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Vad ar egentligen kultur?
Nagra av varldens
skarpaste, veienskapliga
imdlekl har trottnat pa
all sliillas utanfdr del sa
kallade offentliga samlalet och ger i samlingsvolynieii The Third
Culture - Beyond the
Seienlijle Revolution.
svar pa lal. Svante Folin
anniiiler.
"V Tiicl ar kullur? Om vi borlscr
\ / Iran baktcnckulturcr sami
▼
antropoliijiiska
kulturbevirepp
Jar alli Iran Mumbo
Jumbo [lit avskuren khtoris ar kul
tur
kail man mod on lorcnklin}!
yora den opcraiioncMa dcllnilioncn
alt Kultur ;ir sadanl Mim bchandlas
pa Kullursidoma,

SakllHeratur
John lirm huan Irnll
riio Third Culture
Besond ihc
SueniiTic Reuilution
Simon & Sduisier.
Vad a\ handlas da dar ’ J(\ t'ramst
LiUeratur, Riimancr recenseras priviinskuost oavselt om de lir varda
an lasa eller inie. All svensk poeM kan rakna med ulTbrli^ och
siamd uppmarksamhel Hru Brostensons
mmsta
orakeUuck
beurundas i)reibart pa imnst cn
halv kullursida. Konslulstallningar
skarskadas i samma solenna anda.
Alla konstnaror iir per definihon
uuressanla (K‘h lovande ulom IVlet
Dahl, som beharskar Mtl haniverk
lar Tor skiekligi och tjanar pen^ar
1 or iHTigl ar opera och baleti
oerhiin viklijzai unspant djupMnmea uiredningar aynas at del nsdanande *H:h iieniala i all till exempel
spika last Carmens (biter i Mur
mansk respektive lala najira spastiska balelthoppoi geslalla supeiboghelg(Hiel Passolinis dagbiicker.

Subtila strcckaranalyscT
Teaier ar en annan central sia|xdvara med diibblerade uppsaiinmgar av rcvolutioncrande verk som
f\vnuilion och subiila analyser i
sireckarlonnat a\ <.len oandliga och
varudcklarerade svenska angestkorven. marke Noren.
Kullur ar med andra ord solilt
doininerad as humaniora. KulturpropiKMi avspeglar. Isortsetl Iran diserse utsvasningar i musciikonoklasin. troget denna kultursyn.
Te.iter och sang sami museer liigger rabarber pa drygt 51) procenl av
Statens mecenatkaka (4.K millarden
Velenskap. del vill siiga natur*
velenskap. plalsar inle i sare sig
Tin- eller Iblkkullur. Artiklar med
seienskapligi innehall lorde uigbra
nagra ynka prixeni av en normal
kullursida (I-lnanstidmngen ar
tbrsias ett lysande undantagl).
Vcienskapsman raknas Inle till "de
inleilektuella".
vilket dareniot
siammisar i TV:s sistlprogram och
tyckande inibadiirer gor.
C F Snows tes Iran 195^^ om avgninden mellan de tva kuliurenia den humanistiska och den naiursetenskapliga
som stod mer iK’h

mer friimmande for varandra. har
pa intel siitt fbrlorut sin aktualilet.
Hunianismen. som saknar officiella Hender - vem vill vara antihumanist.’ - ar bSde inskriinkt och
IbJIigt arrogant. Den humantistiska
lilleraturen iir braddfyild av tniinmskofbrgudligande fesualsrelorik
med uigangspunkt i Pico della
Mirandolas Tal mn nuinni\kan.s
viirdi^het. Humanismen iir lotalt
ordfixerad och erkanner postWittgenstein knappast exisienscn
av nagot sa imierande som en icke
verbal verklighel.
Typiskl nog delade de neoplatonistiska renassanshumanisiema upp
histonen i de numera valkanda ire
Jelama enligt ett siilistiskt kriteriurn. De inaugurerade den skima.
nya liden genom alt alerstalla den
ciceronska prosan till antik niva;
Medeltiden delimerades som det
morka (xh beklammande mellanskede. da munkar skrev usell hundlalin. Den sjukligt iVdange ixh opportiimstiske Cicen> var insnarid i
sm egen vallalighel ixh har bast
recenserats as iatingemel Momm
sen. som "nn Mann 4>hnc /ansu ht.
.•\n.\irhi und Ah\irhf"

