk behandling, vare sig det ar perspektiviskt 
eller inte, maste avlägsnas." 

(Konsthistoriker11 Maurice Besset i el1 kominentar till Piet Mondrians 
abstrakta inåli~ii~gar friil niellankrigstiden.) 



För det  tredje måste vi tillägga att avsiktsförklaringar kan vara 
ganska komplicerade. I en uppsats från 1964 tar den norske 
konsthistorikern Staale Sinding-Larsen upp frågan varför kyr- 
kan I1 Redentore ivenedig skiljer sig på flera vis från de andra 
byggnader som har samme arkitekt till upphovsman, alltså 
Palladio. Det gäller inte minst de andra kyrkorna i samma stad 
som ritats av Palladio (San Giorgio Maggiore och San Fran- 
cesco dellavigna). Efter en detaljerad genomgång av I1 Re- 
dentores säregenheter framlägger Sinding-Larsen hypotesen 
att Palladio först hade ritat en kyrka av ett annat slag (med en 
centraliserad lösning), att detta förslag förkastades av uppdrags- 
givaren och att arkitekten då på kort tid var tvungen att ändra 
sitt förslag till en kyrka med traditionell basilikastruktur. Den 
första varför-frågan som konsthistorikern ställde sig var: "Varfor 
skiljer sig I1 Redentore från andra byggnader av samma slag 
av samme arkitekt?" Hans hypotes for till en hel rad andra 
varför-frågor: "Varför blev den centraliserade lösningen för- 
kastad?" "Och varför framfördes detta förslag över huvud ta- 
get?" "Varför fick han så kort tid på sig for att omarbeta för- 
slaget?" Svaren på dessa frågor formuleras med hjälp av en 
intentional terminologi som lätt kan inpassas i avsiktsforkla- 
ringsmodellen. I fråga om det första spörsmålet skriver Sin- 
ding-Larsen bland annat detta: "Det föreligger inga uttalan- 
den om detta från den aktuella tiden, men det viktigaste 
motivet har tydligen helt enkelt varit den funktion som kyr- 
kan skulle ha. Det var nödvändigt att göra ett rum som var 
tillräckligt stort för de människomängder som skulle närvara 
vid de officiella ceremonierna, särskilt den årliga A n d a t a n ,  
samtidigt som rummet indelades så att det blev en klar skilje- 
linje mellan det allmänt tillgängliga skeppet och presbyteriet, 
som var reserverat for de högst uppsatta statliga och kyrkliga 
storheterna." 

Svaret på denna varför-fråga är alltså utformat som en be- 
skrivning av aktörernas mål och deras föreställningar om vil- 



ka medel som var nödvändiga att tillgripa för att nå dessa mål. 
Den raffinerade argumentationen i sinding-s ars ens artikel kan 
brytas upp i en serie små manövrar, som alla har den struktur 
som avsiktsförklaringsmodellen klargör. 

Avsiktsförklaringar spelar en ledande roll i konsthistorien, 
något som man lätt kan övertyga sig om genom att ta några 
smakprov från litteraturen på detta område. Men det ar också 
alltid möjligt att gå vidare från avsiktsforklaringarna och fråga 
sig varför aktörerna hade de intentioner som man anser sig 
kunna konstatera att de hade. Detta ar den ju rde  och sista kom- 
mentaren som vi vill komma med till avsiktsforklarings- 
schemat.Vi kan då med fördel återvända tillwittgensteins an- 
märkning om att avsikter ar inbäddade i situationer, vanor och 
institutioner. Den handlandes avsikter ar beroende av hand- 
lingssarnmanhanget på olika vis, vilket kan leda till en rad andra 
förklaringstyper - inflytandeforklaringar,funktionalistiskaoch 
strukturalistiska förklaringar av olika slag. 

De avsikter som ar viktigast för den konsthistoriska forsk- 
ningen och för humaniora generellt ar de institutionaliserade 
intentioner som nedfaller sig i estetisk praxis och andra verk- 
samheter. För att fa fram något av det som ligger i detta skall 
vi kort betrakta ytterligare ett exempel från konstens historia. 
Leonardo daVincis "Nattvarden" kan som alla andra konst- 
verk betraktas på två tämligen olika vis. För det första kan tav- 
lan betraktas som ett konstverk utan beaktande av dess ur- 
sprungliga kontext. Detta ar konnässörens hållning till verket, 
som låter dess estetiska egenskaper tr'ada i förgrunden. Denna 
hållning till bilder uppmuntras starkt av den nutida formen av 
konstnjutande, som i stor utstfackning bygger på reproduktio- 
ner (forst kopparstick, senare fotografier och diabilder), som fii- 
kopplar bilden fiån det fysiska och sociala sailmanhang som den 
ursprungligen hörde hemma i. För det andra kan man rikta upp- 
marksaniheten mot den hnktion som tavlan hade i sin ursprung- 
liga miljö, inbegripet de verksamheter som tavlan ingick i. 





Gunnar Danbolt, den norske konsthistorikern, pipekar i en 
artikel om Leonardos "Nattvard" att tavlan inte rir helt kor- 
rekt konstruerad o m  man utgår från de vedertagna reglerna 
for eri ce~itr~~lperspektivisk fraiiiställiiing. Bordet och figurerna 
;ir iia~iiligeri överdimensionerade, som ett par andra koiisthis- 
toriker redan tidigare hade påpekat. Nar det gäller ett tekniskt 
geni soin Leonardo ar det foga troligt att har1 skulle begi en 
sadan blunder utan ,]tt vilja något speciellt iiied det. Av- 
vikelserna iilaste riiiiligtvis vara iivsedda som sidana fr5n korist- 
iiärens sida.Varfor? För att G fram ett svar på den frågan går 
Danbolt forst till andra framstallningar av den första nattvar- 
den for a t t  f3 fraiii det soiii dr originellt i Leonardos versioii 
av detta i~iotiv. En jiiliiforelse ~ i i r d  tidigare nattvardsfrainst311- 
ningar visar att det inte var nagot nytt nar Leonardo knöt san-  
inan det fysiska rummet och bildrumniet s i  att det avbildade 
bordet fraiiitradde so111 ett fjärde bord utöver de tre aiidra i 
i~i~iiikariiasiliatsnl i doi~iinikaiierklostret Saiita Maria delle 
Grazie i Milano. Detta var, som Danbolt denionstrerar, en 
gerirekonvention. Det  nya i Leonardos variation pa temat var 
enligt Daribolt "hans v~rken-eller-struktur, detta att han var- 
keii skapade en illusioii av refektoriets förliiiigiiiiig in i 
bildruininet eller inarkerade riagot skarpt brott Litaii i stället 

AVSIKT OC:H VERK 

Arkitekten Pallc~dio, kyrkd II Kcticritorr (bildeii t.v.) skiljer sig pa flera satt 
friri halis niidra verk, till eseiiipel de tv i  andra kyrkorna i Venedig soni 
haii ocks; ar iippliovsi~iaii till (S'iii Gio!qio .\l,!qqiiirc. ocli S i r i  Fr(~iirr,\riitlcll~i 
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lat nattvardsbordet fungera som ett förmedlande led mellan 
refektoriet och bildrummet". 

För att förklara det som är speciellt med Leonardos fram- 
stallning av Jesu sista måltid analyserar Danbolt därefter den 
funktion soni den gemensamma måltiden hade i munkarnas 
liv på den tid då målningen blev utförd. Måltiderna hade en 
mycket central funktion i klosterlivet, visar det sig. Den sym- 
boliska betydelse som tillades de gemensamma måltiderna var 
så stor att matsalen fick en status som närmar sig själva kyrko- 
rummet; den var ett heligt rum. Målningen hade tillsaninians 
med de texter som lästes upp under de eljest stillatigande mål- 
tiderna delvis en aktualiserande funktion. Bilden inskärpte att 
abbotens måltid tillsammans med munkarna var en religiös 
handling av samma slag som Jesu sista måltid tillsammans med 
sina lärjungar. Kristus intog faktiskt sin kvällsmat hos domi- 
nikanerna i Milano, som Goethe forniulerade saken efter ett 
besök på platsen. 

Men alla inslag i Leonardos målning kan inte förklaras med 
hänvisning till aktualiseringsfunktionen, om man far tro den 
norske konsthistorikern.Tav1an har också en historisk aspekt. 
Den påminner om det som skedde en gång i det förflutna på 
en speciell plats. För att förklara egenheterna i Leonardos fram- 
ställning av den första nattvarden måste vi enligt Danbolt 
pendla mellan en aktualiserande och en historisk tolkning. 
Med utgångspunkt i den historiska tolkningsvarianten fram- 
står det som obegripligt varför det avbildade bordet ar en ko- 
pia av de verkliga borden i matsalen i Milano-klostret. Och 
med utgångspunkt i den aktualiserande tolkningsvarianten blir 
det svårt att förklara varför Judas framhålls så starkt, skriver 
Danbolt. (Men han pekar själv på att poängteringen av Judas- 
figuren kan tolkas som en etisk uppmaning till munkarna att 
inte svika gemenskapen.) Klostrets verksanihet och funktion 
beskrivs tr'affande just genom denna pendling mellan de två 
tolkningssatten, hävdar Danbolt: "Den historiska tolkningen 



klargör villkoren for den gemenskap som munkarna upple- 
ver genom den aktualiserande tolkningen." 

Konstnärens avsikter kan med andra ord klargöras genom 
att man narmare beskriver den funktion som bilden hade i det 
sammanhang som den tillverkades for. De avsikter som ar re- 
levanta för förståelsen av verket ar de som ar betingade av den 
praxis som verket ingår i, i detta fall en religiöst fargad verk- 
samhet. 

På vetenskapernas område kan man finna en lång rad olika 
forklaringstyper. O m  von Wrights tes i Explanation and U n -  
derstanding håller, kan denna mångfald reduceras till två grund-
läggande forklaringstyper, for det första den deduktivt-
nomologiska forklaringstypen (som von Wright föreslår ar 
fundamental på naturvetenskapernas område) och for det andra 
den typ av förklaringar som vi just har illustrerat med ett an- 
tal exempel från det humanvetenskapliga området (och som 
von Wright föreslår ar lika grundläggande på det området som 
lagforklaringarna ar inom naturvetenskaperna). 

vonwrights tes har mött motstånd från dem som fortfarande 
försvarar enhetsvetenskapstesen. Hempel och hans efterföljare 
har fortsatt att havda att alla acceptabla vetenskapliga forkla- 
ringar måste hänvisa till allmänna lagar och att detta ar vad som 
faktiskt sker också på det humanvetenskapliga området, vare 
sig humanisterna själva vet det eller inte. Mot detta brukar det 
framhållas att de exempel på allmänna lagar i humanistiska 
ämnen som har framlagts inte håller för en narmare gransk- 
ning. 

Låt oss se på ett exempel igen. I en artikel av historikern 
Knut Mykland om varför Fredrik IV av Danmark-Norge gick 
med på att avstå från Norge 1814 förekommer bland följande 
utsaga: "En människa berövas inte en kar familjeklenod utan 
att fråga sig om det ar möjligt att få den tillbaka."Vad ar det 
for slags utsaga som historikern har kommer med? En möjlig- 
het kunde vara att det rör sig om en empirisk utsaga, en psy- 



kologisk hypotes som kan ingå som en allmän lagsats i en de- 
duktivt-nomologisk förklaring." En annan möjlighet kunde 
vara att det egentligen bara ar en analytiskt sann utsaga, alltså 
ett påstående som ar sant på grund av sin mening och som 
darfor saknar empiriskt innehåll. För att citera den norske 
filosofen Audun 0fiti som tillhör enhetsvetenskapstesens kri- 
tiker: "Ansträngningarna att '!G det tillbaka' ar ju inte minst 
ett mått på hur kar familjeklenoden ar. Detta betyder inte 
nödvändigtvis att historikerns (i detta fall Myklands) framstall- 
ning ar 'tom', utan empiriskt innehåll. Men detta innehåll, med 
andra ord det empiriskt-hypotetiska inslaget, ligger i det per- 
spektiv som införs - 'att avstå från något som man gillar' - for 
att se om materialet kan 'låsas upp' med den 'nyckeln'."'x 

På bagge sidorna i denna debatt ar man överens om att man 
måste hänvisa till något allmant nar man skall förklara enskil- 
da historiska händelser. Men man är inte överens om vad detta 
allmänna består i. Enligt enhetsvetenskapstesens protagonis- 
ter består det allmänna i generella lagav, på det humanveten- 
skapliga området likaväl som på det naturvetenskapliga områ- 
det. Och enligt enhetsvetenskapstesens kritiker består det all- 
männa i allmanbegrepp snarare an allmänna lagar. Nar 0fiti skri- 
ver om att finna den "nyckel" som kan användas for att "låsa 
upp" materialet, ar han tydligen ute efter de begrepp som bör 
användas for att klargöra situationen. Den avgörande frågan 
for historikern i vårt exempel blir di: Vad var det som Fredrik 
IV gorde?Vilka begrepp bör vi använda for att beskriva han- 
delserna på ett sådant vis att skeendet framstår som begripligt 
for oss? Från Audun 0fitis och min synpunkt sett överförenklar 
enhetsvetenskapstesens försvarare över hövan nar de framställer 
alla hänvisningar till något allmant som referenser till univer- 
sella lagar av det slag som ar vanligt på naturvetenskapernas 
område. 



Sammanfattning 

Under 1800-talets lopp fick naturvetenskaperna en allt större 
prestige, och det blev vanligt att forskarna på det humanve- 
tenskapliga området framställde sin egen forskning som lika 
"vetenskaplig" som naturvetenskaperna. I den långa debatt om 
humanvetenskap och naturvetenskap som började mot slutet 
av 1800-talet myntades många av de vetenskapsteoretiska ut- 
tryck som fortfarande används: uttryck som "andaveten-
skaper", "humanvetenskaper" och "kulturvetenskaper" till 
skillnad från "naturvetenskaperna"; "historism" och "po- 
sitivism"; distinktionen mellan "nomotetiska" och "idiogra- 
fiska" vetenskaper; och så vidare. 

Humanvetenskaperna uppfattas efterhand av många som 
förstående verksamheter till skillnad från de kausalförklaran- 
de naturvetenskaperna. Med tiden vaxer det fram en förstå- 
else av vad det ar som skiljer humanvetenskapernas undersök- 
ningsområde från naturvetenskapernas territorium: i human- 
vetenskaperna handlar det om mänskliga handlingar och in- 
stitutioner som ar meningsbarande. Det rör sig om målrikta- 
de handlingar, meningsbarande verk, skeenden som delvis styrs 
av betraktelser angående mål och medel och varden som aktö- 
rerna vill förverkliga eller undgå. 

I en kausalforklaring förklaras enstaka händelser eller for- 
lopp med hänvisning till allmänna lagar. I den mer an sekel- 
långa diskussionen om förklaring och förståelse i humanve-
tenskaperna finner man an försvar av enhetsvetenskapstesen 
("Alla vetenskaper använder sig av samma grundläggande for- 
klaringsschema"), än kritik av denna tes. Kritikerna har ibland 
gått in for ett dualistiskt motförslag ("Det finns två grundlag-
gande typer av vetenskaper, nämligen forklarande och förstå- 
ende vetenskaper"). Både enhetsvetenskapstesen och den 
dualistiska ståndpunkten innebär kraftiga överforenklingar. 

Vi leds därmed i riktning mot en vetenskapsfilosofisk plu- 



ralism: "Det finns vetenskapliga verksamheter av många oli- 
ka slag, som utmarks av olika förklaringsmönster och tolk- 
ningsförfaranden." 



6. 1900-talet - fiån struk-

turalism till postmodernism 


Nar 1800-talet gick mot sitt slut och det tjugonde århundra- 
det skymtade vid horisonten, var humanvetenskaperna 
väletablerade medlemmar av vetenskapernas värld. Solida 
forskningstraditioner hade utvecklats på de estetiska område- 
na (litteraturhistoria, konsthistoria, musikhistoria), på den 
politiska historians område,på det språkhistoriska området och 
så vidare. Karakteristiska drag i dessa humanvetenskaper var 
den höga uppskattningen av det historiska perspektivet och 
ett starkt intresse for noggrann granskning av foreliggande 
fakta.Det ar detta som har sammanfattats under namnet "his- 
toristisk positivism". 

Både människan och samhället uppfattades nu som foran- 
derliga storheter, och humanvetenskapernas uppdrag uppfat- 
tades som uppgiften att beskriva och förklara sådana utveck- 
lingsskeenden. Det fanns också en kraftig koppling till peda- 
gogiska och politiska mål. Det var visserligen en allmänt ut- 
bredd forestallning att vetenskaplig verksainhet har ett egenvar- 
de, bortsett från dess eventuella nyttovärden i praktiska anvand- 
ningssammanhang. Men till de högst prioriterade forsknings- 
programmen hörde de som kunde användas for nationalpeda- 
gogiska syften.Att utforska och förmedla det egna folkets his- 
toria, det egna språkets historia, nationallitteraturens historia, 
över huvud taget den nationella kulturens framväxt genom ti- 
dernas lopp, framstod som väsentliga uppgifter i dåtidens na- 
tionalstater. De basta humanisterna fick därför också centrala 



roller i kulturlivet. De var ledande krafter i den gemensamma 
uppgiften att bygga upp den egna nationen, som i sin tur in- 
gick i den övergripande uppgiften att förvalta, utveckla och 
sprida den västerländska civilisationen över hela klotet. 

Både den historistiska positivismen och det nationalpeda- 
gogiska programmet har efterhand utsatts för kritik på 1900- 
talet, och detsamma gäller den naiva tron på den västerländ- 
ska civilisationens välsignelser. I detta kapitel skall vi forst se 
på en del av bakgrunden till humanvetenskapernas tamligen 
genomgripande förvandling på 1900-talet, namligen den för- 
ändrade människosynen, Sedan skall vi följa en utvecklings- 
linje i humanvetenskaperna på 1900-talet, som passar utmärkt 
bra för att illustrera den nya människosynens effekter på det 
humanvetenskapliga området, nämligen de forskningstradi- 
tioner som vaxer fram med den strukturalistiska språkveten- 
skapen som modell.Vi skall också referera en del kritiska syn- 
punkter som har riktats mot den klassiska strukturalismen 
under de sista åren. 

Det måste understrykas att strukturalism-exemplet bara ar 
ett bland många möjliga exempel från det varierade landskap 
som nutidens humanvetenskaper utgör. Som vanligt avslutar 
vi med en sammanfattning av några av de viktigaste poänger- 
na. 

Den dolda människan 
Humanvetenskapernas område kan sägas omfatta alla manni- 
skans kulturella aktiviteter och produkter. Uppfattningarna om 
vad humanvetenskaperna egentligen handlar om ar därför 
beroende av hur man ser på människans natur och hennes plats 
i världen. I vår europeiska tradition uppfattades människans 
natur länge på ett statiskt vis, som något som i grund och 
botten inte förändrar sig genom historiens lopp. Med den 

i 



hunlanvetenskapliga revolutionen omkring år 1800 modifie- 
ras detta inslag i den platonsk-aristoteliska traditionens veten- 
skapssyn och världsbild. I den historistiska traditionen upp- 
fattas människan som en föfanderlig storhet, som något som 
utvecklar sig genom tiderna. 

Men detta rubbade inte det grundläggande antagandet att 
världen har en fast och oföränderlig struktur och att männi- 
skan har sin givna plats i det universum som en gång skapades 
av Gud. Människan betraktades som universums medelpunkt. 
Och människan ansågs vara olik andra varelser i världen till 
sitt väsen. Människan var till skillnad från djuren och andra 
levande vasen utrustad med själ och fri vilja, med förnuft och 
myndighet inte bara över sin existens utan också pålagd ett 
särskilt ansvar för förvaltandet av naturens rikedomar i största 
allmänhet. 

Detta perspektiv på människan och hennes plats i världen 
har reviderats med eftertryck under de senaste 150 åren. Upp- 
fattningen att människan är världens centrum hade fatt en 
första stöt då Kopernikus på 1500-talet föreslog att jorden in- 
te är universums mittpunkt utan bara en planet bland flera 
andra som rör sig i banor runt solen, som Kopernikus före- 
ställde sig som centrum i universum.Vid 1800-talets mitt ut- 
manades den traditionella människouppfattningen grundligt 
av en annan naturvetenskap, nämligen biologin. Charles Dar- 
win publicerade sitt arbete om arternas uppkon~st, O n  the 
Origin of Species, i november 1859. Hela upplagan strök nied 
på en dag. I detta verk föreslogs det att de existerande djur- 
och vaxtarterna ar resultatet av en lång historisk utveckling. 
Arterna kommer och går. Det är bara de bäst utrustade som 
kan vinna i "kampen för tillvaron", som Darwin formulera- 
de det. (Den fullständiga titeln på Darwins huvudarbete ar: 
Arternas uppkomstgenom det naturliga urvalet och de rnestgpnnade 
rasernas överlevnad i kampen för tillvaron.) 

Detta förutsatte att världen har en mycket längre historia 



Sirnotie de Beauvoir Agties Heller 
(1 908- 1986) 8 1929)  


Frarn till slutet p i  1800-talet var kvintror stort sett utestätigda från forsktiitigetis värld. På 
1900-talet Iiar atrdeletr kvititior okat starkt på Iiurnatiiora-området såväl sotn på dejesta 
atidra forsktiity$lt. Här eri Iiatidfull protniwentafilosofer f å t t  1900-talet. 





dittills hade antagit. Nu började man tänka i årmiljoner i stäl- 
let för några få årtusenden. Det brvter med den kristna ska- 
pelseläran, som den hade uppfattats till dess, och också med 
de platonska och aristoteliska uppfattningar om världens sta- 
tiska struktur som efter hand hade inlemmats i den kristna 
traditionen. Och vad värre var, det innebar också ett brott med 
föreställningen om människan som skapelsens krona. Männis- 
kan framställdes nu som ett djur bland alla andra, som råkat 
utveckla speciella egenskaper som befrämjar denna arts över- 
levnad i kampen for tillvaron. "Skillnaden mellan människan 
och de högre djuren är visserligen stor, men det är avgort en 
gradskillnad och inte en väsensolikhet", skrev Darwin.' 

Den biologiska utvecklingslaran verkade vara oförenlig med 
det traditionella kristna perspektivet på världen. Reaktionerna 
har under de senaste 140 åren växlat mellan totalt förkastande 
av utvecklingsläran eller totalt förkastande av det religiösa 
perspektivet och försök att förena det vetenskapliga och det 
religiösa perspektivet på något vis. När läkaren och psykolo- 
gen Sigmund Freud höll föreläsningar om psykoanalysens 
grunder i mitten av 1910-talet, beskrev han Kopernikus som 
upphovsmannen till den första stora krankningen av männis- 
kans naiva egenkärlek och Darwins utvecklingslära som nästa 
stora angrepp på människans överdrivna självuppfattning: "den 
biologiska forskningen berövade människan hennes påstådda 
privilegium att vara ett väsen som skapats på ett speciellt vis 
genom att visa att hon harstammar från djurens rike och att 
hon därför har en outplånlig animalisk natur".' 

Den tredje och enligt Freuds egen mening största kränk- 
ningen av människans storhetsbegar var hans egna undersök- 
ningar av det mänskliga medvetandets begränsade presta- 
tionsförmåga. I traditionen från Descartes och 1700-talets upp- 
lysningsfilosofi hade man antagit att människan med tiden kan 
frigöra sig från sina fördomar och föråldrade traditioner. Ge- 
nom att använda sitt fornufi kan människan själv skapa sig en 
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bättre värld. I sitt arbete med hysteriska och neurotiska pa- 
tienter kom Freud fram till uppfattningen att den största de- 
len av människans själsliv försiggär i det omedvetna. Vira 
medvetna föreställningar är bara toppen av ett isberg. Mest- 
parten av värt psykiska liv utspelar sig i det dolda under medve- 
tandets yta men visar sig mer eller mindre otydligt i våra dröm- 
Inar, i vira spontana felsägningar, i våra tvångshandlingar. I 
drömmarna kommer våra önskningar till uttryck, men i for- -

vrängd form. I vårt psyke finns det nämligen en censurappa- 
rat, som Freud döpte till "överjaget", och där utövar andra 
auktoriteter sin makt utan att vi själva vet om det. Det kan till 
exempel vara faderns eller moderns röst som talar i mitt inre 
utan attjag själv genomskådar det rätta förhållandet. Mina egna 
tankar och önskningar förvrängs, men förvrängningarna sker 
inte slumpmässigt. 

I sitt arbete med människors drömmar ansäg sig Freud kunna 
spära två grundläggande mekanismer, som han kallade for 
"förskjutning" och "förtätning". Med sina kunskaper om det 
undermedvetnas mekanismer kan den psykologiske yrkes- 
utövaren tolka det manifesta dröminnehället och finna dess 
dolda mening, det latenta innehållet. Drömmarnas yta, det de 
omedelbart handlar om, uppfattas som tecken på bakomlig-
gande förhällanden, som symboler som behöver tolkas. En 
äldre kvinnlig patient drömmer till exempel om två skalbag- 
gar som befinner sig i en liten ask. Hon måste slappa dem lös, 
annars kvävs de. När hon öppnar asken, flyger den ena skalbag- 
gen utmattad ut genom fönstret. Den andra krossas när hon 
stänger fonstret. I sin analys av detta exempel förbinder Freud 
drömbilderna med kvinnans tidigare upplevelser, inte minst 
på det sexuella området. Hon oroar sig för sin äldrande och 
just då frånvarande man, som tydligen har potensproblem. Den 
krossade skalbaggen kan relateras till det potensbefr'amjande 
niedel som kallas "spansk fluga", vilket består just av sönder- 
malda skalbaggar. "Skalbagge" heter på tyska "Maikäfer" 



(majbagge) - kvinnan gifte sig i maj månad och minns detta 
som en olycklig period av sitt liv; och så m id are.^ 

Samtidigt som Freud höll sina tidigare nämnda introduk- 
tionsforeläsningar om psykoanalys publicerades Ferdinand de 
Saussures föreläsningar i allmän språkvetenskap posthumt (Kurs 
i allmän språkvetenskap, 1916, som vi skall se narmare på i näs- 
ta avsnitt). L'aran om språkets djupstrukturer kan betraktas som 
en analogi till Freuds analyser av medvetandets latenta inne- 
håll. Både de Saussure och Freud bidrog till att avslöja bak- 
omliggande strukturer som fungerar utan att aktörerna är 
medvetna om det. Både Freud och de Saussure bidrog till att 
avtäcka den dolda människan och kan därför båda två räknas 
som strukturalismens grundläggare, även om det är de Saus- 
sure som brukar framstå som portalfiguren i detta sam-
manhang. 

Ytterligare ett namn bör framhävas när man behandlar te- 
niat den dolda människan. Det är namnet på en forskare som 
levde på 1800-talet men soni fick stort inflytande forst på 
1900-talet: Karl Marx. Också Karl Marx och den samhallsve- 
tenskapliga forskningstradition som utgår från hans arbeten 
tillhör det som mest effektivt bidragit till att punktera det som 
Freud kallade for människans "naiva kärlek till sig själv", våra 
uppblåsta forestallningar om vår egen arts roll i universums 
historia. En av Marx grundläggande teser var att historien i 
forsta hand inte fornias av våra idéer, vårt tankande.Vårt tän- 
kande ar i stället bestämt av de rådande sanihällsforhållande- 
na, narmare bestämt av den ekonomiska produktionsapparat 
som kannetecknar den sortens samhälle som vi råkar leva i. 
Egentligen rör det sig om ett samspel mellan produktivkraf- 
ternas och tänkandets utveckling, det som brukar kallas for 
"dialektisk materialism", men tyngdpunkten ligger enligt 
Marx på produktivkrafterna. Det ar de som til syvende og sist 
faller utslaget i den historiska utvecklingen. 

Med det enorma genonislag som Marx synpunkter fatt på 



1900-talet ar det befogat att rakna också honom som en av 
dem som mer än de flesta bidragit till att ge människan som 
tankande vasen en mera blygsam roll an vad hon tillskrivits i 
den filosofiska traditionen från Platon till Descartes och Kant 
och Hegel. Det framstår i våra dagar som helt självfallet att 
individen i stor utstiackning formas av samhallsstrukturer som 
den enskilda människan blott i begränsad utsträckning kan 
överskåda. 

Klassisk strukturalism och semiologi 
Humanvetenskapernas område framstår inte langre som ett 
enhetligt område av det slag som Dilthey och Windelband och 
deras samtida föreställde sig. Det ar inte langre övertygande 
att havda att alla humanvetenskaper ar förstående till skillnad 
från de förklarande naturvetenskaperna. Det ar inte langre 
övertygande att karakterisera samtliya humanistiska vetenskaper 
som genomgående idiografiska eller individualiserande eller 
historiska på det vis som man med fog kunde göra for hundra 
år sedan. 

Till det som mest bidragit till att for'andra bilden av det hu- 
manvetenskapliga området under 1900-talet hör brottet med 
historismen som sammanfaller med de synkrona studiernas 
genombrott på manniskovetenskapernas område. Pionjärfi- 
guren hette Ferdinand de Saussure. Hans huvudarbete Cours 
de linguistique générale (Kurs i allmän språkvetenskap) bygger 
på föreläsningsanteckningar som gjordes av studenter vid uni- 
versitetet i Geneve under åren 1907-191 1 och utgavs 1916 
efter de Saussures död..' Med detta arbete fick den moderna 
synkrona språkvetenskapen sitt första stora mönsterexempel. 

I den historistiska traditionen dominerade det historiska 
perspektivet totalt.Att förstå något i människans sfar framstod 



som detsamma som att spåra dess historia. Men i egenskap av 
språkanvandare vet vi alla att detta inte stämmer i praxis.Vi 
förstår meningar och uttryck på vårt eget språk utan att be- 
höva veta något som helst om detta språks historia. de Saus- 
sure uttryckte saken på följande vis: "Det första som slår en 
nar man utforskar språket, ar att for det talande subjektet ex- 
isterar inte språkets succession i tiden: det står inför ett till- 
stånd. Darfor måste lingvisten som vill förstå detta tillstånd 
glömma allt som har frambragt det och ignorera diakronin."' 

de Saussure upptäckte med andra ord sagt den fardighets- 
kunskap och den fortrogenhetskunskap som vi alla besitter i 
egenskap av språkanvandare. Som svensktalande personer vet 
vi allesamn~ans vad ordet "inte" betyder och hur det kan an- 
vandas, utan att kunna formulera de regler som styr våra språk- 
liga verksamheter. Också en historiskt inriktad språkforskare 
måste utgå från den föreliggande fardighets- och för-
trogenhetskunskapen på det språkliga området när hon eller 
han till exempel försöker klargöra serien av uttalsforandring- 
ar som har lett fram till det nutida ordet "inte". Språkets 
utveckling måste förstås som en utveckling från en synkroni 
till en annan, som de Saussure formulerade det en gång.' 

Uppgiften blev då att utveckla en begreppsapparat som 
kunde användas för att förvandla de existerande fardigheter- 
na på det språkliga onirådet till artikulerat vetande, till påståen-
dekunskap. Ferdinand de Saussure lade själv grunden till det- 
ta i sina föreläsningar. Andra har fullföljt hans uppslag. Dar- 
med var grunden lagd for den strukturalistiska traditionen i 
språkvetenskapen. 

Mönsterexempel på strukturalistiska analyser kan man fin- 
na på fonologins (eller fonemikens) oniråde, det vill saga stu- 
diet av de nieningsskiljande ljuden i olika språk. På svenska 
betyder "katt" något annat an "ratt"'. "k" och "r" ar alltså två 
olika fonem på svenska. Dareniot spelar det ingen roll vilket 
av de allniant utbredda r-ljuden man använder. "Ratt" utta- 
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lat med rullande tungspets-r betyder detsamma på svenska som 
"ratt" uttalat med frikativt "r", till exempel. Dessa två "rn- 
ljud tillhör samma svenska fonem. de Saussure föreslog själv 
att den begreppsapparat och de metoder som han bidrog till 
att utveckla kunde visa sig vara lika användbara på alla andra 
områden dar det rör sig om meningsbärande företeelser, ut- 
tryck som kan tolkas och förstås. Alla meningsuttryck, alla 
"symboler" (som Ernst Cassirer skulle ha sagt) eller "tecken" 
(som de Saussure själv uttryckte det) ingår i system av kon- 
traster och likheter som påminner om det system som ett gi- 
vet språks fonem tillsammans utgör. de Saussure föreställde sig 
därför möjligheten av ett antal "teckenvetenskaper" eller 
"semiologiska vetenskaper" som skulle ha till uppgift att ut- 
forska "tecknens liv i deras sociala sammanhang".'Det namn 
som de Saussure föreslog som beteckning för dessa teckenve- 
tenskaper in spe, "semiologi", är nu allmänt vedertaget som 
benämning på en väletablerad men omstridd forskningstra- 
dition. (Ibland används en annan benämning som härstammar 
från den amerikanske 1800-talsfilosofen Peirce, nämligen "se- 
miotik".) 

Det semiologiska forskningsprogrammet har nu utprövats 
på både samhällsvetenskapernas och de estetiska vetenskaper- 
nas områden. På 1800-talet hade de estetiska disciplinerna an- 
tagit en historisk form: det handlade om litteraturhistoria, konst- 
historia, teaterhistoria och så vidare. Med upptäckten av texters 
och andra meningsverks synkrona dimension öppnade sig en 
möjlighet att utveckla vetenskaper om litteratur, konst, teater 
etc. som kunde förena historiska (diakrona) med synkrona (till 
exempel strukturalistiska) metoder. 

En av de mest framtr'adande gestalterna inom den forsk- 
ningstradition som nyligen har döpts till "den klassiska struk- 
turalismen" (till skillnad från den senaste utvecklingen, "ny--
strukturalismen", som vi återkommer till i nästa avsnitt) är den 
franske socialantropologen Claude Lévi-Strauss.' Han kunde 



bygga på de Saussures sprakvetenskap och inte niinst på ef- 
terföljaren Trubetzkoys systeriiatiska behandling av ljudläran, 
fonemiken, och siig en möjlighet att för första gången i histo- 
rien utveckla en vetenskap orn sainhallet inspirerad av språk- 
vetenskapliga metoder och perspektiv. Och  med "vetenskap" 
nienade Lévi-Strauss i enlighet med den platonsk-aristotelis- 
ka traditionens scientia-ideal att söka efter ofofanderliga stor- 
heter som styrs av universella lagar. Genom överförandet av 
den fonemiska metoden till exempelvis studiet av primitiva 
folk kommer det att öppnas möjligheter till att formulera 
"nödvändiga sammanhang" och att upptäcka "allmänna la- 
gar", skrev Levi-Strauss i en artikel som publicerades 1945.' 

Några år senare formulerade han saiiima poäng på följande 
vis: 

Av alla sociala företeelser ar det hittills bara språket som har 
undersökts på ett sådant vis att det kan tjäna som föreniål 
for en vetenskaplig analys i egentlig mening, så att vi sätts i 
stånd att förstå dess utveckling och kan förutsäga dess 
förandringssatt. Detta ar resultatet av den moderna forsk- 
ningen omkring fonenlikens problem, solil har lyckats över- 
skrida de språkliga fenoiilenens ytliga medvetna och histo- 
riska uttryck och natt fram till den grundläggande objek- 
tiva verklighet som består av system av relationer som ar 
produkter av omedvetna tankeprocesser. Frågan ar nu om 
det ar möjligt att åstadkomma något liknande nar det galler 
analysen av andra sociala företeelser. Skulle en sådan analys 
kunna föra till resultat av samma slag? Och om den sista 
frågan besvaras jakande, kan vi då ocksi sluta oss till att alla 
former av socialt liv egentligen ar av samma natur - det vill 
saga, består de av beteendesystem som utgör projektioner 
på det medvetna, socialiserade tänkandets nivå av allman- 
giltiga lagar, vilka styr manniskosinnets undermedvetna ak- 
tiviteter?'" 



Här har vi i ett nötskal programmet for den strukturalisti- 
ska forskningsansatsen på de olika humanvetenskapliga 
områdena. Lévi-Strauss har själv försökt att utnyttja "den fo- 
nemiska metoden" i analyser av slaktskapsstrukturer i olika 
typer av samhällen och i analyser av myter. Myter kan enligt 
Lévi-trauss delas upp i minstadelar, "mytem", i analogi med 
ljudlärans "fonem". Myter skall, oni den strukturalistiska 
hypotesen visar sig hålla stånd, uppvisa en liknande struktur 
av niotsättningar som systemen av betydelseskiljande ljud gör 
i alla naturliga språk." 

Därmed har vi laninat sanihallsvetenskapernas egentliga 
område och konimit in på ett av de humanistiska karnoniråde- 
na: analyser av litterära texter och muntligen traderad littera- 
tur. Oni  myter kan analyseras soni enheter soni ar ordnade i 
enlighet med allmängiltiga lagar, så borde det gå att närma sig 
alla andra former av litteratur på ett liknande vis. På det sättet 
övergår den strukturalistiska ansatsen till att bli en litteratur- 
vetenskaplig metod. Claude Lévi-Strauss har själv i samarbe-
te nied en annan av den klassiska strukturalismens grundlag- 
gare, Roman Jakobson, utfört en analys av en dikt av Charles 
Baudelaire som ett exempel på metodens möjligheter. Låt oss 
bekanta oss med deras framställning soni ett smakprov på vad 
strukturalism och semiologi kan tänkas innebära. Dikten i fråga 
är "Les chats", "Katterna", soni ingår i diktsamlingen Les Fleurs 
du h la l ,  Det ondas blommor,forst utgiven år 1857.Den svens- 
ka Översättningen är gjord av Ingvar Björkeson." 

LES CHATS 

L s  amoureuxfervents et les savants aust?res 
A i m e n t  kgalement, dans leur miire saison, 
Les chats puissants et doux ,  oyue i l  de la maison, 
Q u i  comme e u x  sontjirileux et comme e u x  sédentaires. 



A m i s  de  la science e t  de la volupté, 

Ils cherchent le silence e t  l'horreur des ténebres; 

~ ' E r e b eles e i t  pris ses coursiers funebres, 

S' i ls  pouvaient a u  servage incliner incliner leur fierté. 


Ils prennent e n  songeant les nobles attitudes 

D e s  grands sph inx  allongés a u  fond  des solitudes, 

Q u i  semblent s'endormir dans u n  rlve sans-fin; 


Leurs reins féconds sont pleins d'étincelles magiques, 

E t  des parcelles d'or, ainsi q u ' u n  sable f i n ,  

Etoilent vaguernent leurs prunelles mystiques. 


KATTERNA 

D e n  hete älskaren, ej mindre ä n  den stränge 
och k y s k e  forskaren, blir, när h a n  levat länge, 
e n  kattens trogne v a n  och håller den i ära. 
S o m  de är dessa husdjur  frusna, stationära. 

D e  sätter vällust högt och tigande begrundan; 
till sk lraors  värld a v  skräck drar de  sig ofta u n d a n ,  
och avskyr  t jänande och tvång; till intet gagn 
besvor d c m  Erebos att draga Mörkrets vagn. 

I 1Ång meditation, behapJullt sträckta u t  
l iknar de sfinxertia, i ensam letargi 

forsjutikna, sovande i drömmar u tan  r h t .  

D e  tunga länderna ses gnistra a v  magi,  
och s o m  med  stoftf;ri sand iir regnbågshinnans sten 
besådd mcd  girldjiragmetzt i heml~ l i c t s f i r l l t  s ken .  



Baudelaires dikt har en viss form. Den ar en sonett, alltså en 
dikt som är uppbyggd på ett visst vis med rim i en viss ord- 
ning. Det som Jakobson och Lévi-Strauss ar ute efter är nå- 
got annat, narnligen den helhetsstruktur som uppstår genom 
alla de upprepningar och kontraster som ar inbyggda i dikten 
på olika nivåer. Det galler alltså alla de inslag som ar verksam- 
ma i texten på den fonetiska nivån (ljudnivån), den fonologi- 
ska nivån (de minsta betydelseskiljande elementens nivå), den 
morfologiska nivån (ordnivån), den syntaktiska nivån (de 
grammatiska konstruktionernas nivå), den semantiska nivån 
(det vill saga meningsnivån, betydelsenivån). O m  man antar 
att det finns strukturer i dikten på alla dessa nivåer, blir dik- 
tens helhetsstruktur det som uppstår genom förbindelserna 
mellan alla delstrukturerna i den. 

Har kan vi bara komma med några smakprov på vad analy- 
sen går ut på. Den som vill f3 en mera rättvisande bild, måste 
gå till Jakobsons och Lévi-Strauss egen text (som också finns 
översatt till svenska).I3 (1) Dikten har, säger de, en tredelad 
struktur, som bygger på kontrasten mellan aktivitet och passi- 
vitet. I den första strofen framställs katterna som passiva vasen 
som iakttas utifrån av älskare och vetenskapsman. I den andra 
strofen ses katterna också utifrån, enligt Lévi-Strauss och Ja- 
kobson. Har observeras katterna av mörkrets makter. Men nu 
framstår djuren som aktiva. Och i de två sista stroferna ses kat- 
terna både utifrån och inifrån, och motsättningen mellan ak- 
tivitet och passivitet upphavs. Katterna kan verka passiva, men 
enligt analysförslaget intar de denna hållning aktivt. (2) Den 
första och den sista strofen har en gemensam grammatikalisk 
struktur som skiljer dem från de två mellersta stroferna. I den 
första och den fjärde strofen finner man nämligen två subjekt, 
ett verb och ett objekt; både subjektet och objektet ar for- 
sedda med bestämningar; och en motsvarande uppbyggnad 
finns inte i de två andra stroferna. (3)Jakobson och Lévi-Strauss 
havdlir vidare att katterna och sfinxerna har en androgyn ka- 



raktär, de ar både manliga och kvinnliga på sanma gång och 
kan darfor betraktas som en syntes av dessa motsatser. För att 
stödja detta sitt påstående påpekar författarna bland annat att 
det i Baudelaires dikt ingår feminina ord med maskulina rim. 

Litteraturhistorikern Sven Storelv påpekar i en kommentar 
till den föreslagna analysen att Jakobson och Lévi-Strauss inte 
har något kriterium for att avgöra vilka av alla de möjliga kon- 
traster och parallelliteter som en vaken lasare kan finna i dik- 
ten som ar poetiskt signifikanta. Och darfor framstår deras 
diktanalys som godtycklig. Att förekomsten av honkönsord 
med maskulina rim skulle antyda tvekönthet och att detta 
dessutom skulle återspegla diktarens egen karaktär ar, for att 
slå ned på en av många möjliga punkter i analysen, foga rim- 
ligt om man beaktar det förhållandet att kön i bokstavlig 
mening inte har något som helst att göra med maskulina och 
feminina rim.'" 

I sina anmärkningar till Lucien Goldmanns analys av sam- 
ma Baudelaire-dikt, som bygger vidare på Jakobsons och Lévi- 
Strauss analys, kommer Storelv till samma konklusion, narnli- 
gen "att de påstådda mikrostrukturerna knappast håller for en 
närmare granskning av texten. Hypotesen kan inte verifieras 
på mikroplanet. Angående huvudstrukturen så kan inte hel- 
ler den verifieras på grund av bräckliga homologier och bruk 
av godtyckliga kategorier."" Det ar som synes tämligen kraf- 
tig kritik som har riktas mot den analys som Jakobson och 
Lévi-Strauss har foreslagit.Men det hindrar inte kritikens upp- 
hovsman, professor Sven Storelv, från att fortsatta att satsa på 
det strukturalistiska och semiologiska forskningsprogrammet. 
(Han var till exempel själv med om att grunda ett nordiskt 
sällskap for semiologi for några år sedan, som höll sin första 
konferens i Bergen år 1987.) 

Det grundlaggande antagandet i den strukturalistiska och 
semiologiska forskningstraditionen ar att all meningsproduktion 
sker på grundval av stri4kturer som ar uppbygqda på samma vis som 



språkets strukturer. Litteraturforskaren Atle Kittang formulerar 
det på följande vis: "således blir hypotesen med andra ord att 
alla meningsbarande aktiviteter inom det sociala rummet i sista 
instans ar manifestationer av en struktur som är homolog med 
språkets struktur"." Man borde då kunna vänta sig att det på 
alla områden skall vara möjligt att finna grundläggande enhe- 
ter som motsvarar språkens fonem. Men det har i praxis visat 
sig vanskligt att lokalisera sådana enheter på andra kulturella 
och sociala områden, till exempel i analyser av enskilda verk 
på bildltonstens och filmens områden. 

Att studera till exempel en film semiologiskt innebar att se 
den som ett slags text som styrs av underliggande koder och 
system. En film är "ett textuellt system", skriver en av de le- 
dande filmsemiologerna, Christian Metz. Metz vänder sig 
dock mot de forsök som hittills gjorts att hitta filmens mot- 
svarigheter till språkets fonem. Det finns en rad förslag i litte- 
raturen på detta område med nybildningar som "kinem", 
"ikonem", "kadern", "edem" och dylikt. Svårigheten ar att 
ge dessa uttryck en klar mening som verkligen motsvarar det 
som ordet "fonem" står for i språkvetenskapen. Enligt Metz 
måste man i stallet anta att varje film har sin egen kod med 
sina egna minstadelar. Den första uppgiften blir då att söka de 
olika koder som används på filmområdet." 

I en artikel från 1969 med titeln "The Development of a 
Semiotic of Film" (Utvecklingen av en filmsemiologi) skri- 
ver amerikanen Sol Worth att han anser att "lingvistiken nog 
kan utgöra en fruktbar utgångspunkt for filmsemiologins ut- 
veckling, men att den inte tillhandahåller en fardig, avrundad 
teori som kan övertas utan vidare och användas som grund- 
valen for en livduglig filmforskning . . . målet måste snarare vara 
att utveckla en metodologi och en teorikonstruktion som kan 
ge oss möjligeten att med någorlunda säkerhet säga varför, och 
med hjälp av vilka regler, som vi ar i stånd till att sluta oss till 
betydelsen av vissa filmtecken och ge oss hopp om att andra 



sluter sig till samma betydel~er". '~ 
Citatet från Sol Worth antyder en helt avgörande fräga: Hur 

hittar man faktiskt fram till den mening som ar nedfalld i en 
film, till exempel, eller i andra nieningsbarande verk? De 
motsättningar som finns mellan olika ansatser på det bild- och 
textanalytiska omrädet (i ämnen som konst-, film- och littera- 
turhistoria) beror inte minst på olika antaganden om rne- 
ningsproduktionens villkor och olika bedömningar av hur 
bärkraftig den begreppsapparat egentligen ar som kan utvecklas 
inom de ramar som skisserats av de Saussure och Lévi-Strauss 
och andra ledande semiologer och strukturalister. Några fors- 
kare ar optimistiska nar det galler de framtida möjligheterna, 
till exenipel de författare som citerats i detta avsnitt.Andra anser 
sig ha sett fatala svagheter i själva grundvalen for hela det se- 
miologiska programmet. Men det kan vi inte gå närmare in 
på har och nu. Frågan ar om bilder och filmer och byggnader 
och sä vidare verkligen ined fördel kan beskrivas och analy- 
seras med samma begreppsapparat som har visat sig fruktbar 
på vissa spräkvetenskapliga områden. Ar det givande att be- 
handla alla kulturella företeelser, inklusive människan själv, som 
texter eller textliknande tingestar? Eller ar det så att det finns 
viktiga olikheter mellan texter och till exempel bilder och att 
man darfor borde utveckla andra begreppsapparater för de 
icke-språkliga sidorna av vår kulturella värld?'" 