All svensk poesi kan
rakna med utforlig och
hogstamd uppmarksamhet. Fru Frostensons minsta orakelsuck
begrundas ofelbart
pi minst en halv
kullursida.
Iniitl de seiuiste decenmernas beleendebiologiska foiskning har
kunskapen om manniskans natur
inie gjon nagra som heist Iramsicg sedan Anstoleles. vilkel inle
bekymrar den humanistiska diskursen. Alt alia fbrdarsvimsiiska
manmskouppfallmngar maste logiskl utrangeras som obsolela
det
hor nmligivis gora skiilnad om
manniskan ar resultalel av den karleksfulle Oudeiis skapel.scmodor
eller del molekylara gang.sterkrigel
- har inte sjunkil in hos humanist-

Sekularsnillcn svarar
Nagra as s arldens sk;upaslc. vetenskaphga iniellekt har trottnat pa
all stiillas utanfbr del sa kallade
offeniligu samialel cx'h ger i samlingsvolymen The Third Culture Beyond the Seientijie Revolution.
svar pi tal, Dessa sekularsnillen
represenlerar amnen som evolutionar biologi. genelik. neurobiologi,
psykologi. datavelenski^. fysik ixh
kosmologi. De stiller fragor som:
Nar ixh hur uppstod universum re
spektive liv? Nar blev vissa djur
medveina? Vad heiyder spraket?
De fbrsoker hell enkelt grundlagga en ny icke-romantisk nalurflh^sofi. som kan ge ralionella svar
pa melafysiska fragor som framgangslbsl altals sedan var civilisa
tions begynnelse. Utinarkande for
de 2} deltagama (Vju’av Lynn M;u’gulis ar den enda kvinnani ar att de
beharskar kimsten all sjalva popularisera sin forskning, De vill kom-

municeru direki meil sin publik.
som fbrutsatts vara rimligi intelli
gent. nyfiken ♦xh uihallig.
Volymen ar sprangfsild med
hapnadssackande ideet <xh fakta.
Richard Dawkins ser oss smn
transportapparaler for kolomlevande virus (genen s<»ni agnar stor
imkla at alt bekanipa de solitara vi
rus [patogenen som fbrsoker saboiera genkollektiveis lyckliga resa
till nasta generation,
Lynn Margulis lor sin del aiiser
all det nasi vikligaste stegei i livets
hi.sioria. iillkomsien as den eukanohska cellen (cell med cellkama
ixh lorutsalining for llerceihga organismer - som alia huniani.siiskt
bildade lasare nalurligls is redan
visstei ar resultalel as ell cellkan
mbaliskt scenario, stiin sa smangingom uivecklades till symbios

I jt annat mandarinknep ar att fly
till ett elfenbenstom. mbdosamt
uppbyggi av texter txh inom vars
pappvaggar tankens allmakt huserar iVoblemei ar i grunden konstens oprogressiva karaktar - ingen
skriver idag battre an Shakespeare
eller komponerar bailre melodier
an Mo/art,

Humanvetenskapema
doljer bristen pi fram
steg genom standiga,
pseudo filosofiska
vokabularskiften samma gamla skipmat
i nya vanligen galliskt
inspirerade idiom.

Fbribjiigar autonomt jaf*
Marsin Minsky forUijligar iden
om del upplysta och aulonoma
lagci. stmi tbrmodas spela apa pa
den cartesianska teatern Del finns
ingen lilen gubbe eller gumma som
siallcr ixh siyr langst mne i medselandei H|arnan ar ett valiligi
kollektis as lusentals sjiecialiseraile imululer som opererar pa mer
eller mmdre egen hand. Jagel ar en
l>ra(saiii «x'h milt storhetssansinnig
modul. som tror all den dingerar
nerssysiemet men stun i verklighclen ofta ar den som blir sist m
tormerad om sad som beslutals
ixh skett
Kosnuilogen Martin Rees siiier
ixh raknar pa om acceleratorexperiment esentuellt skulle kunna
generera en supervacuumbubhUi.
som skulle kunna uppsluka hela
sari universum.
I den har stilen gar grabbama pa
ixh man erfar betydhgt distinklare
hjarnrelningar an vad som inTinner
sig vid lasandei av den femtioelfte
avhandlingen om ■‘ackusatlvei hos
Ohlson" eller dekon.struklionen as
Kattre.san.
Humanvetenskapema dbljer hristen pa framsteg genom siindiga.
pseudolilosotlska vokabularskiften
samma gamla skapmai i nya
vanligen galliskl inspirerade idi
om: existentialism, strukturalism.
semiolik. poslstrukturalism. konstruktivism. dekonsirukiivism etc