Nystvuktuvalism och postmodernism 
Vetenskapliga projekt kan kritiseras på många olika vis. Ett satt 
ar att peka på brister i resultaten av forskningsmödorna.1 det 
föregående avsnittet illustrerade vi detta genom att referera 
nägra kritiska synpunkter på nägra av den strukturalistiska och 
semiologiska forskningens produkter. Kritiken gällde speci- 



sllt möjligheten att empiriskt pröva de framlagda förslagen. 
Bristande prövbarhet är en allvarlig svaghet i vetenskapliga 
sammanhang. När det g'allde filmsemiologi var vi också inne 
pa en annan aspekt, nämligen avsaknaden eller förekomsten 
AV användbara begrepp eller grundläggande beskrivnings- och 
analyskategorier. O m  det finns inbyggda svagheter i den be- 
greppsapparat som används i en vetenskaplig undersökning, 
sa visar sig detta i form av mindre tillfredsställande resultat. Och 
därmed har vi kommit fram till en grundläggande form av 
l-etenskapskritik som går lös på själva förutsättningarna for den 
l-etenskapliga verksamheten på ett givet område. I anknytning 
till Thomas Kuhns beteckning på de mest fundamentala for- 
utsättningarna for vetenskapligt arbete, uttrycket "paradigm" 
(som vi kan översätta med "mönster"), kan vi kalla detta för 
"paradigmkritik" eller "mönsterkritik"."' I den strukturalist- 
iska traditionen kan man finna goda exempel på den typen av 
vetenskapskritik från 60-talets mitt till den aktuella debatten. 

En av utgångspunkterna for det som omväxlande har kal- 
lats for"poststrukturalism", "nystrukturalism "dekonstruk-
tivism" och "postmodernism" är en föreläsning som den då 
unge och okande franske filosofen Jaques Derrida höll på en 
konferens i Baltimore hösten 1966.Konferensen behandlade 
ämnet "The Languages of Criticism and the Sciences ofMan" 
("Litteraturanalysens språk och humanvetenskaperna"). Där 
höll Derrida ett inlägg med titeln "Struktur, tecken och spel 
i humanvetenskapernas diskurs"." Utgångspunkten var den 
klassiska strukturalismen, närmare bestämt Lévi-Strauss arbe- 
ten. Hos Lévi-Strauss finner man enligt Derrida på samma vis 
som hos de Saussure ett försök att befria sig från traditionella 
förutsättningar och begrepp, samtidigt som man kan lägga 
märke till att båda två fangas av just den begreppsapparat som 
de är på väg att frigöra sig från. Och så måste det vara. Den 
enda vägen man kan gå for att befria sig från ohållbara tradi- 
tionella tänkesätt är att arbeta sig genom dem så att man så 



småningom far en kritisk distans till det traditionella tankan- 
det. Och nar man kommit så långt ar man också obönhörli- 
gen märkt av traditionen." 

Det är sådant kritiskt arbete som spr'anger det givna tankan- 
det inifrån som Derrida kallar för "dekonstruktion". Benam- 
ningen "dekonstruktivism", som ibland används som ett namn 
på hela spektrumet av kritiska ansatser inom den struktura- 
listiska traditionen, framhåller alltså forutsattningsanalys som 
ett grundläggande inslag i humanvetenskapligt arbete. 

"Dekonstruktion" betyder har inte detsamma som "de- 
struktion" eller "forstörande".Avsikten ar inte att lagga allt i 
ruiner utan att framskaffa insikter som man eljest inte kunde 
ha fatt genom att kritiskt bearbeta det kulturarv som vi ar del- 
aktiga i. I detta avseende ar Derridas och de andra poststruk- 
turalisternas arbete en utmärkt illustration till vad det innebar 
att arbeta som kritisk humanistisk forskare. 

På samma sätt som sin laromastare Martin Heidegger angri- 
per Derrida några av den västerländska civilisationens mest 
grundläggande förutsättningar. Själva uttrycket "dekonstruk- 
tion" eller "nedbyggnad" ar for övrigt också hämtat från Hei- 
degger. En av dessa förutsättningar ar vasenstankandet som ar 
ett inslag i det platonskt-aristoteliska vetenskapsidealet." Vi 
forestaller oss gärna begrepp som tingens vasen eller kärna i 
någon mening av dessa ord. Och i traditionen från Platon ser 
man på världen som en oföränderlig struktur dar tingens va- 
sen (Platons "idéer") ar de yttersta beståndsdelarna. Centrum 
i denna struktur är enligt Platon det godas idé. Sariima slags 
tankande anser sig Derrida kunna spåra hos de Saussure och 
Lévi-Strauss. Nar dessa två behandlar språkliga och andra so- 
ciala strukturer, tanks strukturerna son1 organiserade kring ett 
centrum. Mot detta ställer Derrida uppfattningen att struk- 
turer ar spel av motsatser son1 hela tiden flyter och förändras. 
Lévi-Strauss har jämfört sitt humanvetenskapliga arbete med 
en mineralog son1 undersöker kristall~trukturer.'~ I denna ana- 

























1800-talet, Leopold von Ranke (1795-1 886), som starkt har 
bidragit till detta mönsters framväxt utan att det darfor skulle 
vara riktigt att tillskriva honom alla dess detaljer.Marx var inte 
marxist, och Ranke var inte rankean, skriver den engelske 
historikern Peter Burke, som är den som har valt att uppkalla 
det traditionella historieforskningsmönstret efter Leopold von 
Ranke.' 

Det som kannetecknar Ranke-mönstret är följande sex 
punkter: 

(1) Historieamnets forskningsområde inskränks till den poli- 
tiska sfaren. Den politiska historien blir själva kärnan i his- 
torievetenskapen. Som den engelske historieprofessorn Sir 
John Seeley har uttryckt saken: "Historia ar förfluten po- 
litik; politik är samtidshistoria."Den politiska sfaren avgr'an- 
sades ganska snävt. Det var samhällets makttoppar som man 
intresserade sig for: kung, regering, kyrka, ledande mili- 
tärer o.d. Det var den nationella och internationella poli- 
tiken som stod i centrum, plus kyrkopolitik och militär 
maktutövning. 

(2) Historien uppfattas som en kedja av händelser och hand- 
lingar. Historieskrivning innebar då att skriva berättelser 
om händelsernas gång. 

(3) Makthavarnas perspektiv läggs till grund for forskningen. 
Det traditionella historiemönstret uppmuntrar intresset for 
stora man och deras aktiviteter. Resten av mänskligheten 
tilldelas biroller i det mänskliga dramat. 

(4) Det inskarps att vetenskaplig historieskrivning måste bygga 
på tillgängliga dokument. Leopold von Ranke betonade 
själv att alla befattande kallor måste behandlas kritiskt, efter- 
som de alltid kan vara fargade av aktörernas egna intressen. 

(5) Historiska förklaringar hänvisar till de handlandes avsik- 
ter. Historiefilosofen R.G.Collingwood har formulerat det 
så här: "Nar en historiker ställer frågan "Varför mördade 



Brutus Caesar?", så menar han "Vad tänkte Brutus som 
drev honom till beslutet att mörda Caesar?"." 

(6) Historievetenskapen styrs av kravet o m  objektivitet. His- 
torikerns uppgift är att befatta "hur det egentligen var", 
som Ranke formulerade saken.Ett klassiskt exempel på vad 
detta objektivitetskrav kan innebära närmare bestamt är en 
rundskrivelse, som den engelske historikern Lord Acton 
skickade till medarbetarna i samlingsverket Cambridge 
Modern History, som började utkomma 1902. D e  över 
hundra medarbetarna kom från olika länder, men Acton 
betonade att alla bidrag måste vara opartiska: "vårt Water- 
loo måste vara lika acceptabelt for fransmän och engelsk- 
man som for tyskar och h~l ländare" .~ Meningen var att 
man skulle åstadkomma en syntes av alla redan utförda spe- 
cialundersökningar av den nyare tidens historia. Lord Ac- 
ton ansåg att denna epok nu kunde täckas så gott som full- 
ständigt, eftersom allt det arkivmaterial som erfordrades var 
tillgängligt for forskningen. Därför kunde han och hans 
medarbetare utgå från det optimistiska antagandet att det 
existerande källmaterialet också skulle ge en garanti for att 
den historiska framställningen blev fullständigt objektiv och 
slutgiltig. 

Uppenbarligen förutsatte Acton och hans medarbetare ett 
kumulativt vetenskapsideal. Man antog att varje historiker i 
likhet med alla andra vetenskapsidkare lägger sina tegelstenar 
till den vetenskapliga byggnad som växer mer och mer alltef- 
tersom tiden går. Genom den noggranna källkritiska gransk- 
ningen rör sig forskningen långsamt men säkert från det en- 
skilda till det allmänna, från detaljerna till helheten. Den fran- 
ske historikern Gabriel Monod anslöt sig till detta perspektiv 
på vetenskapernas växt i sin programforklaring for den nya 
tidskriften Revue Historique, som började utkomma 1876.Fi-
losofen Henri Berr gick till angrepp på Monods program i 



inledningen till den tidskrift som han själv startade är 1900. 
Tidskriften döptes till Revue d e  Synthese Historique (Tidskrift 
for historisk syntes). Kritikens udd vande sig mot den ensidi- 
ga betoningen av historikerns analyserande arbete, allts; den 
kritiska bearbetningen av existerande datamangder, som dä 
dominerade inte minst i Tyskland och Frankrike. Berr fram- 
hävde att historiker har både analyserande och syntetiserande 
uppgifter. (Historikerna Seignobos och Langlois hade go r t  
det samma i metodhandboken Introduction aux études histori- 
ques, 1898). Arbetet med att framskaffa historiska fakta (den 
historiska analysen) ar bara första steget på vägen i det historie- 
vetenskapliga arbetet. Det andra och avgörande steget bestär 
av att framställa synteser pä grundlag av föreliggande fakta.Berr 
tänkte sig att detta kan ske på två satt: antingen genom att ordna 
fakta i forhällande till enheter som stora man, folk, områden 
eller institutioner elller genom att söka efter det oforanderli- 
ga i mångfalden av historiska händelser och individer. O m  vi 
använder oss av Wilhelm Windelbands indelning av vetenska- 
perna i idiografiska och nomotetiska discipliner, så kan säga 
att historievetenskapen enligt Berr måste vara både idiogra- 
fisk och nomotetisk. Uppgiften ar att söka både efter det all- 
männa i samhällenas utveckling och att undersöka villkoren 
for de unika förlopp som utspelar sig i varJe givet samhälle. 
"En samling fakta har inte nägot större vetenskapligt varde an 
en frimärkssamling", skrev Berr i boken La synthese en histoire 
(Syntesen i historien), och i inledningen till hans nya tidskrift 
finner vi formuleringen "det finns inte någon vetenskap som 
inte har med generaliseringar att göra".4 

Alla de sex inslagen i det traditionella Ranke-paradigmet for 
historisk forskning har efterhand utsatts for kraftig kritik och 
har om inte förkastats så åtminstone modifierats. En viktig roll 
nar det galler att utveckla alternativ till Ranke-traditionens 
koncentration på den politiska historian har den franska An-
nales-skolan spelat. Namnet härrör från ytterligare en tidskrift, 



som började sin bana 1929. De första åren hette tidskriften 
Annales  d'histoire économique et sociale. Från 1946 har den hetat 
Anndies,  Economics, Sociétés, Civilisations. Som namnet anty- 
der önskade den nya tidskriftens utgivare utvidga historieforsk- 
ningens område. I stallet for att koncentrera sig på politiskt- 
historiska ämnen i snäv mening ville man ta upp ekonomiska 
och sociala forhållanden.Annales-skolan förkastade också den 
ensidiga betoningen av skriftliga dokument. Marc Bloch 
(1 878-1 956), som var en av tidskriftens grundläggare, har t.ex. 
undersökt det franska lantbrukets historia. Det skriftliga kall- 
materialet var magert på detta område. Först och främst mås- 
te Bloch bygga på de materiella lamningarna från det forflut- 
na. För att kunna tolka de arkeologiska lamningarna tog han 
hansyn till en rad olika faktorer: de geografiska forutsattning- 
arna for styckningen av marken, odlingsformerna och arbets- 
delningen, resultat från forskningsområden som teknikhisto- 
ria och ortnamnsforskning, jamforelser med liknande forhål- 
landen på andra håll (analogier). 

Ett viktigt inslag i Annales-skolans arbete rörde samtidshis- 
toriska förhållanden. Man förnekade att det finns någon prin- 
cipiell skillnad mellan historia och samhallsvetenskaper som 
kulturgeografi, sociologi och socialantropologi. Spannviden 
var stor, från Blochs artikel om guldtillforseln på medeltiden 
till Maurice Halbwachs artikel om det moderna Chicago.' I 
detta ligger det också en helt annan hållning till teoretiskt 
arbete an den som ar karakteristisk for Ranke-traditionen. För 
faktapositivisterna var det uppenbart att fakta kunde tala for 
sig själva. De var sjalvforklarande, och historieforskningen 
behövde darför inte någon teoretisk överbyggnad. Annales- 
historikerna betonade darimot att en forskare bara kan !G svar 
på de frågor som han själv ställer. Forskaren spelar en aktiv roll 
nar han formulerar sitt problem, nar han väljer angreppssätt, 
nar han analyserar och tolkar sina data. Förestallningen om teo- 
rineutrala data framstår efterhand som en myt. Med upptack- 



ten av forskarens aktiva roll i forskningsprocessen framstår 
också det traditionella objektivitetskravet som orealistiskt. 
Forskaren kan inte vara en neutral iakttagare av naturen eller 
samhället. Hon eller han medför själv sina egna erfarenheter 
och perspektiv, nagot som inte ar ett hinder for forskningen 
utan ett nödvändigt villkor för all forskning.' (Att det ar så gör 
det självfallet inte mindre viktigt for forskaren att försöka 
undvika partiskhet och etnocentricitet i sitt arbete!) 

Förestallningen att en historisk framställning nödvändigt- 
vis måste vara en berättelse om individuella handlingar och 
händelser torpederas också av Annales-historikerna. Man fin- 
ner ett genomgående intresse for de underliggande samhalle- 
liga strukturerna, och Fernand Braudel har gått så långt som 
att avfarda "handelseshistorian" som skum på vågorna i his- 
toriens hav.' I stallet for Ranke-traditionens fokusering på in- 
dividuella aktörer och deras handlingar finner man ett intres- 
se for mentala strukturer, mentaliteter, och undersökningar av 
teman som barndomens historia, sexualitetens historia, ålder- 
domens historia. I förlängningen av den klassiska Annales- 
skolan har det under de sista årtiondena kommit arbeten om 
döden, vansinne, smuts och renlighet, gester, kroppen, lasan- 
de, skrivande och tystnad.' Områden som tidigare betrakta- 
des som naturgivna, historielösa, framstår efterhand som kul- 
turbetingade fenomen som förändrar sig med tiden. 

Alla de tidigare nämnda inslagen i det traditionella historie- 
vetenskapliga mönstret ("Ranke-paradignlet") kritiseras och 
modifieras av Annales-historikerna. Faktapositivismen kriti- 
seras i det att föreställningen om teorineutrala fakta förkastas 
och forskarnas aktiva, konstruktiva roll i forskningsprocessen 
framhävs. Positivistiska inslag finns det emellertid också i 
Annales-skolans och dess utlöpare på andra håll. På samma satt 
som Berr betonade Annales-skolans grundläggare historie- 
forskningens vetenskapliga karaktär. Historieforskningen har 
inte förlorat kontakten med det levandet livet på grund av sin 



vetenskaplighet, skrev Berr. Tvärtom har historieforskning- 
en ännu inte blivit tillräckligt vetenskaplig.' Och på samma 
vis som den franska grundläggaren av sociologin, ~ m i l e  Durk-
heim, förkastade Annales-historikerna Dilthey- och Rickert- 
traditionernas tudelning av vetenskapernas värld. Enligt Durk- 
heim och Annales-skolan finns det inte några principiella slull- 
nader mellan utforskningen av naturen och utforskningen av 
samhället. Liksom de logiska positivisterna i mellankrigstiden 
forfaktade dessa franska historiker och samhallsvetare tesen om 
vetenskapernas enhet. Deras starka intresse for ofofanderliga 
drag och universella lagar for den sociala utvecklingen hang- 
er nog också ihop med den posistivistiska enhetsvetenskaps- 
ideologin. Detta kan också sägas om det intresse for kvantita- 
tiva analyser, som ar ett annat av Annales-skolans kanneteck- 
en."' 

Annales-skolans kritik mot det traditionella historieveten- 
skapliga mönstret stöds av en liknande utveckling på andra håll. 
Nar 1900-talet nu lider mot sitt slut, kan man tryggt saga att 
det traditionella mönstret ar allmänt övergivet. Låt oss som en 
avslutning på detta avsnitt följa den engelske historikern Pe- 
ter Burke i hans sammanfattning av historievetenskapens ut- 
veckling på 1900-talet: 

(1) Koncentrationen på politisk historia i snäv mening har 
ersatts av ett brett spektrum av uppgifter och teman, inte 
minst på det område som man sedan slutet av 70-talet har 
kallat "den nya historian". "Allt har en historia", for att 
citera en boktitel från 195 1. ' l  Själva begreppet 'politik' har 
också utvidgats: från studier av det politiska spelet på hög- 
sta nivå till undersökningar av alla slags maktstrukturer och 
maktutövande på alla samhallets nivåer. 

(2)Den befattande handelsehistorian har kompletterats med 
(och i vissa kretsar ersatts av) analyser av stora samhallsstruk- 
turer och deras utveckling. 



(3) Den traditionella fokuseringen på de översta makthavar- 
na i samhället har kompletterats med nedifrån-perspektiv 
("history from below") .Vanliga människors uppfattningar 
och erfarenheter uppfattas nu också som ett legitimt och 
intressant forskningsområde. 

(4) Den ensidiga inriktningen på skriftliga dokument har er- 
satts av ett brett spektrum av källor, inklusive statistiskt 
material. Kvantitativ historia, d.v.s. historieforskning som 
använder sig av siffermaterial och statistiska metoder, dy- 
ker upp som alternativ till den traditionella, kvalitativa his- 
torieskrivningen. (De mest entusiastiska förespråkarna för 
den kvantitiva historieforskningen har menat att bara det- 
ta ar tillr'ackligt bra, vetenskapligt sett.) 

(5) Avsiktsförklaringar kompletteras med strukturella forkla- 
ringar. Man intresserar sig inte minst för svängningarna i 
det ekonomiska livet (inflationer, depressioner 0.d.) och 
andra strukturella förändringar, som inte kan restlöst for- 
klaras med hanvisning till individuella aktörers individu- 
ella Överväganden och handlingar. 

(6) Det traditionella objektivitetsidealet, som kräver att his- 
torikern i största möjliga utstfackning skall utsläta sig själv 
i sitt historiska arbete, blir förkastat. Historisk forskning ar, 
som all annan forskning och som alla mänskliga forehavan- 
den över huvud taget, påverkade av forskarens egen posi- 
tion och hennedhans egna erfarenheter och intressen. 
(Tank t.ex. på historia som skrivs från de f.d. koloniernas 
synpunkt eller vår egen historia i ett feministiskt perspek- 
tiv!) 

Litteraturvetenskapen: 
Positivismen i litteraturvetenskapen har rötter som går tillba- 
ka till 1850-talet. Till grundlaggarna av den traditionen hör 
den franske forskaren Hippolyte Taine (1828-1 893) .Vi kan ta 
hans arbete om romanförfattaren Balzac son1 det första möns- 



terbildande verket i den positivistiska litteraturforskningen. 
Taine började med en programförklaring: 

Det är inte bara andan som ger upphov till andliga verk. 
Hela människan deltar i deras tillltomst; hennes naturliga 
anlag, hennes uppfostran och hennes liv, det förflutna såväl 
som det nuvarande, hennes passioner og begåvning, hen- 
nes dygder och laster, alla uttryck för hennes anda och verk- 
somhet över huvud taget sätter sina spår i det som hon 
skriver. För att förstå och bedöma Balzac måste man kanna 
till hans karaktär och hans liv.I3 

Har formuleras ett grundläggande antagande som har styrt hela 
den positivistiska forskningstraditionen i litteraturvetenskapen: 

Liv och dikt utgör en helhet. Enskilda litterära verk måste 
därför förstås som delar av (a) författarens hela produktion, 
(b) författarens liv. 

Detta antagande är karnan i den historisk-biograjska metoden, 
som utarbetades under den andra hälften av 1800-talet och som 
har spelat en dominerande roll (inte minst i litteraturforskning- 
en i Skandinavien) anda fram till efterkrigstiden. 

Ett litterärt arbete (t.ex. en roman eller ett skådespel) skall 
enligt det positivistiska programmet ses i sammanhang med 
författarens övriga litter'ara produktion och i ljus av handhen- 
nes liv.Men ett enskilt litter'art arbete (t.ex. Vildandenav Henrik 
Ibsen) kan också jämföras med andra verk av samma slag (t.ex. 
skådespel av andra författare som Ibsen kände till). Litter'ara 
arbeten kan ses som led i större utvecklingsförlopp. Enligt det 
positivistiska forskningsprogrammet ingår också detta i litte- 
raturvetenskapens uppgifter. Man kan t.ex. agna sig åt att föl- 
ja romankonstens eller sonettens utveckling från renässansen 
till nittonhundratalet. Den jämförande (komparativa) metoden ar 



också ett centralt inslag i den positivistiska traditionen i litte- 
raturvetenskapen. 

De  litteraturvetenskapliga positivisterna var överens med 
andra historiska forskare om att forskningsarbetet kan indelas 
i analyserande och syntetetiserande (sammanfattande) uppgif- 
ter. Och som alla andra faktapositivister låg tyngdpunkten i 
praktiken på det analyserande arbetet, d.v.s. på att framskaffa 
säkra fakta om författarnas liv och verk. Den ledande littera- 
turvetenskaplige positivisten i uppbyggnadsfasen, Wilhelm 
Scherer, var i likhet med andra positivister starkt påverkad av 
naturvetenskapliga modeller. Han tänkte sig att man genom 
språklig, litterar analys skulle kunna finna fram till de minsta 
enheterna i språket ("språkatomerna"), och att man så skulle 
kunna fastställa de lagar som styr sammansättningen av delarna 
till helheter. (På denna punkt föregriper Scherer fonemiken, 
som utvecklades några decennier senare.) Scherer är också 
upphovsman till de tre "E"-na, formeln som styrde de posi- 
tivistiska litteraturforskarna i det konkreta arbetet med en dik- 
tare och hans produktion: "Ererbtes, Erlerntes, Erlebtes" (det 
ärvda, det inlärda, det upplevda). Det gällde att kartlägga vad 
författaren hade fatt i arv, vad han själv hade lart sig och vad 
han hade upplevt. Det är receptet på en av positivismens fa- 
voritgenrer, diktarporträttet, soni länge var standardmodellen 
för en litteraturhistorisk doktorsavhandling. Som ett exem- 
pel bland många i den stora högen kan vi ta Melker Johnsons 
doktorsavhandling från mitten på 30-talet: Etz åttitalist. Gus- 
taf ! f  Geijerstarn 1858-1 895. I den bortåt 400 sidor långa bo- 
ken går forskaren grundligt igenom den svenske författarens 
familjebakgrund och uppväxtvillkor, hans bildningsvag och 
personliga upplevelser. Geijerstams litterära arbeten sätts i 
förbindelse med arv och niiljö, och enheten av liv och verk 
inskarps genoni själva frani~tällningsfornien.'~ 

Med naturvetenskaperna soni niodell sökte de litteraturhis- 
toriska positivisterna efter orsaksförhållanden och lagniässig- 



heter. Låt oss se på ett citat till från den ledande positivisten 
mot slutet av 1800-talet. Wilhelm Scherer: 

Kausalitet är, som det med rätta har sagts, den historiska 
grundkategorin. En aldrig så trogen och samvetsgrann ut- 
forskning av fakta, en aldrig så belysande och sinnrik indel- 
ning och gruppering av materialet, kan aldrig frånta histo- 
rikerna plikten at t  utforska orsakerna till det som sker.'' 

I den jämförande litteraturforskningen delade man gärna upp 
utvecklingsprocesserna i tre faser: en förklassisk, en högklas- 
sisk och en senklassisk period. Detta skulle man kanske kun- 
na uppfatta som ett försök att formulera en allmän lag för lit- 
teraturens utveckling. Modellen är hämtad från det biologis- 
ka området: litteraturen är (föreställde man sig) som växter som 
växer upp, blomstrar och vissnar bort. Med det positivistiska 
objektivitetskravet i bakgrunden uppfattade positivisterna inte 
det som en värdering när de talade om litterära blomstrings- 
perioder. De uppfattade sitt eget arbete som lika neutralt och 
värderingsfritt som botanikens analyser av växternas utveck- 
ling. Men i praktiken låg tyngdpunkten inte på försök att finna 
fram till allmänna lagar. Litteraturhistorian blev inte en no- 
motetisk vetenskap. Däremot blev den en genetisk disciplin. 
Man såg det som en central uppgift att visa att bestämda ar- 
beten av bestämda författare hade kommit till under påver- 
kan av andra arbeten av andra författare. Påverkningsforkla- -
ringar (inflytandeförklaringar) blev därmed ett dominerande 
inslag i den litteraturhistoriska verksamheten. 

Kritiken av positivismen är ungefar lika gammal som posi- 
tivismen själv. HyppolyteTaine, grundläggaren av den positi- 
vistiska traditionen i litteraturvetenskapen, klagade över de 
idéfattiga engelska positivisterna. Det var som att läsa "rap- 
porter från en fabriksägarkonferens; alla dessa lärda män fick 
detaljerna bekräftade oih bytte recept med varandra".I6 Myck- 



et av den senare kritiken har gått åt samma håll. Den danske 
litteraturforskaren Johan Fjord Jensen pekar i en kritisk över- 
sikt på tendensen att förirra sig i isolerade fakta. Forskningen 
blir atomistisk. Man förlorar sinnet för de stora översikterna. 
Han använder ord som "petitessjakt", "perspektivlös upphop- 
ning av material", "ansamling av bibliografiska, biografiska och 
komparativa detaljer".17 

Man trodde att man skulle uppnå vetenskaplig giltighet 
genom att som historieforskningen underkasta sig en str'ang 
källkritisk disciplin men hamnade i stället i mekanisk mate- 
rialsamling. I stället för soliditet fick man detaljprecision, 
som är pedanteriets lillebror.'' 

Till den historisk-biografiska metodens faror hör också att 
forskaren i sin jakt på detaljer om författarnas privatliv lätt kan 
överskrida gränserna för det etiskt acceptabla. Nyfikenheten 
förvandlas till "kliniskt sn~kande" . '~  Också den komparativa 
metoden har sina fallgruvor. Komparatismen har ofta utvecklat 
sig till "perspektivlös parallellitetsjakt", skriver Jensen, och 
slumpmässiga likheter övertolkas ibland som påverkningar från 
verk till verk.'" 

Kritiken mot faktapositivismen i litteraturvetenskapen växte 
efterhand. På den första internationella litteraturhistoriekon- 
ferensen, som ägde rum 1931, stod "den litteraturhistoriska 
metodens kris" på programmet. Men då hade for'andringens 
vind redan börjat blåsa, som vi strax skall se. 

Några av huvudpunkterna i kritiken mot det förhärskande 
historistiskt-positivistiska paradigniet i litteraturvetenskapen 
under de första decennierna på 1900-talet kan samnianfattas 
sålunda: 

(1)Mot  den atomistiska uppsplittringen av det litterära om- 
rådet i isolerade fakta ställde man krav på översikt och sam- 



manhang. I Norge pläderade exempelvis Lorenz Eckhoff 
for något som han kallade for "den syntetiska metoden". 
Det var i boken Den nye Litteratuforskning, som utkom 
1930: "Ingen detalj har någon betydelse över huvud taget 
om den isoleras; ingen detalj har någon betydelse över 
huvud taget, om den inte ses i ljuset av och i sammanhang 
med helheten ... Det är alltså själva helheten, strukturen, 
som man måste f2 fatt i."" 

(2) I stället for koncentrationen på fakta omkring de litter'ara 
arbetena kr'avde man att studier av själva verken skulle stå 
i fokus. 

(3) Mot den positivistiska betoningen av det analytiska arbe- 
tet med att säkerställa fakta omkring författarna och deras 
verk stdde man krav om estetisk kanslighet. I stallet for kra- 
vet om filologisk pålitlighet framförde man krav om konst- 
närlig palitlighet, som Johan Fjord Jensen uttrycker saken." 

Man ville med andra ord f5 en koncentration omkring det 
existerande litterära verket, utan sidoblickar på alla de person- 
liga och historiska sammanhang som verket också kan inpla- 
ceras i. Man ville f5 ett perspektivskifte: från det ensidigt his- 
toriserande perspektivet, som utmärkte dåtidens positivistiska 
litteraturvetenskap, till ett synkront perspektiv. 

Bland alla de försök som glorts på 1900-talet att vända lit- 
teraturforskningen åt det just antydda hållet skall vi här bara 
beröra nykritiken och strukturalismen. Benämningen "den nya 
kritiken" -The New Criticism - lancerades for första gång- 
en i en föreläsning på Columbia-universitetet 1910.'3 Men 
nykritiken slog inte igenom som en rörelse forr'an några årtion- 
den efter detta. Nykritiken var en amerikansk protest mot den 
förhärskande positivismen, men en av de viktigaste inspira- 
tionskällorna var en positivistisk engelsman, I.A.Richards, som 
var knuten till Harvard-universitetet utanför Boston från och 
med 1939.'%chards var en ärkepositivist, men han bröt med 



det historistiska mönstret i litteraturvetenskapen. I sina an- 
strängningar att göra litteraturvetenskapen mera vetenskaplig 
med naturvetenskaperna som ideal utförde han experimen- 
tella psykologiska studier av litteraturläsares upplevelser och 
reaktioner. I boken Practical Criticism från 1929 framlade han 
resultaten av sina undersökningar av studenters tolkningar av 
ett antal litterära texter, som de hade fatt läsa utan angivande 
av forfattarnas namn. Richards fann att studenternas tolkningar 
och kommentarer genomgående var foga tillfredstallande. De  
visade ringa förståelse for de presenterade texternas innebörd. 
De laste in sina egna fördomar i texterna. De d a t  sina privata 
associationer att ingripa i läsningen på ett ytterst störande vis. På 
ett positivistiskt och experimentellt grundlag dokumenterade 
Richards behovet av bättre textforståelse och darmed också be- 
hovet av systematisk forskning och skolning på detta området. 

Ett av nykritikens viktigaste arbeten, Seven Types ofAmbiguity 
av William Empson, utkom forsta gången redan 1930. Men 
genombrottet kom några år senare med John Crowe Ransoms 
bok The New Criticism (1941) och inte minst de tre tidskrifter- 
na Southern Review, Kenyon Review och Sewanee Review. I det 
sistnämnda organet publicerades f.ö. två av nykritikens mest 
slagkraftiga inlägg: W. K. Wimsatts och Monroe C. Beards-
leys gemensamma artiklar "'The Intentional Fallacy" och "'The 
Afective Fallacy", som försökte visa att alla hanvisningar till 
författares och konstnärers avsikter alltid är irrelevanta i este- 
tisk kritik och forskning och att det samma alltid galler for alla 
hänvisningar till läsares, åskådares och lyssnares reakti~ner.?~ 

Mot det grundläggande postulatet i den historistiskt-posi- 
tivistiska litteraturforskningen ställde nykritikerna postulatet om 
diktverkets autonomi: 

(1) Litterära arbeten kan (stort sett) studeras som fristående 
helheter. Diktningen existerar oberoende av de personer 
som har skapat den." 



Den historiskt-biografiska betoningen av de orsakssamman- 
hang som litterära arbeten ingår i förpassades därmed ut i 
periferin. Det andra grundläggande antagandet i den nykri- 
tiska litteraturforskningen drar en metodologisk slutsats från 
autonomi-postulatet: 

(2) Den centrala uppgiften for litteraturforskningen ar inte 
att orsaksforklara litterära arbeten utan att tolka dem. 

Detta ledde till något som ar typiskt for nykritikernas arbete: 
narlasningen, den noggranna och detaljerade tolkningen av 
litterära texter. I Seven Types $Ambipity,  till exempel, hanvi- 
sas det inte alls till forfattarnas liv. Tyngdpunkten ligger hela 
tiden på att spåra och klargöra de tolkningsmöjligheter som 
en valskolad och uppmarksan1 läsare kan finna i själva texter- 
na som de ar. Ett litet smakprov: nar Empson kommenterar 
beskrivningen av huvudpersonen i Max Beerbohms roman 
Zuleika Dobson, så lyfter han fram det svävande och vaga i 
texten. Max Beerbohm skriver exempelvis: "Her hands were 
of very mean proportions. She had no waist to speak of." Och 
Empson kommenterar detta så: "since m e a n may be medi- 
um, small or without quality, since a waist is at once flesh and 
the absence of flesh; we are left in doubt whether the last two 
sentences mean that her beauty was unique and did not de- 
pend on the conventional details, or that these parts of her 
body were, in fact, not good enough to be worth mentioning, 
or that they were intensely and fashionably small."" 

I skandinavien dominerade den historisk-biografiska me- 
toden anda fram till efter det andra världskriget. Nykritiken 
fick sitt genombrott i Norden på Nordiska Sommaruniversi- 
tetets konferenser 1951 och 1952. Sedan dröjde det heller inte 
länge innan också strukturalismen nådde de nordiska lander- 
na, återigen med Nordiska Sommaruniversitetet som en vik- 
tig mötesplats; det skedde mot slutet av 60-talet och i börJan 



av 70-talet. Ilet ar uppenbart att nykritikernas narlasning inte 
ligger så långt från den koncentration på själva texten som 
karakteriserar den strukturalistiska traditionen. Uamfor Jakob- 
sons och Lévi-Strauss narlasning av dikten "Katterna" i kapi- 
tel 6.) Under det andra världskriget knöts det f.ö. också per- 
sonliga band niellan de europeiska strukturalisterna och de 
amerikanska nykritikerna. (Både Konian Jakobson och René 
Wellek utvandrade då till U.S.A.) 

Strukturalismen och dess omedelbara foregångare, den ryska 
formalismen, innebar en avräkning med det historistiska in- 
slaget i det rådande litteraturvetenskapliga paradigmet. Men 
det positivistiska inslaget behölls och betonades av ledande 
strukturalister som Koman Jakobson och Claude Lévi-Strauss. 
Modellen som nian forsökte leva upp till var de nomotetiska 
naturvetenskaperna. I en artikel rned den talande titeln "Vers 
irnc wirnce de l'art po&tiqueJJ (Mot en vetenskap om poesins 
konst) skriver Jakobson att litteraturhistorian hade fitt "en fast 
stödjepunkt" i den ryska formalismen, "och det såg ut soni 
om den nu höll på att korniiia ifatt de noniotetiska vetenska- 
~ e r n a " . ' ~Poesin "fattar sig så att saga efter inneboende lagar"."' 
Att strukturalismen söker efter lagar betonas också starkt av 
den norske litteraturvetaren Jostein Bortnes i hans presenta- 
tion av strukturalisnien i artikelsaiidingen Estetikk. Fra 1)laton 
fil vare dager (1977). Artikeln har titeln "l retrzirzg av en notnotcl- 
tisk littcrLqtiirvitctzskap". I det vetenskapsideal soiii uttrycks har 
spelar föreställningen 0111universella lagar en central roll: "Att 
studera systenikorrelatiorien utan hänsyn till de enskilda sys- 
temens, exeiiipelvis litteraturens, iniiiianenta lagar skulle vara 
((metodiskt fatalt)) från strukturalistisk synpunkt ett."^" 

Låt oss avsluta det har avsnittet på saninia vis som gjorde i 
avsnittet oni historieveteiiskaperi några sidor tidigare: nied en 
kort översikt över litteraturvetenskapens foriiridringar under 
1900-talets lopp. Om vi följer Peter Burkes sex punkter ock- 
så nu, kan utvecklingen beskrivas på följande vis: 



(1) Koncentrationen på det litterära livet i snäv mening har 
ersatts av ett bredare spektrum av uppgifter och teman. 
Själva begreppet 'litteratur' har utvidgats: från studier av 
den littefara högkulturen till undersökningar av alla möj- 
liga former av litteratur, t.ex. muntlig litteratur, popular- 
litteratur, barnböcker 0.s.v. 

(2) Den befattande litteraturhistorian (med författarbiografin 
i centrum) har kompletterats med (och i vissa kretsar er- 
satts av) strukturella analyser och studier av det littefara livet 
i sitt sociala sammanhang. 

(3)Vanliga människors uppfattningar och erfarenheter har 
dragits in som ett respektabelt studieobjekt. I den tradi- 
tionella estetiska forskningen med positivistiska förtecken 
koncentrerade man sig på förhållandet mellan upphovsper- 
sonen och hennedhans verk, något som visar sig inte minst 
i betoningen av historisk-biografiska undersökningar på det 
litteraturhistoriska området. På 1900-talet har den tradi- 
tionella "produktionsestetiken" efterhand kompletterats 
med "receptionsestetiska" undersökningar, d.v.s. studier av -

förbindelserna mellan verken och deras mottagare (läsare, 
lyssnare, iakttagare). Inom det relativt nya området litte- 
ratursociologi har det t.ex. utförts en mängd ((publikun- 
dersökningar)), något som illustrerar ett bland flera sätt att 
bedriva receptionsestetik. 

(4) Den ensidiga fokuseringen på skriftliga arbeten och kal- 
lor har ersatts av ett bredare spektrum. Muntlig litteratur 
har blivit ett intressant studieområde, och såvälkvalitativa 
som kvantitativa metoder har använts. (Entusiasmen för 
kvantitativa metoder bottnar g'arna i ett scientistiskt veten- 
skapsideal.) 

(5)Tyngdpunkten har förskjutits från det slags orsaksförkla- 
ringar som man föredrog i den historistiskt-positivistiska 
traditionen (påverkningsförklaringar och andra historiska 
förklaringar) till andra slags förklaringar (strukturalistiska 
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och funktionalistiska förklaringar, till exempel) och inte 
minst till tolkningar, beskrivningar, analyser av själva ver- 
ken. 

(6) Det traditionella objektivitetsidealet har modifierats ock- 
så på det litteraturvetenskapliga området. Forskarens per- 
spektiv framstår som en avgörande faktor i forskningspro- 
cessen. I den marxistiska litteraturforskningen blev klass- 
tillhörigheten betraktad son1 något mycket viktigt. I de 
senaste årtiondenas livliga feministiska forskning har köns- 
tillhörigheten långt på väg övertagit den roll som klasstill- 
hörigheten spelade för inte så länge sedan. 

Humaniova och samhallsvetenskapevna 
Amnen som ekononii och statslara har en lång historia.Aris- 
toteles, till exempel, studerade systematiskt dåtidens grekiska 
författningar och kan därmed raknas som statskunskapens 
grundläggare. Men det som vi nu kallar for «samhällsveten- 
skaper)) förde länge ett kringflackande liv. Ekonomi var mo- 
devetenskapen framför alla andra på 1700-talet. Amnet kalla- 
des den gången garna for "kameralistik". Namnet kommer 
av det latinska ordet "camera", som har står furstens arbets- 
rum. Dar fattades alla viktiga beslut som berörde statens eko- 
nomi. Kameralistiken intresserade sig for statsadministratio- 
nens praktiska problem, men också jordbruksdrift och det 
enskilda hushållets ekonomi hörde till "kameralvetenskaper- 
na". Med den starka betoningen av de administrativa aspek- 
terna på det ekonomiska livet kunde ämnet lika garna place- 
ras i en juridisk fakultet som i en historisk-filosofisk fakultet. 
Vid universitetet i Wien, till exempel, tillhörde kameralisti- 
ken först den historisk-filosofiska fakulteten, men överfördes 
efter några år till juridiken. Detsamma skedde med den nya 



ekonomiprofessur som inrättades 1740 vid Uppsala universi- 
tet. Efter några år överfördes den också till den juridiska fa- 
k~ l t e t en .~ '  

Mot slutet av 1800-talet blev det brukligt att sammanfatta 
de discipliner som befattar sig med sociala företeelser som 
"samhällsvetenskaper" ("social sciences", "Sozialwissenschaf- 
ten"), och det uppstod en livlig debatt om förhållandet mel- 
lan de traditionella humanistiska ämnena och samhällsveten- 
skaperna. De stora historikerna på 1800-talet uppfattade näm- 
ligen gärna sin egen vetenskap som en allmän samhällsveten- 
skap, vars uppgift det var att studera mänsklighetens utveck- 
ling i alla dess aspekter. Men med den fortskridande speciali- 
seringen och fokuseringen på källkritisk bearbetning av före- 
liggande arkivmaterial framstod historikernas universella an- 
språk efterhand som tämligen överdrivna. Dåtidens historis- 
ka faktapositivister hade t.ex. inte mycket att bidra med när 
det gällde förståelse av aktuella samhällsproblem. Amerikan- 
ska sociologer mot slutet av 1800-talet intresserade sig inte 
minst for effekterna av den kraftiga urbaniseringen, som hade 
ägt rum i U.S.A. efter inbördeskriget på 1860-talet. Man rik- 
tade sökarljuset mot områden som kriminalitet, arbetslöshet, 
utnyttjandet av kvinnor och barn i arbetslivet, instabilitet i 
familjelivet, immigration och ra~konflikter.'~ 

Inte minst kritiserade man den faktapositivistiska koncen- 
trationen på det konkreta arbetet med historiska materialsam- 
lingar. Man började efterlysa synteser, begrepp och teorier. 
Nationalekonomen Carl Menger gick på 1880-talet till an- 
grepp på avsaknaden av teoretiska inslag i den ekonomiska 
forskningen och kritiserade kraftigt den rådande överbeto- 
ningen av det historiska per~pektivet.~' Menger ansåg att det 
finns exakta och ofofanderliga lagar på det ekonomiska om- 
rådet. Hans viktigaste motståndare i den såkallade metodstri- 
den under 1800-talets sista år, Gustav Schmoller, ansåg däre- 
mot att sådana lagar måste vara relativa och föränderliga. 



Menger kom fram till att man inte kan tala om en allmän sam- 
hällsvetenskap. Det finns tre olika slags samhallsvetenskaper, 
föreslog han: praktiska, historiska och teoretiska samhallsve- 
tenskaper.Till de praktiska samhällsvetenskaperna raknade han 
de ämnen som gärna docerades i dåtidens juridiska fakulte- 
ter, t.ex. finansvetenskap och folkhushållningspolitik. De his- 
toriska samhallsvetenskapernas uppgift sades vara att under- 
söka enskilda historiska fenomen och att söka efter allmänna 
mönster i det insamlade historiska materialet. De teoretiska 
samhällsvetenskaperna, daremot, sades vara exakta. De arbe- 
tar deduktivt med utgängspunkt i modeller och teorier. Och 
detta har ju också blivit det dominerande perspektivet inom 
nationalekonomin på 1900-talet. Den historiska dominansen 
kännetecknade de traditionella humanistiska fakulteterna till 
långt in på 1900-talet, och därmed var det också dukat för en 
motsättning mellan de mera teoretiskt inriktade samhällsve- 
tenskaperna och de Övervägande historiskt orienterade huma- 
nistiska ämnena. 

Sociologin etablerades som en egen vetenskap på 1890-ta- 
let. Några av dätidens ledande samhällsvetare uppfattade so- 
ciologin som studiet av nutidens samhalleliga förhållanden. Det 
gällde t.ex. många av de amerikanska sociologerna och det 
gillde grundaren av sociologin i Frankrike, ~ m i l e  Durkheim 
(1859-1917). Durkheim betonade att det finns egenskaper som 
kännetecknar hela samhallen och som inte kan reduceras till 
de enskilda individernas egenskaper eller handlande. Han 
upptackte att det finns regelbundenheter i det sociala livet som 
behöver ett särskilt slags förklaringar. Det mest berömda ex- 
emplet ar hans undersökning av självmordsfrekvenserna i oli- 
ka länder i Europa pä 1800-talet. Ett självmord är ju i allra 
högsta grad en individuell begivenhet, som ar resultatet av en 
enskild persons beslutsfattande. Men det visade sig att själv- 
mordsfrekvenserna är tämligen konstanta inom varje land, 
samtidigt som det är så att nivåerna skiljer sig kraftigt från land 



till land. Durkheim kom fram till hypotesen att detta beror 
på att det finns olika grader av solidaritet och olika former av 
solidaritet i olika samhällen, I sitt arbete med att analysera 
orsakerna till de existerande regelbundenheterna på detta 
område utvecklade Durkheim också en ny metod, som sena- 
re har kommit att ingå som en standardmetod i samhallsve-
tenskaperna (s-k. multi~ariatanalys).~~ 

I Durkheim-traditionen i sociologin ar dar en klar motsatt- 
ning mellan sociologi och andra samhallsvetenskaper, på den 
ena sidan, och de historiska vetenskaperna, på den andra si- 
dan. Durkheim och hans efterföljare har också en tendens till 
att betrakta sin egen infallsvinkel som mera vetenskaplig an 
det traditionella historiska perspektivet. Men hos den andre 
store grundlaggaren av sociologin i Europa omkring sekelskif- 
tet 1800/ 1900, Max Weber, finns det inte någon principiell 
niotsattning mellan historiska och samhallsvetenskapliga stu- 
dier. Några av hans mest kanda studier arjust historiska." Det 
skulle därför inte bara vara en överforenkling att saga att sam- 
hallsvetenskaperna på 1900-talet alltid har varit ahistoriska -
det skulle vara direkt felaktigt. Men i några miljöer har den 
ahistoriska hållningen dominerat, med stöd av naturvetenskap- 
ligt inspirerade föreställningar om vetenskaplighet. Det galler 
inte minst for en viktig del av den amerikanska traditionen, 
som har prioriterat survey-undersökningar, laboratorieexpe- 
riment och kvantitativa metoder. 