Lindstrom

Ingenstaiis ser man delta lydligare
an mom den moderna konsiens
futila och hysieriska origmalitetslakt. Jar stanJigi samre closvner
esigt drattur omkull i samma sagspan. Den enda ulvecklingen bestir
1 cirkusdirektbrens mer och mer
uppskruvade ixh pretentiiisa programfbrklarmgar till pinjellerna.
Delta hindrur inle kullurproppen
Iran alt med gravlikt allvar dekret-

era all den experimentella konsten
ar iika viktig for samhallet som
grundforskning.
Alltsi. installationer av till ex
empel nmen potati.s och gnslik.
krucifix i urin och piskskaft insluckna i den del av anatomin dar
ryggen fbriorat sitl anstandiga
namn eller, for att ta det allra sena.ste. tuggummiskara heltackningsmatlor och knakollektioner.
ar Iika viktigu for manskligheien
som till exempel knackandet as
den genetiska koden.

Swedenborg-renassaas
Humaniorans predikameni antyd.s av den Swedenborg-renassans
som bejublas pi kullursidoma
Swedenborgs oandliga svaminel
fir Jehovas viiinens teologi all narma.st framsla som Sumnui Theo
loftiea (exceptionellt sofislikerad
och sofiskli.sk lankebyggnad. uppford av Thomas av Aquino) - ni
vet val all Jesus kom tillbaka IS74
och den .slulsilda salighcl.sparketten bara har 144 (KKJ platser.
Kant, grundaren av den moder
na kunskapsteorin. massakrerade
Swedenborg i En andcskddares
drdmmar. 1766. Kants uppiss
ningsinfekterade valsprak var for
bvrigl: "Sapere aude" - Vaga vela'
SVANTE FOLIN

Party infor
tusenfeskiftet
Tad sore val en battre
\ / plats all fira nyarsaflon
T
vid iimisendeslulet an Ar
mageddon.’ LUstallningar och
lestlighcter planeras i Megiddo,
del moderna namnei. och det
kan nog bli ett helvetiskl party,
tror .Sunday Times. Den som vill
ha en nagot mer upplyfiande svn
pa iillvaron kan skippa Israelresan nil plaLsen for jordens un
dergang och i stallet skaffa
nosembernumrel av den fbrtraflliga bhlliska tidskrifien
History TixJay.

150 ar av forandringar
Ln historisk tidskrifl kan ju
inle rail garna agna sig at framaiblickande sa i sin tnillenium is.sue lar man en blick pa vad som
timal de senaste hundrafemtio
aren ungefar. txh de har onekligen inneburit vissa forandringar.
alliifrun gatubclysning till dalortomografi. Alll har fbrstis inle
vant av godo men visst var det
ett sum framsteg niir cykeln Tick
kedjedrift txh pedalema flytlades
Iran det stora framhjulet.
Moioriseringen av trafiken
skulle skapa miljbproblem som
Fordfanlastema knappast kunde
fbresialla sig. men del fanns belydande problem med den tidigare levande hastkraflen ocksa.
visar Theo Barker i sin genomgang av transponemas moderna
hisloria.
Vid sekelskiftet hade Storbnlannicn mer an en och en halv

miljon hasiar och i USA fanns
del .^0 miljoner. de som anvandes i jordbrukel oraknade. Varje
bk at ett par ton havre txh hb
om aret och skapade dinned ett
energiproblem. All areal som anvandes for hasikrubb kunde nyttjais for andra grtklor.

Visst var det ett start
framsteg nar cykeln
ftek kedjedrift och
pedalema flyttades
frin det stora fram
hjulet.
Del blir mesl velenskap txh teknik i millenicnumrel men en viss
plats for konst fmns det ock.sa.
Ett av bidragen behandlar futuristemas omfamnande av alll del
nya. De skulle inle fa sa myckci inflyiande pi del revolutionara samhalle de i bbrjan hysie
tilltro till men de hann skapa sin
egen revolution inom kulturen.
Armageddon i all ara. och alia
de moderna undergingsmytema
till trots, sa verkar del inte som
om alll pekar it helvete. De lekniska och veien.skapliga nydaninguma under de gingna hundrafemiio iren ar inle oproblematiska men tusenirsskiftet hade
nog tell sig dysirare ulan dem.
KARL STEINICK