Nar sociologin infördes som eget universitetsämne i Sverige 
och Norge efter det andra världskriget, var det en ytterst 
positivistisk variant av den samtidsinriktade, ahistoriska och 
scientistiska sociologin som importerades från U.S.A., namli- 
gen u und berg-skolans sociologi. I Foundntions of Sociology 
(1939) hade George A.Lundberg argumenterat for att natur- 
vetenskapens metoder kan användas också på mänskligt be- 
teende. Han satsade på symbolisk logik, matematik och kvan- 
titativa metoder. Lundbergs program slog an. I en översikt över 



aktuell sociologisk teori från 1950 heter det att den nypositi- 
vistiska skolan ar den som dominerar i samtidens sociologi, 
åtminstone om man håller sig till U.S.A. Och som den basta 
foretr'adaren for den nypositivistiska riktningen framhävs just 
Lundbergs bok från året 1939.37 Som namnet antyder var 
Lundberg svensk-amerikan och knöt under många besök i 
Skandinavien goda kontakter med kollegor i vår del av värl- 
den. Nar den norske filosofen Arne Nzss och hans medarbe- 
tare ("Oslo-skolan") ville stimulera samhallsvetenskapernas ut- 
veckling efter det andra världskriget, inbjöd de en av lund- 
bergianerna som gästprofessor till Oslo läsåret 1948- 1949. Han 
hette Paul F. Lazarsfeld och var professor vid Columbia-uni- 
versitetet i NewYork. I Oslo höll han en föreläsning, som blivit 
kand efteråt inte minst genoni den kritik som den amerikan- 
ske sociologen C.Wright Mills har riktat mot den.'x 

På samma vis som Arne Nzss och de logiska positivisterna 
försvarade Lazarsfeld en enhetsvetenskapsideologi: "Slutmå- 
let for alla vetenskaper är att utveckla ett system av allmänna 
lagar, som kan användas på aktuella praktiska problem." Han 
förnekade inte att samhallsvetenskaperna ännu inte nått detta 
mål, men gav också uttryck for stor optimism angående möj- 
ligheterna att göra så i framtiden. Sociologin framställdes alltså 
som en nomotetisk vetenskap, en vetenskap vars uppgift det 
ar att finna fraril till universellt giltiga lagar. Och  på samma 
satt som naturvetenskaperna tjänar som underlag for tekno- 
logi ("tillämpad naturvetenskap") tänkte sig Lazarsfeld att so- 
ciologer skulle kunna framskaffa det nödvändiga underlaget 
for en rationell samhallsteknologi ("social engineering"). Han 
ställde sig inte helt avvisande till historiska studier, men beto- 
nade att de datamangder som behövdes i det vetenskapliga 
arbetet stort sett bara kan frambringas genom synkrona stu- 
dier. Sociologer har en benägenhet att hålla sig till sådant 
mänskligt beteende som upprepas ofta. Bara då har man nam- 
ligen möjligheten att ((upptacka regelbundenheter och allmän- 



na lagar i socialt beteende)), heter det i Lazarifelds forelasning. 
O c h  han lade särskilt stor vikt p i  kvantitativa tekniker. Alla 
sociologistudenter borde f5 lara sig sidant soni intervju- och 
observationsteknik och statistisk analys. 

S i  blev det också nar sociologin infördes soni universitets- 
äiiine i Sverige och Norge i efterkrigstiden. I inledningen till 
laroboken Sociolqqiska tnctocier (1961) skiljer Georg Karlsson 
(so111 blev professor i sociologi vid det nya universitetet i Uniea 
i niitten p5 00-talet) mellan "humanistisk" och "naturveten- 
skaplig" sociologi. I l en  humaiiistiska sociologin anknyter ofta 
till historian, skriver han. Den ar försiktig med generaliseringar 
och skeptisk till kvantitativa metoder och statistik. Den  na- 
turvetenskapliga sociologin står for det omviinda, n5got som 
ocksa pr'iglar larobokens inriktning. Tyngdpunkten ligger 
avgjort p5 statistiska undersökelser och niiitningsproblein. 
Karlsson konstaterade ocksa att de flesta nu verksamma soci- 
ologer torde luta mer at en naturvetenskaplig instiilliiing.'" Och  
det var nog riktigt soni en beskrivning av deii första genera- 
tionen av sociologer i Sverige i efterkrigstiden. 

I Norge var eniellertid det scientistiska inslaget inte lika 
framtradande.Arne Nxss och Johan Galtung betraktade fysi- 
ken och andra naturvetenskaper soni en niodell for alla ve- 
tenskaper (liiroboken Iiiiifi~rir~~g o<q wietodcln~rc,, 1960) och i l l ~ i k k  
hanitade alla sina exenipel från naturvetenskaperna. National- 
ekonomer soni Ragnar Frisch och Leif Johansen betonade 
sidant soni kvantifiering, iniitbarhet, anviindande av niatenia- 
tiska och statistiska nietoder.."' Men en sociolog soiiiVilhelm 
Aubert var tarilligen skeptisk till "den ingrodda forestiillning- 
en att sociologin har något valavgränsat soni heter «nietoder» 
och n5got annat som man utskilja sonl " t e~ r i " . "~ '  I Auberts 
egen lärobok Sosiolqqi fran 1964 lyser survey-tekniker och sta- 
tistiska a~ialysnietoder nied sin franvaro. I stallet tar han upp 
sidana teiiian soni priniar- och sekundargruppernas roller soiii 
narrilkiillor, sociala rollsystem, stratifikation, konflikter och 



awikande beteende. En speciell samhällsvetenskaplig tradition 
som slog rot i Norge på 60-talet är den så kallade aktionsforsk- 
ningen.Aktionsforskare ser det som sin primära uppgift att bi- 
dra till att föfandra verkligheten, t.ex. genom att hjälpa till med 
att förbättra förhållandena på en arbetsplats eller i en glesbygd. 
I aktionsforskningen spelar kvantitativa metoder en underord- 
nad roll. Detsamma gäller en samhällsvetenskap som social- 
antropologi, som också infördes till Norge i efterkrigstiden. 
Den ledande norske socialantropologen, Fredrik Barth, an- 
knöt till den förstående traditionen från Max Weber och de 
engelska socialantropologerna och var (som socialantropolo- 
ger brukar vara) awisande till kvantitativa metoder. Hos Barth 
finner man i stallet ett annat typiskt samhällsvetenskapligt drag, 
nämligen en stark betoning av modellernas roll i det veten- 
skapliga arbetet.-" 

Det samhällsvetenskapliga landskapet är med andra ord långt 
ifrån enformigt. Och med upprorsgenerationen i slutet av 60- 
talet och början av 70-talet blev samhällsvetenskaperna ändå 
mindre enformiga, något som vi strax skall komma tillbaka 
till (i nästa avsnitt). 

Samhallsvetenskaperna utskildes som egna fakulteter vid 
universiteten i Uppsala och Oslo på 1960-talet. I Bergen sked- 
de det samma i början av 70-talet.Vid de två andra norska 
universiteten, i Trondheim och i Troms0, har man valt andra 
lösningar. I Troms0 hör t.ex. filosofiämnet hemma i institu- 
tionen for samhällsämnen ("institutt for samfunnsfag"). 

Man kan då fråga sig om det finns några principiella skill- 
nader mellan de amnen som hör hemma i de historisk-filo- 
sofiska fakulteterna i våra dagar och de amnen som raknas som 
samhällsvetenskapliga. Man kan inte vänta sig några skarpa 
gränser, men tyngdpunkten ligger på olika saker i de två 
ämnesgrupperna. I utredningen Humanistisk forskning i Norge 
från mitten av 70-talet påpekas det att de humanistiska veten- 
skaperna inte i samma grad som samhällsvetenskaperna ar 



inriktade på samtidsproblem och heller inte sä intresserade av 
att formulera generella teorier om mänskligt beteende i olika 
sociala sammanhang. Det historiska inslaget ar inte lika do- 
minerande i dagens humaniora som det tidigare var, men det 
ar klart mera framträdande i de historisk-filosofiska ämnena 
an i samhallsvetenskaperna, heter det i ~ t redn in~s rappor ten .~~  

Vi kan tiliagga att teorier och modeller spelar en mera fram- 
tr'adande roll i samhallsvetenskapliga discipliner som sociolo- 
gi, socialantropologi och inte minst nationalekonomi an vad 
som ar fallet i typiska humanistiska ämnen som historia, reli- 
gionsvetenskap och konstvetenskap. Nar samhallsvetenskape- 
rna utskildes som en egen fakultet i Bergen for drygt tjugo år 
sedan,ville historikerna följa med. Men majoriteten i den his- 
toriskt-filosofiska fakulteten var inte med på det. Historikern 
Alf Kaartvedt kom i mänga år darefter gärna tillbaka till det 
som han kallade for historieamnets babyloniska fangenskap i 
den historiskt-filosofiska fakulteten. Också hans kollega Sverre 
Bagge betonar i en översikt från mitten på 80-talet att historie- 
vetenskapen ar en samhällsvetenskap. Historiker eftersträvar 
också generaliseringar, skriver Bagge. Men han påpekar ock- 
så att det finns skillnader i framstallningsformen: "En histo- 
risk framställning har fortfarande for det mesta en berättande 
form, aven om den startar med en problemställning och slu- 
tar med en konklusion och försöker systematisera stoffet på 
vägen. Siffror och tabeller intar for det mesta en mera undan- 
skymd plats, dock med modern socialhistoria och ekonomisk 
historia som undantag. I motsättning till detta kannetecknas 
samhallsvetenskapliga avhandlingar genomgående av teknisk 
terminologi, siffror och tabeller. De börjar ofta med att pre- 
sentera en modell som skall utprövas, presenterar resultaten 
av de olika testen och slutar med en konklu~ion.""~ Som vi 
redan har sett spelar modeller och teknisk terminologi också 
en viktig roll i de strukturalistiska och semiologiska traditio- 
nerna. Detta galler ocksä nutida språkvetenskap, som intar en 



slags mellanposition mellan de humanistiska och samhällsve- 
tenskapliga områdena. I U.S.A. placeras lingvistiken f.ö. ofta 
tillsammans med samhallsvetenskaperna. De traditionella gfan- 
serna mellan förstående och förklarande discipliner, idiogra- 
fiska och nomotetiska vetenskaper, går på tvärs av fakultets- 
gränserna. Men det utesluter inte att de historiskt-filosofiska 
ämnena fortfarande i större utsträckning än de samhällsveten- 
skapliga kan karakteriseras som hermeneutiska, historiska och 
idiografiska discipliner. 

Nymarxism, psykoanalys och semiologi 
Avståndet mellan den tidpunkt då en idé uppstår och den tid- 
punkt då idén slår igenom kan vara ganska stort. Detta stäm- 
mer bland annat på de strukturalistiska idéer som vi har stiftat 
bekantskap med i det föregående. Ferdinand de Saussure fram- 
lade sitt förslag om en allmän vetenskap om tecknens sociala 
liv i sina föreläsningar i Geneve i början av 1900-talet, fore- 
läsningarna trycktes 191 6,men semiologins genombrott kom 
inte forfan på 1960-talet. Något liknande gäller den tidiga 
ryska formalismen och den tjeckiska strukturalismen i mel- 
lankrigstiden. Kannedomen om de grundläggande arbetena i 
de nämnda traditionerna var lange begfansad till en liten krets 
av specialister.Vladimir Propps arbete Sagans morfologi utkom 
på ryska 1928. Den forsta Översättningen till engelska utkom 
1958. Den klassiska strukturalismen blev tillgänglig for en 
vidare krets när Tzvetan Todorov presenterade ett urval på 
franska 1965. En liknande antologi kom på tyska 1972. De 
tjeckiska strukturalisterna presenterades i dansk språkdräkt 
1971. Strukturalism och semiologi behandlades i flera artik- 
lar i Norskfilosofisk tidsskr$, årgång 1970."9å 60-talet nådde 
semiologin en större publik via figurer som Roland Barthes 



och Julia Kristeva, och de nya signalerna fangades raskt upp 
och forniedlades av litteraturforskare som Kurt Aspelin i 
Sverige, Peter Madsen i Danmark och Atle Kittang i Norge, 
for att nämna några exempel. Nordiska Sommaruniversitetet 
spelade en viktig roll den gången som en mötesplats for unga 
radikala forskare och studenter. En del av den verksamheten 
finns dokumenterad i boken Strukturalisine og reiniologi (1973), 
redigerad av två unga filosofer från Bergen vid namn Kjell S. 
Johannessen och Arild U ~ i k e r . ~ '  Strukturalismens genonibrott 
i det offentliga livet kan om man så vill tidfastas till året 1966, 
då viktiga arbeten publicerades av idéhistorikern Michel Fou- -

cault, psykoanalytikern Jaques Lacan och socialantropologen 
Claude Lévi-Strauss. Och året därefter slog filosofen Jaques 
Derrida igenom med inte mindre än tre böcker, däribland De 
lo grainmatologie, som också snabbt blev översatt till danska. 

På 60-talet framstod också marxisnien som ett intressant* 
alternativ till de etablerade forskningstraditionerna på det 
humanvetenskapliga området. I en översikt från 1973 konsta- 
terar litteraturforskaren Kurt Aspelin, som själv tillhörde de 
ledande marxisterna i Sverige på den tiden, att den marxistis- 
ka litteraturforskningen länge blev avfardad som en kuriosi- 
tet. Men under de sista åren hade det skett en förändring, ansåg 
han. Marxismen framstod nu, i början av 70-talet, soni "ett 
alternativ att ta hänsyn till, både i den s.k.kulturdebatten och 
i akademiska forsknings- och under~isningssamrnanhang".~~ 
Det var inte bara i Paris soni kombinationen av marxism, psy- 
koanalys, strukturalism och seniiologi framstod som en lovande 
kombination. Den gick sin segergång genoni en hel genera- 
tion av rebelliska studenter och forskare. 

Bakgrunden for for'andringens vindar i humanvetenskaperna 
var till en stor del politisk. Den dogmatiska marxismen forlo- 
rade efter hand sitt grepp efter Stalins död 1953. Man upp- 
täckte både i Osteuropa och i den västliga delen av världen 
att det fanns andra aspekter på marxismen än den dogmatiska 



formen av marxism som hade upphöjts till officiell ideologi i 
Sovejtunionen på 1920-talet. Den jugoslaviska Praxis-grup-
pen spelade en pionjärroll i avstaliniseringsprocessen med sin 
antiauktoritära variant av marxism. Och den så kallade kritis- 
ka teorin, som började med den radikala Frankfurt-skolan på 
20-talet, fick ett enormt genomslag i den unga upproriska 
generationen (ofta kallad "68-års-generationen" efter student- 
revolten i Paris 1968). Filosofer som Herbert Marcuse och 
Jurgen Habermas framstod som vägvisare i det landskap som 
Marx, Engels, Lenin och Mao Tse-Tung hade byggt upp.48 

Upproret på 60- och 70-talet var bland mycket annat också 
ett uppror mot de etablerade forskningstraditionerna på hu- 
manioraområdet och i samhällsvetenskaperna. Positivistiska 
traditioner dominerade den gången, inte minst i Skandina- 
vien. Sociologin i vår del av varlden var, som vi redan har sett, 
utpräglat scientistisk i perioden närmast efter det andra världs- 
kriget; i litteraturvetenskapen dominerade den historiskt-bio- 
grafiska metoden; över huvud taget förelåg det en betydande 
eftersläpning i förhållande till resten av varlden. Upprorets tid 
var inte minst en upptäcktsresa i de försummade traditioner- 
nas land. Det var en spännande tid, präglad av stor optimism. 
Som exempel väljer vi ett par arbeten från 70-talets första halft, 
som kännetecknas av en mycket kritisk hållning till de etab- 
lerade humanvetenskaperna och till det bestående samhället i 
största allmänhet och av en motsvarande stark optimism på de 
nyupptäckta möjligheternas vägnar: den norske filosofen 
Gunnar Skirbekks Nymarxisme og kritisk dialektikk från 1970 
och den svenske litteraturforskaren Kurt Aspelins Textens di- 
mensioner från 1975 .49 

Nymarxism och kritisk dialektik utmärks i allra högsta grad av 
ungdomlig frejdighet. Den unge filosofen anknöt inledningsvis 
till C.F!Snows kontrast mellan de två kulturerna, som vi var 
inne på i förordet och som vi skall komma tillbaka till så små-
ningom i epilogen. På samma sätt som Snow ställde Skirbekk 



upp "naturvetenskapsmannen" mot "litteraterna" eller "hu- 
manisterna". Och lika litet som Snow skilde Skirbekk mellan 
skönlitteratur och humanistisk vetenskap. Han slog helt en- 
kelt ihop dessa områden, for att därefter avfarda dem som 
föråldrade. "Poetokratins tid ar slut. Litteratvaldet ar över." I 
stallet hoppades han på att kritiska filosofer och samhallsfors- 
kare skulle göra det som behövdes. "Dessa grupper utgör en 
kritisk "upphävning" både av teknokratin och och det ofor- 
bindliga humanisteriet."jO Mot slutet av den lilla boken kom- 
mer Skirbekk an en gång tillbaks till sin kontrast mellan na- 
turvetenskap och "humanisteri" och förklarar åter att kritisk 
filosofi och samhällsvetenskap kommer att ta över mer och 
mer. Han nämnde speciellt ekonomi och räknade med en 
ökande politisering av filosofi och san~hallsvetenskap. "Man 
kan också vänta sig att att det i fortsättningen blir så att filoso- 
fiska sysslor i stigande grad också kommer att inbegripa poli- 
tisk hand lin^."^' Det existerande samhället kunde nämligen inte 
lösa sina problem på egen hand. Det som nu behövdes var en 
genomtänkt politik, närmare bestämt ett slags "populistisk 
socialism", hette det utan närmare angivande av vad detta nu 
skulle 

Den grundläggande kontrasten i Skirbekks bok är skillna- 
den mellan "gammalmarxismen" och "nymarxismen". Ut- 
trycket "gan~maln~arxisn~" står for den traditonella formen av 
marxism, den dogmatiska marxism som då fungerade som 
statens ideologiska grundval i Sovjetunionen och dess satelli- 
ter. Kritiken vande sig särskilt mot ett inslag i den typen av 
marxism, nämligen tendensen at betrakta samhället son1 styrt 
av sociala lagar som ar lika oforänderliga som naturlagarna. 
Nymarxisterna förnekade inte att det finns inslag i samhället 
som har lagkaraktar, men de såg på dem som "kvasi-natur", 
d.v.s.som något som lätt uppfattas son1 ofofanderliga lagar men 
son1 i själva verket kan upphävas genom politiskt arbete. Sam- 
hallsvetenskapernas grundläggande uppgift ar då att bidra till 



en befriande eller "emancipatorisk" praxis.j3 
Har som eljest bygger Skirbekk särskilt på den tyske filoso- 

fen Jurgen Habermas. Habermas föreslog på 60-talet att ve- 
tenskapernas värld kan indelas i tre huvudområden på grundval 
av de kunskapsintressen som dominerar på respektive områ- 
de. Habermas skilde mellan tre grundläggande kunskaps- 
intressen: att behärska, att förstå, att frigöra. Naturvetenska- 
perna styrs til syvende og sist av vårt intresse for att kontrol- 
lera naturen, föreslog Habermas. Några av humanvetenskaper- 
na styrs av vårt intresse for att att förstå. Det är de traditionel- 
la humanvetenskapernas område (historia, estetiska discipli- 
ner 0.d.). Och några av vetenskaperna styrs forst och fr'amst 
av intresset for att befria oss från de rådande ideologierna och 
samhälleliga förhållandena. Det ar de emancipatoriska sam- 
hallsvetenskapernas område.j4 

I det sammanhanget kommer Skirbekk också kort in på det 
som ar den röda tråden i vår framställning av humanvetenska- 
pernas utveckling på 1900-talet: positivismen och dess kriti- 
ker. Han tog avstånd från föreställningen att befrielsen kan ske 
bara genom ideologikritik. Positivismen ar inte bara en "teore- 
tisk tabbe". "För (ny)marxister ar positivismen också en ideo- 
logi for ett visst stadium i kapitalismens utveckling, och kam- 
pen mot kapitalismen kräver också konkret politisk kamp mot 
det kapitalistiska samhället."" Positivismen koncentrerar sig på 
det positiva i betydelsen "det som är givet". Men det som nu 
behövdes var något helt annat: en koncentration på det som 
ännu inte finns, det som saknas, "det negativa". Och for det 
behövdes det både teoretisk analys och politiskt arbete, "en 
enhet av teori och praxis", som det heter med en tidstypisk 
f~rmulering.~'  

Gunnar Skirbekks ungdomsarbete om nymarxismen ar både 
fräckt, frejdigt och optimistiskt. Kurt Aspelins bok Textens di-
mensioner har en annan stamning. Aspelin uttrycker också en 
viss optimism (en ganska stor sådan) angående de nya perspek- 



tivens möjligheter, men han uttalar sig mycket försiktigt. I 
kapitlet om marxistisk litteraturforskning betonar han att 
marxismen ar en "utmaning" for litteraturvetenskapen. Men 
det finns ännu inte så mycket att visa till nar det galler resul- 
tat. "Vetenskapligt givande (skriver han) blir perspektivet, om 
man ser den marxistiska litteraturforskningen som ett falt for 
fundamentala, i stort långt ifrån besvarade frågeställningar."" 
Efter en inledanJe kritisk presentation av den positivistiska 
traditionen i svensk litteraturvetenskap kommer det ganska 
utförliga redogörelser for traditioner som då var foga kanda i 
Sverige: strukturalism och semiologi, icke-positivistiska va- 
rianter av litteratursociologi, marxistisk litteraturforskning och 
hermeneutik. 

Aspelins utgångspunkt var det förhållandet att litteraturve- 
tenskapen befann sig i en kris, både i Sverige och internatio- 
nellt sett. Situationen utmärktes av osäkerhet angående am- 
nets grundvalar och målsattning.Bakgrunden for detta var inte 
minst den brist på teoretisk och metodologisk diskussion som 
ar karakteristisk for positivismen i största allmänhet och den 
svenska litteraturvetenskapliga traditionen i synnerhet. Efter 
Henrik Schucks framgångsrika kritik av de spekulativa insla- 
gen i historismen på 1800-talet har den svenska litteraturve- 
tenskapen kannetecknats av en nykter empirism, som stort sett 
utesluter teoretiska reflektioner. Det ar en hållning som skil- 
jer sig t.ex. från de franska positivisternas intresse for synteti- 
serande uppgifter.'' En av Schucks efterträdare, Anton Blanck, 
uttryckte den ateoretiska hållningen mycket tydligt i en upp- 
sats som publicerades 1922.Enligt Blanck kan man inte tala 
om "metoder" i historisk forskning. Det skulle påminna allt- 
for mycket om "kemiska laboratorier med reagenser och dy- 
likt", och det skulle lätt kunna medföra att man glömde bort 
att "varje historisk uppgift måste ha sin egen, under arbetet 
spontant framväxande 'metod"'.'' Det ar den hållningen som 
i decennier varit typisk for litteraturhistorieämnet i Sverige, 

I 



enligt Aspelin, som använder uttryck som "agnostisk positi- 
vism" och "metodologisk spontanism" for att karakterisera 
huvudströmningen i svensk litteraturvetenskap på 1900-talet.h" 
Nykritiken satte vissa spår i några arbeten från 50-talet, men 
den förde inte till någon teori- och metoddebatt i Sverige. Det 
andliga klimatet i Sverige på den tiden var påverkat av det kalla 
krigets "avideologisering" och kannetecknades av «en egen- 
artad blandning av analytisk filosofi, ahistorisk empiricism och 
militant antimarxism)), som Aspelin formulerade det. Man var 
ensidigt vand mot den anglosaxiska delen av världen. Andra 
utländska impulser betraktades stort sett som oönskade och 
blev också effektivt avvi~ade.~' 

Kurt Aspelin själv intog en helt annan position: öppen, 
odogmatisk, sökande och teoretiskt medveten. Dessutom var 
han ovanligt bra påläst. Den basta utgångspunkten nar det 
gallde att försöka komma ut ur litteraturämnets kris var, an- 
såg han, en odogmatisk form av marxism. Han kritiserade 
kraftigt den dogmatiska förstelningen i Stalin-tidens institu- 
tionella marxism och vände sig över huvud taget mot alla 
varianter av "vulgärmarxism" som reducerar litteraturen till 
symptom på ekonomiska och sociala forhållanden. Och han 
betonade behovet av kontinuerlig självkritik i den marxistis- 
ka traditi~nen.~' Ett genomgående tema i hans presentatio- 
ner av traditioner som strukturalism, semiologi och marxism 
ar att de existerande försöken ar-fruktbara och löftesrika ansat-
ser, ofta behiftade med allvarliga brister men likval lovande,som 
en begynnelse. Den bulgarisk-franska semiologen Julia Kriste- 
va var en av dem som väckte uppmärksamhet på 60- och 70-
talet, for att namna ett exempel bland många andra. Aspelin 
finner hennes försök att utaiheta en allmän textteori mycket 
intressant, men han framhåller också att dar finns inslag av "en -
vildvuxen spekulation som gränsar till uppenbart charlatane- 
ri".63 Han ar likaså starkt kritisk till Hans-Georg Gadamer och 
den hermeneutiska traditionen över huvud taget. Mycket av 



den aktuella hermeneutiken bottnar i ((reaktionär senborger- 
lig filosofi)), heter det hos Aspelin, samtidigt som han betonar 
att det skulle vara helt orimligt att avfarda hela hermeneuti- -
ken som en borgerlig uppfinning, som marxister ofta har gjort. 
"Bara i dogmatiska tesspikningar kan marxismens anspråk på 
objektiv-vetenskaplig verklighetskartlaggning undslippa for- 
ståelse- och t~lkningsproblematiken."~~ 

Den sökande, öppna och odogmatiska hållningen som kan- 
netecknar de två exemplen som vi nu har betraktat - Skir-
bekk och Aspelin -visar en viktig sida av upproret på 60- och 
70-talet. Många upptackte att det faktiskt fanns alternativ, eller 
åtminstone utkast till alternativ, till de dominerande positivisti- 
ska forskningstraditionerna i humanvetenskaperna. De etable- 
rade humanvetenskaperna, både i öst och i väst, utsattes for 
kraftig kritik. Humaniora och samhallsvetenskaperna i den 
"borgerliga" eller "kapitalistiska" delen av världen kritisera- 
des särskilt for sin ateoretiska positivism och bristande teore- 
tiska medvetenhet. Humanvetenskaperna i den "socialistiska" 
delen av världen kritiserades särskilt for sin dogmatism och 
bristen på mera avancerad teoretisk reflexion ("vulgarmarx- 
ism"). De starka positivistiska inslagen i de traditioner som den 
radikala kritiken helst stödde sig på (psykoanalysen, struktu- 
ralismen, semiologin, marxismen) utsattes också for en viss 
kritik. Kurt Aspelin, till exempel, kommer då och då in på de 
"scientistiska" inslagen i de nämnda traditionerna. (Han de- -
finierade "scientism" - eller "scienticism" som han också kal- 
lade det - som "en vetenskapsuppfattning, kalkerad på natur- 
vetenskapernas kunskap~intresse".)~~ Några exempel: semio- 
tiken ar ett falt dar scientistisk rigorism står mot marxistiska 
perspektiv och hermeneutiska lösningsforsök; franska narrato- 
loger som Bremond och Barthes har klart positivistiska, scien- 
tistiska drag -på samma satt somTaine hundra år tidigare jam- 
förde Bremond sin egen vetenskap ("narratologi") med bo- 
tanik och andra exakta naturvetenskaper; strukturalisten To- 



dorov ger inte sällan sitt forskningsprogram "en hårt scientis- 
tisk f ~ r r n u l e r i n g " . ~ ~  Men det mesta av kritiken riktades, hos 
Aspelin som hos alla andra, utan tvivel mot positivismen och 
scientismen i de etablerade vetenskapstraditionerna i västvärl- 
den. Att ganska mycket positivism och scientism också smög 
sig ombord på skutan hade man egentligen inte tid att lägga 
msrke till i stridens hetta. 

Sammanfattning 
Den historistiska positivismen var huvudfaran i humaniora i 
omkring hundra år, från 1860-talet till tiden efter det andra 
världskriget. Ledande positivister i början på 1900-talet be- 
tonade att humanvetenskaperna har både analyserande och 
syntetiserande uppgifter. Men i praktiken låg tyngdpunkten 
på materialinsamling och publikationsarbete och inte minst 
på den noggranna kallkritiska bearbetningen av de föreliggande 
datamängderna. 

Den dominerande traditionen i historievetenskapen styrdes 
av Ranke-mönstret. I detta paradigm ingår b1.a. följande an- 
taganden: 

( 1 )  Amnesområde: Forskningen koncentrerade sig på den po- 
litiska sfaren i snäv betydelse. Det var den nationella och 
internationella politiken som stod i fokus. 

(2)Historiesyn: Historien uppfattades som en kedja av händelser 
och handlingar. 

(3) Perspektiv: Makthavarnas perspektiv var det styrande per- 
spektivet i historieskrivningen. 

(4) Data: Man arbetade helst med arkivmaterial och andra 
tillg'angliga dokument. 



(5) Förklaringstyp: Avsikts- och orsaksforklaringar var de van- 
liga forklaringstyperna. 

(6 )  Objektivitetskrav: Man förutsatte att en objektiv och slut- 
giltig historisk framställning var ett ideal som kunde for- 
verkligas. 

Kritik har efterhand riktats både mot den dominerande tra- 
ditionens snava ämnesval, mot dess historiesyn och begränsa- 
de perspektiv, mot den ensidiga inriktningen på arkivdata och 
andra skriftliga dokument, mot koncentrationen på orsaks- 
och avsiktsförklaringar och mot de överdrivna anspråken på 
objektivitet. Både Annales-skolan, hermeneutiker som Hans- 
Georg Gadarner ochwittgenstein-traditionen i vetenskapsfi- 
losofin har riktat kritik inte minst mot det positivistiska objek- 
tivitetsanspråket och forestallningen att vetenskapernas växt 
sker kumulativt. 

En liknande utveckling äger rum inom de andra humanis- 
tiska ämnena. I litteraturvetenskapen dominerade länge den 
historisk-biografiska metoden, kompletterad med kompara- 
tiva studier. I mellankrigstiden vaxer det fram åtminstone två 
slagkraftiga alternativ till den historistiska och positivistiska his- 
torieskrivningen, nämligen strukturalismen och nykritiken. 
Detta medför bland annat att den ensidiga fokuseringen på his- 
toriska förlopp kompletteras med diakrona analyser och att äm-
nesområdet utvidgas till at t  omfatta också sådant som munt- 
lig litteratur, populärlitteratur och barnlitteratur. 

Samhallsvetenskaperna skiljs efterhand ut som en egen 
ämnesgrupp. I Sverige och Norge kom den utvecklingen tam- 
ligen sent, efter det andra världskriget. Avskiljningen av sam- 
hallsvetenskaperna frin de andra humanvetenskaperna har fort 
till en diskussion om likheter och skillnader mellan de två 
ämnesområdena. Man har b1.a. pekat på foljande ornständig- 
heter: 



- tyngdpunkten i humaniora ligger på historiska studier, till 
skillnad från samhallsvetenskapernas Övervägande synkro- 
na perspektiv; 

- i några av samhallsvetenskaperna (särskilt sociologi och na- 
tionalekonomi) spelar kvantitativa metoder en vida mer 
central roll an i de traditionella humanistiska disciplinerna; 

-modeller och teknisk terminologi spelar ofta en mera fram- 
trädande roll i samhallsvetenskaperna an i humaniora-am- 
nena, som ofta föredrar en berättande framstallningsform; 

- generaliseringar, lagar och teorier spelar en mera central roll 
i samhallsvetenskaperna an i de humanistiska ämnena. 

Det kan nog vara riktigt att saga att tyngdpunkten ligger på 
olika saker i humaniora och i samhallsvetenskaperna. Men 
några skarpa gränser finns det inte. 

Kritiken mot de dominerande positivistiska mönstren på 
humaniora-området har pågått sedan 1800-talet. Men det tog 
lång tid innan den historistiska positivismen började mista 
något av sin dominerande position. På 1960-talet fick kriti- 
ken en helt ny styrka, inte minst på grund av den då inte 
ovanliga kombinationen av strukturalism, semiologi, psykoa- 
nalys och marxistiskt fargat politiskt engagement. Det kan 
tillaggas att kritiken av den dogmatiska marxismen med tiden 
fick stöd av den politiska utvecklingen i Osteuropa (Tysklands 
återförening och ~ovqtunionens upplösning) och att den till , 

L/' att börJa med stora entusiasmen på de nyupptäckta forsknings- 
traditionernas vagnar nog har dampats åtskilligt under de sis- 
ta åren. 



EPILOG 


Vi kan nu börja sluta cirkeln genom att återvända till det citat 
som vi började med: "Man skal vzre blind på mere end det 
ene oye for ikke at se, at humaniora er trzngt i vare dage. 
Humanistene er ikke nyttige for handelen, de beskjzftiger seg 
med ligegyldigheder - og krzver oven i kobet at blive betalt 
af staten. Hva skal samfundet med disse snyltere?"' 

Har formuleras for det första ett påstående som så många 
har framfört de sista åren att det blivit en kliché: "De huma- 
nistiska ämnena befinner sig i en kris." Det råder däremot ing- 
en enighet om vad denna kris egentligen bottnar i. Och for 
det andra så ställs en fråga som gäller själva basen for all hu- 
manvetenskaplig verksamhet: Varför skall man hälla på med 
de humanistiska disciplinerna? Hur kan denna verksamhet le- 
gitimeras? 

Nar vi har kommit så långt som hit i vär framställning av 
humanvetenskapernas grundvalsproblem, så är jag benägen att 
saga att legitimeringsfrågan redan har besvarats. Genom att 
beskriva vad humanistiska forskare har g o r t  genom historien 
och genom att antyda något om vad de fortfarande gör, har 
vi ocksä antytt ett svar på frägan om vilken nytta och glädje 
man kan ha av att syssla med humaniora, som forskare, som 
student, som konsument av resultaten av de humanistiska fors- 
karnas arbete. 

Som avslutning skall vi i detta avsnitt betrakta nägra av de 
synpunkter som har framförts i den aktuella debatten om 



humanioras påstådda kris och legitimeringsgrundval. Detta 
kommer nämligen att ge oss en möjlighet till att återvända till 
några av de teman som berörts i de föregående kapitlen och 
att samla några av trådarna i vår historiska framställning. 

Humanistisk forskning bedrivs i Skandinavien och resten av 
Europa forst och främst vid universitet och andra statsunder- 
stödda institutioner. Det innebar att forskningsanstalternas 
ekonomi ar avhängig av nationalstaternas ekonomi och att den 
följer svängningarna i de ekonomiska konjunkturerna. Ibland 
är det uppgångstider, som på det också for universitetens del 
expansiva 60-talet. Ibland ar det nedgångstider, som det varit 
också for universiteten de sista åren. Nar de offentliga utgif- 
terna skall beskäras drabbas också forskningen, och möjligen 
drabbas just den humanistiska forskningen i sådana fall hårda- 
re an andra forskningsområden. En sida av humanioras kris ar 
alltså otillräckliga anslag. Det rör sig o m  en ekonomisk kris 
som visar sig i underskott på bokinköpssidan, i att det finns 
for f3 fasta tjänster, i att underhållet av existerande byggnader, 
samlingar och kunskaper forsummas. 

I USA, dar de stora universiteten bygger på donationer och 
drivs som privata företag, ser bilden annorlunda ut. Nedskär- 
ningar har också dar drabbat de humanistiska ämnena. Men 
vid de basta universiteten och högskolorna, inklusive de tek- 
niska högskolorna, betraktas det som sjalvfallet att tillhanda- 
hålla ett gott urval på det humanistiska området. Vid Harvard- 
universitetet, det mest kända av alla de universitet och hög- 
skolor som befinner sig i Boston med omnejd, undervisar man 
i mellan sextio och sjuttio olika språk. (I och for sig ar detta 
val inte så mycket om man tanker på att det finns mer an tre- 
tusen olika språk i världen.) Dar finns till exempel ra pro-
fessurer i japanska språket och litteraturen, och dessutom del- 
tar åtta till tio professorer från områden som historia, ekono- 
mi och sociologi i undervisningen på området japanska "area 
st~dies".~Til lbakgrunden for denna relativt starka satsning på 



Japan-studier hör självfallet de täta handelsförbindelserna 
mellan USA och Japan. Också de fristående universiteten i 
USA flatas in i den allmänna ekonomin, om an på andra satt 
an i Europa. 

För en humanist ar det naturligt att anlägga ett historiskt 
perspektiv nar man vill orientera sig i nutiden. Detta gäller 
också for den så kallade krisen i humaniora. O m  man tror att 
detta ar något nytt, ligger det nara till hands att söka efter 
orsakerna till krisen i det som skiljer den aktuella situationen 
från tidigare tider. Det skulle ju kunna vara så, till exempel, 
att dagens humanister ligger på en så låg kompetensnivå att 
de humanistiska amnena har gått ned av den anledningen. Eller 
det skulle kunna vara så att byråkratiseringen av universiteten 
under de senaste årtiondena, inte minst i Sverige, har fört till 
så usla arbetsförhållanden for den forskande staben att man inte 
kan vänta sig fullgod humanistisk forskning under de rådan- 
de förhållandena. Sådana synpunkter har framförts under de 
senaste årens debatter. Och utan att vilja förneka att sådana 
forhållanden nog ibland kan tankas spela en viss roll, vill jag 
dock tillåta mig att påpeka att dagens kris i humaniora inte ar 
den första i historien. 

På 1600-talet värderades humaniora tämligen högt i Sverige. 
Det vi kallar for humanvetenskapliga ämnen betraktades nam- 
ligen som nyttiga ting både från politisk, moralisk och ideo- 
logisk synpunkt sett.3 Men på 1700-talet intfaffade det en 
förändring. Den nya modevetenskapen ekonomi prioritera- 
des tillsammans med naturvetenskaperna, och de humanistis- 
ka amnena kom i bakgrunden. De befrämjade inte naringsli- 
vet, ansågs det. Nar den kungliga vetenskapsakademin stifta- 
des i Sverige 1739, låg tyngdpunkten på de nyttiga vetenska- 
per son1 tjänar till livets uppehälle och näring. Och till de 
nyttiga vetenskaperna raknade man inte humaniora, med 
undantag av praktiska språkplanläggningsfrågor i stil med att 
utarbeta ordböcker och en enhetlig ortografi." Dåtidens mer- 
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kantilistiska doktriner slog omedelbart ut på det humanveten- 
skapliga området, på samma satt som våra dagars teknokrati- 
ska ideologier har fatt ringverkningar på humanioras fa1t.j 

I ett historiskt perspektiv visar det sig kanske att den nor- 
mala situationen for humaniora alltid har varit snava villkor. 
Men det gör inte situationen battre for dagens och morgon- 
dagens humanister. En djupare förståelse av bakgrunden till 
den aktuella situationen borde emellertid kunna ligga till grund 
for battre strategier i framtiden nar det galler att försöka for- 
bättra tillståndet. Det ar tankeväckande att jämföra humanio- 
ras situation idag, med en relativt stor och valutbyggd forsk- 
nings- och undervisningsapparat på humanioraområdet, med 
situationen i Norge på 1820-talet, då humaniora ännu låg i 
sin linda i den delen av världen. (Jämför avsnittet om etable- 
ringen av en vetenskaplig miljö i Norge ovanför!) 

En annan aspekt som ofta lyfts fram i debatten om huma- 
niora ar konflikten mellan de humanistiska ämnenas allman- 
bildande funktion och en alltför långt driven specialisering. 
Detta ar huvudtemat i de tre tidigare anforda danska huma- 
nisternas inlägg om humanioras kris. Renassanshunianismen 
började som en livsåskådning. Manniskan skulle frigöras bland 
annat genom vetenskaplig bildning. Humanisterna såg sig 
darfor omkring efter redskap som kunde främja detta syfte och 
fann bland annat de humanistiska ämnena - studia humaniora 
- "som därefter själva kapar förbindelsen med sitt ursprungli- 
ga mål och blir till discipliner som i konkurrens med andra 
discipliner måste skapa sin vetenskapliga legitimering. Det som 
går förlorat under denna utveckling ar mycket ofta humanio- 
ras frigörande syftemål."' På samma satt har konsthistorikern 
Madeleine von Heland påpekat att humanistisk forskning 
generellt sett har utvecklat sig från en systemorienterad ten- 
dens och mot en alltmer specialiserad befattning med allt 
mindre bitar.' 

Nutidens typiske humanist, den specialiserade yrkesforska- 



ren, framstår med andra ord som en problematisk figur. Kan 
en specialist på det frikativa r-ljudets utbredning i Sverige 
under 1900-talets första hälft samtidigt spela rollen som pai- 
deia-idealets for~altare?~ Detta framstår som ett problem som 
måste lösas eller upplösas på ett eller annat vis. En väg som 
man kan slå in på ar den fortsatta specialiseringens väg. Då kan 
man inte langre använda det traditionella bildningsargumen- 
tet for humanioras del mera än for alla andra veenskapers del. 
Humaniora far inte någon särställning i vetenskapernas värld 
när det gäller människans bildning. En annan vag att gå kull- 
de vara att börja lagga mera vikt vid helhetsperspektivens och 
syntesernas roll på humanioraområdet. Delvis är detta ett re- 
sultat av den faktapositivistiska tendensen att koncentrera sig 
på detaljundersökningar. En del av den pågående debatten kan 
alltså läsas som bidrag till kritiken av faktapositivismen.' 

Andra inslag i den pågående debatten kan läsas som bidrag 
till kritiken av andra aspekter på de etablerade mönstren på 
det humanistiska området. 1800-talets starka betoning av de 
humanistiska ämnenas nationella roll framtår i våra dagar som 
problematisk. Det är inte langre en självfallenhet att det finns 
sådana saker som "nationalanda"el1er "folksjäl". Den världs- 
åskådning som låg till grund for mönstren på humanioraom- 
rådet på 1800-talet har for länge sedan övergivits av de flesta. 
Det uppstår då ett tomrum, som måste fyllas med något an- 
nat. Också detta är en del av "humanioras kris" i våra dagar. * 

Den nationella ideologin måste utvecklas och forändras for att 
kunna tjäna som grundval for dagens och morgondagens verk- 
samheter på det humanistiska forskningsområdet. Några me- 
nar att en lösning kunde bestå i att man koncentrerar sig på 
de stora internationella uppgifterna. Humaniora måste på sam- 
ma sätt som naturvetenskaperna "ge sig ut på varldsmarkna- 
den".lOAndra har föreslagit att humaniora utan att förfalla till 
nationalism kan och bör lagga ner mycket arbete på nationel- 
la teman, utan att for den sakens skull koncentrera sig uteslu- 
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tande på detta. Det ar en uppgift att reflektera kritiskt över 
den nationella identiteten utan att stödja nationalism, heter 
det i ett inlägg från mitten av 80-talet." 

De senaste årens politiska utveckling har i allra högsta grad 
gett den uppgiften en förnyad aktualitet. Både Sovjetunions 
splittring, utvecklingen i det tidigare Jugoslavien, Tysklands 
återförening och inte minst de pågående ekonomiska och 
politiska integrationsanstr'angningarna inom den europeiska 
unionens ram har bidragit till att åter satta nationalitetspro- 
blem på forskarnas program. Frågor omkring den europeiska 
och nationella identiteten står i fokus for många pågående 
humanistiska forskningsprojekt, ofta med ett starkt inslag av 
historiska undersökningar. Det galler t.ex. for det nyupprät- 
tade centret for europeiska kulturstudier vid universitetet i 
Bergen, och detsamma gäller åtskilliga projekt som nu stöds 
av Norges forskningsråd, for att nu fortsatta med exempel från 
vårt broderland i väster. Inom området "kultur och samhal- 
le" finns det b1.a. ett program for kultur- och traditionsfor- 
medlande forskning, som behandlar "frågor som kretsar kring 
nationell identitet och hur regionala, nationella och interna- 
tionella kulturelement möts och ger institutioner, befolknings- 
grupper och hela samhället en kulturell särprägel"." Natio- 
nell identitet ar också en gemensam nämnare inom det norska 
forskningsrådets programområde "internationella studier". 
Dar vill man prioritera såväl latinamerikanska studier som 
Afrika-studier,japanska studier, östeuropeiska studier och stu- 
dier av andra kulturer an den ryska inom den före detta Sov- 
jetunionens område. Norges forskningsråd har dessutom nyss 
startat ett forskningsprogram med titeln "Advanced Research 
on the Europeanisation of the Nation-StateV(ARENA). Det 
programmet skall studera "trycket mot nationalstaten", heter 
det, och "ändringar i förhållandet mellan de olika politiska ni- 
våerna i Europa: den regionala, den nationella och den euro- 
peiska".I3 



En aspekt på vetenskapligt arbete, som brukar behandlas som 
ett internt problem inom de olika ämnena, dyker ibland ock- 
så upp i den offentliga diskussionen. Jag tänker på de veten- 
skapliga utsagornas prövbarhet. I det föregående kapitlet kas- 
tade vi ett öga på ett exempel som illustrerar just detta - en 
strukturalistisk analys av Baudelaires sonett "Katterna" och en 
kritik av den föreslagna analysen som innebär en anklagelse 
om bristande prövbarhet. Ibland avfardas hela forskningsom- 
råden med samma slags argument. Det gäller t.ex. parapsy- 
kologi, psykoanalys och marxistisk forskning.'.' I den utsträck- 
ning som psykoanalytiska och marxistiska metoder har använts 
på det humanistiska området, vilket har varit ganska populärt 
under efterkrigstiden, så drabbas också de humanistiska äm- 
nena av kritiken. Och just denna typ av kritik riktas ibland 
mot humanioraområdet i sin helhet. Utgångspunkten ar då 
ofta kriterier för vetenskaplighet som härstammar från det 
naturvetenskapliga området och som antas galla också för de 
humanistiska ämnena." 

Förutom de krissymptom som bottnar i ekonomiska och 
paradigmaticka förhållanden kan vi till slut notera att vissa 
problem uppstår genom konkurrensen med andra forsknings- 
områden. I de humanistiska disciplinerna står människor och 
deras verksamheter i centrum, men humaniora-ämnena är 
långtifrån de enda vetenskaperna som behandlar människan. 
Både psykologin och samhallsvetenskaperna har ibland ansett 
sig representera en mera vetenskaplig ansats än de traditionella 
humanistiska ämnena. Och förekomsten av en mängd speci- 
aliserade discipliner som alla har att göra med människans natur 
har snarare ökat oklarheten an bidragit till att klargöra situa- 
tionen. Just den poängen gjordes av den tyske filosofen Max 
Scheler på 1920-talet och upprepades av Ernst Cassirer, den 
store kulturfilosofen, i boken An Essay on Man (En avhand- 
ling om människan) som utkom 1944. Det första kapitlet i den 
boken heter "The Crisis in Man's Knowledge of Himself" 



(Krisen i människans sjalvkännedom). Den kris som Cassirer 
intresserade sig för var just den alltmer fragmenterade kun- 
skapen om människan. Också Cassirer sysselsatte sig alltså med 
den fortskridande specialiseringens negativa sidor. 

Gunnar Skirbekks artikel "Kris i humaniora?" från 1982 går 
delvis i samma riktning. Skirbekks poäng ar att det moderna 
samhället har utvecklat sig på ett sådant vis att de traditionella 
humanistiska ämnena bara kan gripa en del av verkligheten. 
De politiska och ekonomiska systemen blir alltmer inveckla- 
de, hävdar han, och fortsätter med att saga att sådana ting bast 
utforskas av samhallsvetenskaperna. "Kort sagt är tesen den att 
med den fortskridande utbredningen av institutionerna eko- 
nomi och politik på bekostnad av den livsvärldsbestan~da 
kultursfaren, formas människorna i ökande utsträckning av 
objektiva strukturer, förhållandevis oavhängiga av ömsesidigt 
erkända normer. Därmed krymper bildningspotentialen för 
humaniora och humanistisk vetenskap i motsvarande grad. 
Detta ar humanioras kris."" 

Humanioras kris ar enligt den norske vetenskapsfilosofens 
förslag en konsekvens av samhällsutvecklingen i stort snarare 
än ett resultat av interna vetenskapliga förhållanden. Det ar 
onekligen riktigt att stora delar av världens befolkning lever i 
industrialiserade storsamhallen son1 den enskilde individen 
endast med svårighet kan överskåda. Det ar förmodligen en 
av orsakerna till att samhallsvetenskaperna har fatt en ökande 
betydelse på 1900-talet. Dessa vetenskaper kan, hoppas man, 
bidra till att framskaffa något av den översikt som saknas och 
behövs. Men det innebär knappast att "bildningspotentialen" 
for de humanistiska ämnena blir mindre, på det viset som 
Gunnar Skirbekk i Norge och Jurgen Habermas i Tyskland 
har hävdat. Utvecklingen mot allt tätare förbindelser mellan -

tidigare orelaterade grupper och samhällen bidrar tvärtemot 
till att behovet av humanistisk verksamhet blir allt större. Med 
ökande internationalisering ökar behovet av det som vi tidi- 



gare har kallat for "kulturell översättning", alltså det human- 
vetenskapliga arbete som består i att göra andra kulturer för- 
ståeliga för oss och omvänt att göra oss själva och vår kultur 
förståeliga för andra i andra samhällen med andra traditioner. 

Okande komplexitet i storsamhället medför heller inte att 
livsvärlden, vår egen vardagsvärld, blir mindre betydelsefull for 
oss själva som befinner oss mitt i den.Vårt behov av självkän- 
nedom, vårt behov av kunskaper o m  vår historia och vår sam- 
tid kommer alltid att finnas, och därmed kommer det alltid 
att finnas behov av humanistiska verksamheter som bidrar till 
att framskaffa en bittie förståelse av människan och hennes 
plats i världen. Framväxten av de specialiserade samhällsve- 
tenskaperna med deras Övervägande synkrona perspektiv inne- 
bär i detta perspektiv ett nyttigt komplement till de historiskt 
inriktade humanvetenskaperna som vi ärvt från 1800-talet med 
deras allt Övervägande diakrona perspektiv och starka intresse 
för enskilda verk och individer. 

En invändning som ibland riktas mot hela humaniora- 
området är att de humanistiska ämnena inte är nyttiga på sam- 
ma vis som naturvetenskaperna. Mycket av forskningen o m  
naturen är ren grundforskning, d.v.s. forskning som inte pri- 
märt styrs av nyttohänsyn. Men åtskilligt av den naturveten- 
skapliga grundforskningen har visat sig vara användbart ock- 
så i praktiska sammanhang i form av teknologi. Också den rena 
grundforskningen på områden som @sik och kemi stöds gar- 
na i hopp o m  framtida nyttoeffekter. Hur  ligger det till med 
humaniora i detta avseende? Religionsforskaren Einar Tho- 
massen föreslår att begreppet 'nytta' bör uppfattas som "red- 
skapskunskap i något vidare mening". Då kan man lätt se 
förhållandevis konkreta områden, på vilka religionskunskapen 
kan komma till användning: 

Det handlar o m  vårt förhållande, både på det privata pla- 
net och på det offentliga planet, till invandrare som bekän- 



ner sig till islam, hinduism, buddhism, sikhism m.m. Det 
handlar om vår förmåga att hantera utvecklingen av det 
samhälle som vi bor i från en homogen enhetskultur i rikt- 
ning av större pluralism, dar också den religiösa variationen 
håller på att bli märkbar. ... Och slutligen måste vi namna 
vår ökande kontakt, politiskt och ekonomiskt, med länder 
i den tredje världen. Här ar det uppenbart, och detta inte 
endast på grund av vissa händelser i Mellersta Ostern, att 
kunskaper om religiösa traditioner ar ett villkor för seriös 
och fruktbar samvaro." 

Religionskunskap har emellertid inte bara nyttovarde i Tho- 
massens mening. Han betonar at hans eget ämne, religions- 
vetenskapen, också beffamjar konserveringsvarden och förståel-
sevarden.Religionshistoriker har b1.a. till uppgift att bidra till 
att religiösa texter bevaras och förmedlas vidare till nya gene- 
rationer, något som hänger nara ihop med ämnets förståelse- 
sökande uppgift. Förståelse av frammande kulturer bidrar också 
till bättre sjalvförståelse. "Vår kulturella egenart går upp for 
oss forst genom ett historiskt och jämförande ~tudium." '~  

Dessa poänger kan generaliseras. Det ar inte bara religions- 
vetenskaplig forskning som befrämjar nyttovarden, konserve- 
ringsvarden och forståelsevarden. Det galler för alla humanis- 
tiska discipliner. I ett inlägg om humanioras kris från 1982 
påpekar 1itteraturforskarenAtIe Kittang att det som til syven- 
de og sist legitimerar litteraturämnet ar själva litteraturen.'" 
Litteraturforskarnas grundläggande uppgift är att förvalta och 
förmedla ett litterärt arv. I detta ingår det en "n~useumsfunk- 
tion" som Leif Longum beskriver på följande vis: "att se till 
att den äldre litteraturen - den som har överlevt 'historiens 
dom' och intagit sin plats bland de utvalda mästerverken, i en 
etablerad kanon - finns tillgängliga i tillförlitliga textutgåvor, 
om så behövs också med kommentarer".'" Det litterära arvet 
består inte av en oföränderlig samling föremål. Hur vi upp- 



fattar äldre tiders litteratur beror också på vårt eget perspek- 
tiv. "Litteraturhistorian måste - som all historia - alltid skri- 
vas om igen."" Den littefara kanonen är inte en statisk stor- 
het. Litteraturhistoriker har, som andra humanister, också ak- 
tualiserande uppgifter. 

På 1 Soo-talet brukade man säga att både humanvetenskaper- 
na och naturvetenskaperna har ett egenvärde -de behöver inte 
någon legitimering i form av hänvisningar till eventuella prak- 
tiska tilkampningar. Och det betraktades som universitetsforsk- 
ningens speciella karakteristikum att den avstod från att sneg- 
la på möjlig praktisk n~ t t a .~ '  Men också den förment rena och 
onyttiga forskningen på 1800-talet hade givetvis sina kultu- 
rella och sociala funktioner. Trots alla högstämda deklaratio- 
ner om "forskning för forskningens egen skull" har de hu- 
manistiska amnena alltid varit inflätade i praktiska samman- 
hang av skiftande slag. Några smakprov på detta har presen- 
terats i det föregående. Att även de humanistiska amnena har 
en tillampad sida betonas också av några uttryck som vunnit 
burskap under de senaste decennierna. Man har nu börjat tala 
om tillämpadfilosofi,särskilt tillampad etik, tillampad historia och 
också helt allmänt om tillämpade humaniora ("applied huma- 
nities") .'3 

Den tillampade etiken har vuxit fram som ett eget speciali- 
serat forsknings- och undervisningsområde under de senaste 
årtiondena.En utgångspunkt var den teknologiska utveckling- 
en på det medicinska området på 60-talet. Med hjälp av en 
respirator kunde man nu plötsligt forlanga människors liv i 
veckor, månader och år, något som efterhand visade sig med- 
föra stora problem både för rakare, sjuksköterskor och anhö- 
riga i de fall dar patienten inte visade några som helst tecken 
på medvetande på grund av omfattande hjärnskador. Frågan 
om hur sådana patienter borde behandlas kunde inte lösas till- 
fredsstallande med hänvisning till traditionella etiska regler, 
vilket ganska snart förde till något så drastiskt som en ny upp- 



fattning om skillnaden inellan liv och död (det s.k. hjärndöds- 
kriteriet). Ett annat problemområde som har bidragit till den 
tillämpade etikens framväxt ar alla de problem som har att göra 
med abort. Det finns inte något enkelt och klart svar som alla 
har kunnat bli eniga om nar det galler frågan om livets bör- 
jan. (När blev jag en människa? I befruktningsögonblicket?) 
Och hur skall man på basta vis vaga hänsynen till den gravida 
kvinnan mot hansynen till fostret?Vilka fattigheter har egent- 
ligen ett ofött foster? Kan man över huvud taget tala om ((rät- 
tigheter)) har? Med den medicinska etiken som spjutspets har 
det under de senaste tjugofem åren vuxit fram en lång rad 
((områdesetiker)),till exempel ekologisk etik och yrkesetik för -

läkare, sjuksköterskor, civilingenjörer, advokater, präster, lä- 
rare och så vidare. Professionella filosofer har visat sig kunna 
spela en central roll i arbetet med att klargöra dessa problem- 
områden, något som alltså har medfört att tillämpad filosofi 
idag framstår som ett särskilt område for forskning och un- 
dervisning.14-

Utvecklingen på det teknologiska området kan, som respi- 
ratorexemplet visar, leda till etiska problem. Och detta galler 
helt generellt. När det galler teknologiskt utvecklingsarbete 
kan man alltid fråga: "Vilken utveckling ar det egentligen vi 
vill ha?"Son~ ytterligare en illustration kan vi ta utvecklingen 
på datorområdet. Optimismen angående datorteknikens möj- 
ligheter har ofta varit stor bland teknikerna som arbetar på det 
området. Optimismen bygger emellertid ibland på föreställ- 
ningar om vad en människa är och vad kunskap ar som inte 
tål en närmare granskning. I sådana fall kan det uppenbarli- 
gen vara bra med ordentliga filosofiska analyser av likheterna 
och inte minst skillnaderna mellan människor och maskiner 
och analyser av vad kunskap av olika slag förutsätter och inne- 
bär.'5 

De tekniska visionerna bygger ibland också på oklara före- 
ställningar om hur det framtida samhället och de framtida ar- 



betsplatserna 0.s.v. bör gestaltas och organiseras och hur man- 
niskors liv bör utformas. Har kan det vara på sin plats med 
insatser från historiker, som kan bidra till att klargöra nuläget 
och de möjligheter och begr'ansningar som därmed ar inbygg- 
da i utgångspunkten for den vidare utvecklingen. Ett utmärkt 
exempel på humanistiskt arbete av detta slag ar historikern 
Thomas Furths analys av två motstridande traditioner på so-
cialförsäkringens område i Sverige och de följder som detta 
har haft for parternas ställningstaganden till möjliga tekniska 
lösningar på aktuella problem." Eftersom den tekniska utveck- 
lingen berör många andra an teknikerna själva, borde den inte 
överlåtas bara till teknikerna. Det ar en antydning om det 
område som man har börjat kalla for "teknikbedömning" 
("technology assessment") och som uppenbart bör vara ett 
tillvaxtområde for humanistiskt arbete. 

Den teknologiska utvecklingen, inte minst utvecklingen på 
datorområdet, har också medfört ett stigande intresse for yr- 
keskunskapens karaktär. Nar ett arbetsområde datoriseras, så 
innebar det ofta att några slipper tidkfavande och tröttsamma 
rutinuppgifter. Arbetet blir mera stimulerande for dem. Men 
det har visat sig att detta också kan medfora att rutinuppgifter 
överförs till andra, som alltså far mindre stimulerande och mera 
tröttande arbete. Och vad sker egentligen med den samlade 
erfarenheten och kompetansen som förvaltas av en yrkesgrupp, 
nar arbetet styckas upp och delvis överfors till maskiner? Så- 
dana spörsmål står i centrum for projektet "Yrkeskunnande 
och teknologi" som leds av humanisten Bo Göranzon på 
Kungl.Tekniska Högskolan i Stockholm." 

Humanistiskt arbete i skarningspunkten mellan traditionell 
humanvetenskap, teknologi och ekonomi kan också befatta 
sig t.ex. med den mannniskosyn som ligger till grund for den 
teknologiska utvecklingen, de manniskomodeller som bidrar 
att styra utformningen av våra arbetsplatser och andra miljö- 
er. Ett exempel på arbete av detta slag ar artikulation och kri- 



tik av den människosyn som ligger bakom den moderna pro- 
duktionstekniken (det löpande bandet och alternativ till denna 
arbetsorganisation)." Ett annat exempel ar kritik av de upp- 
fattningar av "den moderna människan'' och "det moderna 
samhället'' som varit med och styrt utformningen av både 
arbete och fritid på 1900-talet. Sådana modernistiska uppfatt- 
ningar bygger ofta på starkt överforenklade bilder av skillna- 
derna mellan industrialiserade ("moderna") samhällen och 
resten av världen ("traditionella" samhällen). Ar den moder- 
na människan verkligen så fri i förhållande till sin historia som 
modernismens förespråkare trodde? Ar människorna i tradi- 
tionella samhällen verkligen så bundna av sitt kulturarv som 
modernisterna brukade föreställa sig saken? Och i vilken ut- 
sträckning bygger dessa forestallningar på en distinktion mel- 
lan modernt och traditionellt som tål en närmare granskning? 
Detta ar frågor som har stått i centrum for den kritik av mo- 
dernismens ideologi som bö jade skjuta fart mot slutet av 70-
talet (debatten om "postmodernism" som lika mycket ar en 
debatt on1 vad modernism egentligen ar)." Postmodernism- 
debatten ligger inte alltid på en hög precisionsnivå, for att 
uttrycka det milt, men de frågor som den ställer for fatt in i 
humaniora-områdets kärna: Vad ar rationalitet?Vad ar histo- 
ria? I vilken utstfackning ar vi bundna av vårt kulturarv? Vad 
är kulturellt betingat och vad ar människans natur? 

Den teknologiska utvecklingen har stimulerat intresset for 
tillämpade humaniora, och det som hittills har gjorts ar bara 
en början. Skärningsområdet humaniora - teknologi - sam-
hällsutveckling är uppenbart ett tillvaxtoniråde for humanis- 
tisk forskning. Detsamma gäller for näringslivets behov helt 
generellt. Har handlar det om ett brett spektrum, som strack- 
er sig från sådant som att utarbeta en inhemsk oljeterminolo- 
gi (ett projekt vid universitetet i Bergen) och förmedling av 
kunskaper o111 handelspartnernas kulturella bakgrund i andra 
länder till utveckling av nya modeller for ledarskap och fore- 



tagsorganisation, dar företrädare for näringslivet har börjat 
efterlysa humanister med intresse for detta område i hopp om 
att de skall kunna tillföra nya begrepp och perspektiv. Ett antal 
uppmärksammade incidenter och avslöjanden har också rik- 
tat uppmärksamheten mot näringslivets etik. Men forskning- 
en på detta område befinner sig ännu i sin linda i Skandina- 
vien. På ett område som yrkesetik finns det mängder av span- 
nande forskningsuppgifter som ar både teoretiskt utmanande 
och praktiskt viktiga. 

På områden som dessa vantar uppgifter dar humanistisk 
kompetens från en lång rad olika områden kan vara nyttig och 
nödvändig: for att klargöra den historiska och filosofiska bak- 
grunden for dagens situation, for att korrigera ytliga och över- 
förenklade framställningar av den värld vi lever i, for att av- 
slöja grumligt tänkande, för att bidra till att  minska den rå- 
dande begreppsliga fattigdomen. O m  detta innebar att huma- 
nisten alltid måste finna sig i att spela rollen som slaven på 
Caesars vagn, ar det något som vi måste finna oss i.3" Rollen 
ar både nyttig och nödvändig. 
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av C h . V  Langlois och C h .  Seignobos, 1898. 
12 LauritzWeibull, här citerat frånTomas Forser, Hirniatiiora på irndaiirag?, 
s. 128. 

13 S.-E. Liedman, "Humanistiska forsktiingstraditioner i Sverige. Kritis- 

ka och historiska perspektiv", Hurnaiiiora på uridaiitag?, s.54. 

14 J. Fjord Jensen, Nykritikkeii, Oslo 1965,s. 31 ff. (Origit~alversion:Den 


. 	 tiy kritik, Köpenhamn 1962.) 
15 A. Hägerström, "0111moraliska föreställningars sanning", Socialfiloso-

-fiska uppsatser, Stockholm 1939, s. 35-66. 
16 Uttrycket "scientific history" koinmer från den amerikanske histori- 
kern John Higham. Se J. Floto, Historie. Nyerc o,q tiyeste tid, Köpenhamn 
1985, s. 30. 
17 Har citerat efter J. Fjord Jensen, Den ny kritikk, s. 34. 
18 O m  objektivitet och veteiiskapliga nornier, se till exempel Knut Erik 
Tranoy, "Viteiiskap og velferd", Forskriit;qstiytt, 1975. På svenska finns det 
bland annat böcker av Lars Bergström och Göran Hernierén oin detta. 
19 Jfr Birgitta Odeii, Lairritz Weibirll och~forskarsaniliallct, Lund 1975;och 
bidragen tillT. Forser, red., Hiriiiatiiora på rrridaiita~q? Hirniariistiskaforskiiit~qs-
traditioner i Sverige, Stockholm 1978. I dessa arbeten försöker författariia 
att belysa några av de paradigii~atiska förutsättningarna för de existerande 
traditioiierna på områden som historia, nordiska språk, litteraturveten- 
skap ni.m.Ytterligare litteratur onikring detta finner inan exenipelvis iT. 



Nordenstam, red., Konlpendiuni for humanioraproven, del 2, Bergen 1985; 
A. Kittang och U. Lie, red., Litteratulforskning of litteratulforn~idling, Ber-
gen-Oslo-Troms0 1982; Humaniora i sanihället. Tio inlägg oni hunianistisk 
forskning, Stockholm 1982;T. Bredsdorff, M. Larsen och O.Thyssen, Til 
g l ~ d e n .  O m  humanisnie of huntaniora, Köpenhamn 1979. 
20 Ludvig Holm-Olsen beskriver övergången från amatörverksamhet till 
professionell forskning på den nordiska filologins område i Lys over norron 
kultur. Norrone studier i Norge, Oslo 1981. Siri Meyer har analyserat den 
motsvarande utvecklingen i konsthistorien i sin avhandling Kunsthistori-
ens forhistorie i Noge.  Noen sentrale aspekter, Bergen 1983. 
21 A.Aall, "Filosofien", i Historien Filologien of Filosofien ved Det Konfe- 
l ~ eFredriks Universitet 181 1- 191 1, Kristiania 191 1, s. 21. 
22 M. Olsen, "Filologien", i den ovan nämnda festskriften till Kristiania- 
universitetets hundraårsjubileum, s. 291. 
23 M. Olsen, "Filologien", s. 291. 
24 A. Bugge, "Historien, i samma festskrift, s. 216. 
25 M. Olsen, "Filologien", s. 297. 
26 A. Aall, "Filosofien". 
27 E L.Vibe, De classicae antiquitatis disciplina injuste hodie in patria obtrecta- 
ta, Kristiania 1836. Jfr Magnus Olsen, "Filologien", s. 298f. 
28 O m  Nordmc~ndenes Herkomst of Folkesl~gtskab, i Sanilede AJ~andlinger, 
Kristiania 1868, s. 83. 
29 A.a.,s.4. 
30 Eilert Sundt byggde sin kritik på egna erfarenheter från resor i Nord- 
norge. Se "Er Helgeland den ~ I d s t e  norske Bygd?", Folkevennen, 1864, s. 
117f.O m  invandringsteorin kan man inhämta mera i Ottar Dahl, Norsk 
historidorskning i 19. og 20. århundre, Oslo 1970; L. Holm-Olsen, Lys over 
norron kultur, Oslo 1981; och i den tidigare nämnda översikten"Historie" 
av Alexander Bugge från år 19 1 1. 
31 T. S. Kuhn, The Structure ofScient$c Revolutions, andra upplagan, Chi- 
cago 1970. 
32 Uttalandet härrör från Moltke Moe. L. Holm-Olsen, Lys over norron 
kultur, s. 86. 
33 M. Olsen, "Filologien", s. 347. 
34 n filologi en",^. 379.Till detta kom också ett par litteraturvetenskapliga 
tjänster (en professur i "folktraditioner og medeltidslitteratur", en docen- 
tur i romersk litteratur). 
35 Gerhard Gran, "Litteraturhistorien, i Historien Filologien og Filosofien ved 
Det Kongelige Fredriks Universitet 18 1 1 - 191 1, s. 287. 
36 L. Dietrichson, "Det kunsthistoriske studiums stilling ved vort univer- 



sitet" Kurist og kultur, 1912, s. 136. Har citerat efter Siri Meyer, Kuristliis-
toricns-forliistorie i Norge, Bergen 1983, s. 4. 
37 H.Knudseri, 77ieaterwissenschaft, Berlin 1950, s.62; T.Bastiansen Trolie, 
"Teateret som forskningsgenstarid", iT.BastiansenTrolie, red., Viteriskaps-

filosofi o~qgruiitilagsproblen~~r Bergen 1983, s.9. i t c a t c r v i t ~ n s k a p c l ~ q ~ f o r s k ~ i i ~ ,  
38 Errist Lert, citerad i Knudseri, a.a., s.63, och iT.Bastiansen Trolie, a.a., 
s.10. 

39 G.M.Bergmari, "Teatervetenskapens forskningsfalt - en introduktion", 

0 i 1 1  teaterveterzskap, Stockholm 1973, s.77. 

40 Ibid. 

41 Onr teaterveteriskap, s.82ff. 

42 A.a., s.26. 

43 A.a., s.80. 

44 Jfr. avsnittet orn förklaringar i humanvctcnskaperna och naturveten- 

skaperna, kap.5. nedan. 

45 Bergnun, a.a., s.81. 

46 H.Ki~idermann, Thcate~cschiclzteEuropas, Salzburg 1974, vol. 10,s.608. 

47 Kiridermann, a.a., s.607; H.-G.Gadarner, Walirl~eit rnid Mctlzode, andra 

upplagan,Tubingen 1965, s.344-360. 

48 Jfr E.Thomassen, "Det hun~anistiske studiet av religion", iT. Norden- 

stam, red., Konipcridiunl.fir hun~ariiorapravcli, Bergen 1987, s.38-39. 

49 Kindermann, a.a., s.606. 

50 A.a., s.607. 

51 A.a., s.609ff. 

52 A.a., s.611. 

53 JfrThomas S.Kuhns kritik av den naturvetenskapliga tendensen till att 

uppfatta historien som ber'attelsen om hur nutidens höjdpunkt har nåtts, 

en "success story" soin slutar med oss själva ( n i e  Structirre ?f Scicrztifir Re-  

volutions, 1962, 1970). 

54 Ki~idermanri, a.a., s.613. 


Kap. 5 Humanvetenskap och naturvetenskap 
1 Detta och de narinast följande citaten ar haintade från A. Diemer, "Die 
Differenzierung derwisscnschaften in die Natur- und die Geisteswisseri- 
schaften und die Begrundung dcr Geistes\vissenschaften als Wissenschaft", 
i A. Diemer, red., Bciträgc zur  E t l tu~ ick lu~~g  19.dcr Wissensrhafistlzeorie ini 

Jahrliundert, Meisenheim an1 Glan 1968. 



2 Har citerat efter S.Meyer, Kunsthistoriensforhistorie i AToye, Bergen 1983, 
s.160. 
3 F.W. J. Schelling, Vorlesutzgen uber die Methode des akadeniischen Studium, 
1803. Jfr S.-E. Liedman, Motsatsernas spel. Friedrich Engels'filosofi och 1800-
talets vetenskap, 1977, s. 219, 360. 
4 Uttrycket "Geisteswissenschaft(en)" hade dock använts sporadiskt av 
några tidigare skribenter. Se A. Diemer, a.a., s. 187. 
5 I W. Dilthey, Gesaninielte Schrften, volymVI1, Leipzig 1927 och senare 
upplagor. Avhandlingen publicerades först i Abhandlun~qen der Preussisclzerz 
Akadeniie der Wissenschaftetz, Philosophisch-Historische Klasse, 1910, s. 1-123. 
Arbetet finns också som eget häfte på SuhrkampVerlag, Frankfurt am Main 
1970. 
6 Zur Lqik der Kulturwissenschaften utkom år 1942 i Göteborg, dar Cass- 
irer under några år var professor vid den dåvarande högskolan, innan han 
såg sig nödsakad att fly vidare till U.S.A. Boken ar tillgänglig i ett om- 
tryck från 1961 (Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt). Jfr ock- 
så Cassirers bok An Essay on Man.An Introduction to a Philosophy of Human 
Culture, New Haven och London 1944 och senare upplagor. För den som 
vill skaffa sig mera djupgående insikter i Cassirers kulturfilosofi och ve- 
tenskapsfilosofi står hans huvudarbete på läslistan: Philosophie der symboli- 
schen Fornien, Berlin 1923-1929. 
7 Zur Lo'qik der Kulturwissenschaften, 1961, s. 63-64. 
8 Jfr E. Cassirer, An Essay orz Man, s. 23 f,, och Philosophie der synibolischetz 
Fornien (not 6 ovan). 
9 Zur il~gik der Kultunuissetzschaften, s. 86. Jfr diskussionen av Nordenfelts 
definition och avsnittet om kulturell Översättning i kapitel 1 ovan. 
lOW.Windelband, "Geschichte und Natunvissenschaft", Strasbourg 1894; 
omtryckt i Praludien, Tubingen 1907. Uttrycken "nomotetisk"och "idio- 
grafisk" bygger på de grekiska orden "nomothétein" (att fastställa lagar), 
"idios" (säregen) och "gráfein" (att beskriva). 
11 Jfr K.-O. Apel, Die Erklaren: Verstehen - Kontroverse itz transzendental- 
pragniatischer Sicht, Frankfurt am Main 1979, s. 57-58. (Engelsk översätt- 
ning: Ut~derstandin~q and Explanation. A Tratzscendental Pra'qmatic Perspective, 
1985.) En gedigen översikt över hela debatten om förklaring och förstå- 
else från 1800-talet till den aktuella diskussionen. 
12 C.  G. Hempel, "The Function of General Laws in History", Thejour- 
nal of Philosophy,'l942; omtryckt b1.a. i P. Gardiner, red., 7heories of His- 
tory, New York 1959 och senare upplagor, s. 344-356. O m  den deduk- 
tivt-nomologiska förklaringsmodellen kan man läsa mera i C. G. Hem- 
pel, Philosophy ofh1atural Science, Englewood Cliffs, N. J., 1966. (Den boken 



finns på svenska med titeln Wterzskapsteori.) 

13 Jfr det föregående avsnittet i detta kapitel. 

14 G. H .  von Wright, Explarzatioil and Understaridittg, Ithaca, N.Y., 1971. 

15 Detta och de narmast följande konsthistoriska exemplen ar hamtade 

från följande arbeten: M.Besset,Art  qftheTuieritietli Century, London 1976; 

A. Riegl, Die Eritstehutig der Barockkunst in Roni, Wien 1908; S. Sinding-
Larsen, "Palladio's Redent0re.A Compromise in Coinposition", Tlze Art 
Bulletin, Vol. XLVII, 1965; G. Danbolt, "Bilde og praksis", i Danbolt, 
Johannessen och Nordenstam, Den estetiske praksis, Bergen-Oslo-Tromsa 
1979.JfrT. Nordenstam, Explanatiorz and U~~derstandirg in the History ofArt ,  
Bergen 1978, och "Intention in Art", i K. S.Johannessen ochT. Nordens- 
tam, Witxenstein -Aesthetics aridTransceridental Philosophy, Wien 1981, s. 127- 
135. 

l 6 Jfr T. Nordenstam, "Forklaring og forståelse i huinaniora", Norskfilo-

sofisk tidsskrij, arg. 16, nr. 4,1981, s. 224-240. 

17 Jfr D. Follesdal och L. Walloe, Ayunientasjonsteori o~ viteriskapsfilosofi, 

Oslo 1977. 

18 A. Dfsti, Vitertskapsteori og trariscewdet~tal~filosofi,
Trondheim 1980, s. 36; 
T.Nordenstam, "Et filosofisk gennoinbrudd", NorskfiIosofisk tidsskr$, arg. 
16, nr. 2-3,1981, s. 161-171. 

Kap. 6. 1900-talet -fran st~ukturalisrn 

till postmodernism 
1 Har citerat från Anfinn Stigens kapitel om Darwin i Eizkrtirtgeris Izistorie, 
Oslo 1983, s. 741-760, som kan rekommenderas som en kort och god 
introduktion till Darwin och darwinismen. Citatet ar från s. 754. 
2 S. Freud, Vorlesuryei~m r  Eir~ulzrui~q har citerat efter in die Psyc/ioar~alyse, 
Stigen 1983, s.741. 

3 S. Freud, Die Traunideuturig, 1900; har citerat efter den svenska över- 

fattningen Drönitydning, Stockholm 1987, s. 149-151. O m  förskjutning 

och förtätning, se s. 161 f. 

4 F. de Saussure, Cours de lityuistique giriirale, Paris 1916 och senare upp- 

lagor. 

5 Cours de l irpis t ique giriirale, s. 117. Jfr Arild Utakers mycket klara in- 

troduktionsartikel "Ferdinand de Saussure" i Strukturalisnie og serriiologi, red. 

K .  S. Johannessen och A. Utaker, Bergen 1984. (Först publicerad i Dan- 
mark 1973.) 



6 Cours de lir~~quistique <qiriérale, s. 126. Jfr Utaker 1984, s. 9. 
7 Cours de lit~~quistique ge'rihrale, s. 33. 
8 Uttrycken "klassisk strukturalism" och "nystrukturalism" (eller "neo-
strukturalism") härrör från M .  Frank, Was ist Neostrukturalisnius?, Frank-
furt am Main 1983. Enligt Frank karl nystrukturalismen sagas ha börjat 
sitt offentliga liv under studentrevolten 1968. Jlr Jurgen Habermas, Der 
philosophische Diskurs der Moderne, Frankfurt am Main 1985, som betonar 
de negativa erfarenheterna från studentrevoltens och kulturrevolutionens 
dagar. (Se t.ex. s. 302 o m  "användningen av teoretiskt pretentiösa human- 
vetenskaper i en socialteknisk eller terapeutisk manniskoforaktande prax- 
is".) 
9 C. Lévi-Strauss, "L'Analyse structurale en linguistique et en an-
thropologie", Word, Jourria1 of the Liriguistic Circle of N e w  York, I ,  No. 2, 
August 1945; har citerat från C .  Lévi-Strauss, Structural At~thropology, An-
chor Books edition 1967, s. 31-33. 
10 C .  Lévi-Strauss, "Language and the Analysis of Social Laws", Anieri-
cari Aritliropologist, n.s., LIII, No. 2,1951; har översatt från Structural Arith- 
ropoloyy, s. 57-58. 
11 C.  Lévi-Strauss, "The Structural Study ofMythn, StructuralAnthropology, 
s. 202-228. Se särskilt s. 20hf. 
12 Charles Baudelaire, Det orrdas blotrinior. Tolkriir~gar ur Les Fleurs du Mal 
av Ingvar Björkeson, Stockholm 1986, s. 82. 
13 R.Jakobson och C .  Lévi-Strauss, "Les Chats de Charles Baudelaire", 
L'Honitiie, 2,1962, s. 5-21. Svensk översattning i Forn1 och Struktur Texter 
till n1 nietodologisk tradition inoni litteraturvetenskuperz valda av KurtAspeliri och 
Ber~~qtA. Lurzdliey; Stockholm 1971, s. 158ff. Jfr Sven Storelv, "Charles 
Baudelaire: "Les Chats" (Fleurs du mal LXVI). En diskusjon av to  ana- 
lyser av diktetn, i K. S. Johannessen och A. Utaker, red., Strukturalisnie og 
seniiolo~qi, Oslo 1984, s. 43-55. 
14 Storelv 1984, s. 51. 
15 Storelv 1984, s. 55. 
16 A. Kittang, "Problemstilling og metode i den strukturelle litteratur- 
analysen", Strukturalisnie o'q seniiologi, s. 25. 
17 C h .  Metz, Larigage et cine'rtiu, Paris 1971. (Engelsk Översättning: Filni-
Lan<quaqye: Seniiotics of the Cinenia, NewYork 1974.) Se S. Kjamp, Filni-
serniologi, Köpenhamn 1975, kap. 8 ,  särskilt s. 144ff. 
18 S. Worth, "The Development of a Semiotic of Film", Seniiotica, 1.3, 
Haag 1969, s. 319. Här citerat efter S. K j ~ r u p ,  Filniseniiologi, s. 161-162. 
19 Jfr S. Meyer, "Billedanalyse i skolen'", Kunst og kultur, nr. 1,1985; K .  
S.Johannessen och S. Meyer, "Roland Barthes og 'Bildets retorikk"', Norsk 



jilosojisk tidsskrgt, nr. l-2,1985.Ytterligare semiologikritik finner man t.ex. 
i Roger Scruton, T h e  Aesthetics ofArchitecture, London 1979 och senare 
upplagor, kapitel 7: "The language of architecture". Scrutori kritiseras i 
sin tur av David Kolb i boken Postniodern Sophistications. Philosophy, Archi- 
tecture, and Tradhion, Chicago och London 1990, s. 108ff. (("Does Archi- -
tecture Speak a Language?"). 
20 T. S. Kuhn, T h e  Structure ofScient$c Revolutioi~s,andra upplagan, Chi- 
cago 1970. På svenska finns en lång rad skrifter av HåkanTörnebohm o m  
paradigmutveckling och paradigmkritik (t.ex. boken Studier av kunskaps- 
utveckling, Karlshamn 1983, och ett flertal rapporter i skriftserierna från 
Institutionen for vetenskapsteori, Göteborgs universitet). 
21 J. Derrida, "La structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences 
huillaines", tryckt i ~ ' ~ c r i t u r eet la dgirencc, Paris 1967; engelsk översätt- 
ning i R. Macksey och E.  Donato, red., T h e  Structuralist Coi~troversy. T h e  
L a i ~ g u a ~ e sof Criticisni aild the Sciences of Maii, Baltimore och London 1970. 
Svensk översättning i tidskriften Res publica, nr 8,1987, s.115-134.Se vi- 
dare A. Olsson, D e n  okanda textcii. E n  essa on1 tolkizingsteori~fran kyrkofader- 
ila till Dcrrida, Kristianstad 1987, s. 61&; och A. Kittang, "Tekst, retorikk, 
dekonstruksjon. Eit blikk på poststrukturalistisk litteraturteori i Frankri- 
ke og USA", Norsk litterar årbok 1985, Oslo 1985, s. 191 ff. 
22 fr J. Derrida: "alla dessa destruktiva diskurser och alla deras motsva-
righeter ar fangade i en sorts cirkel . . .v i  kan inte yttra ett enda destruk- 
tivt påstående som inte redan glidit in i formen, logiken och de outsagda 
postulaten for exakt det som det söker bekïinpa" (The  Structuralkt Coii- 
trouersy, s. 250; har citerat från A. Olsson, Deii okaiida testeii, s. 65-66). 
23 Se kapitel 2 ovan. 
24 C .  Lévi-Strauss, Strirctural Aiithrupulojy, s. 226. Jfr M .  Franks kritiska 
kommentarer i Was ist Neostrukturalisn~us?, s. 62-64. 
25 L.Wittgenstein, Philosophische Uiitersuchniz~qeii/Pl~ilosopl~icalIiiuest~qatioiis, 
Oxford 1953 och senare upplagor. O m  sammanhangen mellan språk, 

tänkande, handling och verklighetsforståelse, se t.ex. K. S. Johannessen, 

Kullst, språk o<q cstctisk praksis, Bergen 1984. 

26 Hans Skjervheim riktar skarp kritik mot Atle Kittang med flera i ar- 

tikeln "Invitasjon til (kulturelt?) sjolvmord? O m  sentraliteten i poststruk- 

turalismen ogdekonstruksjonisrnen", Norsk littermr årbok 1986,Oslo 1986, 

s. 136-150. 
27 P. Feyerabend, A'qaiiist Metliud. Olctliiie of aii aiiarclitstic tlicury of kiiut1~- 
ledge, London 1975. 
28 Se Ihab Hassans bidrag till I .  Hassan & S. Hassan, red., Iiiiiovatioiz/Re-
iiovatioi~: Netu Perspectives o11 flle Hunianities, Madisoil 1983. Eii utmärkt 



introduktionsartikel finns i Approarhin2 Postmodernisni, red. D. Fokkema 81 
H. Bertens, Amsterdam 81 Philadelphia 1986, nämligen Hans Bertens, 

"The Postmodern Weltansclzairung and its Relation with Modernism.An 

Introductory Survey)) (s. 9-51). Om Pico och Sartre, se kapitel 3 ovan. 

29 Den okanda texten, Kristianstad 1987, s. 90. 

30 H. Bertens, "The Postmodern Weltanschanirng", s. 42-44. Jfr D. Kolb 

om ironisk arkitektur, Postniodern Sophistications. Philosophy,Arcliitecture, and 

Tradition, Chicago & London 1990, s. 101-105 et passim. 

31 Atle Kittang i Norsk litterpr årbok 1985, s. 201. 

32 Litteraturen om postmodernism har efterhand blivit omfattande. På 

svenska finns bland annat antologin Postmoderna tider?, red. M. Löfgren 

& A. Molander, Stockholm 1987 (med texter av Klotz, Ihab Hassan, Lyo- 

tard, Jauss, Wellmer, Foucault, Habermas, Daniel Bell, Frederic Jameson, 

Baudrillard, Julia Kristeva med flera); och tidskriftsnumret M o d e r n i- 

t e t/  P o s t m o d e r n i t e t, Rcs publica nr 8, Lund 1987 (texter av Jaques 

Derrida, Jean-Fran~ois Lyotard, Emmanuel Lévinas med flera). 

33 L.-O. Åhlberg, "Aspekts of Post-Modernism in Art and Philosophy", 

Su6jekt v postnioderriizniu- 7 7 ~ e  Sihject it1 Postniodertiisni,Vol. I I ,  Ljublana 

1990. Kapitlet "Structuralism and post-structuralisn~" av Stuart Sian i O. 

Hanfling, red., Plzilosopl~ical Aesthetics. A n  Itztroductiorz (Oxford 1992) kan 

också rekommenderas som en klar och klargörande introduktion. 


Kap. 7.  Positivism och positivism-kritik på 1900-talet 

1 Se avsnittet om den klassiska debatten om naturvetenskap och human- 
skap i kap. 5 ovan. 
2 P.Burke, New Pcrspectives or1 Historical Writing, Cambridge 1991, s.3. Be- 
skrivningen av Ranke-mönstret i det foljande bygger på Burke, s.3-6. 
3 Burke, s.5-6. Jfr I.Floto, Historie. Nyere tiyeste tid, Köpenhamn 1985, 
s.59-61. 
4 Här citerat efter G.G.Iggers, N e w  Directioiis iti European Historiography, 
revised edition, London 1985, s.51-52. 
5 I.Floto, Historie. Nyere riyeste tid, Köpenhamn 1985,s . l l l .  Flotos bok 
ger en klar översikt över professionaliseringen av historievetenskapen på 
1800-talet och den senare utvecklingen. 
6 H.-G.Gadamer betonar detta starkt i Wahrlzeit und Methode, Tiibingen 
1960 och senare upplagor. afr avsnittet om teatervetenskapens uppgift i 
kap.4 ovan!) I den analytiska vetenskapsfilosofins behandling av observa- 
törens roll i varseblivning och tolkning har man garna utgått från Ludwig 



Wittgensteins behandling av aspektseende (uppfattning av mångtydiga 

figurer) i Philosophische Untersuchungen/PhilosophicalInvestigations, Oxford 

1953 och senare upplagor. Se t.ex. N.R.Hanson, Patterns of Discovery, 

Cambridge 1958 och senare upplagor, kap.1. 

7 F. Braudel, Tlle Mediterranean and the Mediterranean World in theAge ofPhilip 

II (övers. från det franska originalet), London 1972-73. Jfr P. Burke, a.a., 

s.4. 
8 T.ex. P.Ari&s arbeten om barndom och död: Centuries of Childhood, 
London 1962; T h e  Hour qf O u r  Death, London 1981 (båda översatta frän 
de franska originalen); M.Foucaults arbete om vansinnets historia: Mad-
ness and Civilization, London 1967 (också översatt från franska); G.Viga- 
rello, Concepts ?f Cleanliness, engelsk översättning, Cambridge 1988; J.-C. 
Schmitt, red., specialnummer om "Gestures", History and Antlzropology, 1, 
1984; R.Bauman, Let Your Words be Few, Cambridge 1984. 
9 La Synth2se cn Histoire, s.xii; har citerat efter Iggers, a.a., s.52. 
10 Iggers, a.a., och Floto, a.a., ger goda översikter över Annales-skolan. 
11 J.B.S.Haldane, Everything has a History, London 1951; Burke, a.a., s.3 
12 Se t.ex. översikterna i Writing Women's History. International Perspectives, 
red.K.Offen, R.R.Pierson & J.Rendall, London 1991. 
13 Har citerat efter den tyska Översättningen i M.Maren-Grisebach, Met-
lzoden der Literatunuissenschaj, Bern/Munchen 1970, s.12 
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13 Ibid. 
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l 5  Kritik av detta slag kallas ibland for "scientism". ("Scientism" = över-
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16 G. Skirbekk, "Krise i humaniora?", ~Yorsk-Flosofisk tidsskr!fi, 1982,s.190. 

17 E.Thomassen, "Det hunianistiske studiet av religion", iT. Nordenstam, 

red., Konlpcridiiirrlfor Iiiirrlar~iorapr~~verz, 
Bergen 1987, s.54. 
18 Ibid. 
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og litreratii$~rr~ridlittg,Bergen-Oslo-Tromso 1982, s.10. 
20 L.Longum, "Litteratur som forskings- og studiefag", i T. Nordenstam, 
red., Korriperidirrrri~fir Iiirr1iariiorapr0ver1, s.23. 
21 Edvard Beyer i inledningen till sexbandsverket ,Yoyes Litteratiirlzistorie 
(Oslo 1974); citerat i Longuni, a.a., s.24 
22 Jfr citatet frin von Helmholtz i kapitel 4 ovan. 
23 011tlie Uses ?f rlic Hiinrarritics: Visiori arzd Applitatiori. A Report by the 
Hastiriss Cciircr, Hastings-on-Hudson, N.Y., 1984. Se särskilt kap.3, "Cur- 
rent Work in Applied Hunianities". 
24 Se t.ex. artikelsamlingarna Etlzital Issires iri Prufessio~ial L ! k ,  red. J. C .  
Callahan, Oxford 1988; Coritcriiporary Issires f r i  Bioetliics, red. T. L. Beau- 
champ & LeRoy Walters, tredje upplagan, Belmont, California, 1989; 
Erliical Tlieury ailti Birsiriess, red.T.L.Beauchamp & N.E.Bowie, Eilglewood 
Cliffs, N.J., 1988. Goda aktuella översikter finns i Psinger, red., A Corri-
parriori to Etliits, Oxford 199 1.Jfr bidragen till tidskrifteri Applied Pliilosop- 
Iry (1982 - ) .  
25 En klassiker pa detta omrade ar H.Dreyfus, W i a t  Cor~ipiiters Cari'r D o ,  
revised edition, NewYork 1979. 
26 T.F~ir th ,  "Organisationssyri och tekriikval irioni offei~tlig administra- 
tion 1930-1980. Exeniplet socialforsakririgen", i B.Göranzon, red., Da-



tautvecklin~etzsfilosofi. Tyst kunskap och ny teknik,Stockholm 1984,s. 119-
138.  
27 Göranzons projekt har b1.a. lett till sex volymer på Springer-Verlag i 
London (1988-1994).Verksamhetendokumenteras fortlöpande i tidsskrif-
ten Dialoger. Dessutom finns det flera böcker på svenska (t.ex. B.Göranzon, 
Det praktiska intellektet, Stockholm 1990). 
2 8  Jfr T. Nordenstam, "Produktionstekniska värden och värderingar", i 
B.Göranzon, red., Ideologi och systeniutvecklitzg, andra upplagan, Lund 1 9 7 8 ,  
s.70ff. 
2 9  Se t.ex.David Kolbs välskrivna bidrag till debatten om modernism och 
postmodernism: Postniodern Sophistications. Philosophy, Architecture, arid Tra-
dition, Chicago & London 1990. (Med klargörande diskussioner av Lyo- 
tard, Habermas och andra bidragsgivare till den aktuella debatten.) 
3 0  Jfr H.Furuhagen, "Humanisten - slaven på vagnen", Svetiska Da'qbla- 
det,3.3.1985. Litteraturhistorikern och germanistenWilhelm Scherer (som 
vi har citerat ovan i kap.5 och 7) använde samma bild for omkring hundra 
år sedan, då naturvetenskaperna framstod som triumfatorn på segerns vagn. 
Behovet av att visa fram det som humanister gör har inte blivit mindre 
sedan den gången. 
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I .  

1 - 
p$:h$ p ,.> hurqanvetenskaperna för 

9 ' : qernanister befrämjar inte näringslivet, de ä 
L ,. ;,. i(lil~gil6~heter och kräver dessutom staqun 

ad skall samhallet ta siitil1 med sådana snyltare? . 

M% .&bur &tycket sannkg ligger det; egentlig 
h$e$'av.derra slag? det inte snarare så an  

idlarnigra+av . +t de mest väsentliga insEagen i 
t ex kåibrna ä& livets mening och om hu . . b . 

&halle har kun&k bli sadana <i nu iir? : 
Boken tar sinutgångspunkt i att det bästa sättet att besvara 
ana fragor ar att beskriva vad huma 
~ r i + s  gtng." . Läsaren . får följa huganveten 
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