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Den modema radslan 

fijr identitet
Identiteter ar ’’fantasifos- 
ter”, havdar Stefan Jons- 
son i sin senaste bok. En 
vilja till sjalvutplSning, - 
svarar Einar Askestad 
och efterlyser en djupare 
diskussion om vantrivseln 
i det modema.

n tidig morgon for n&got 4r
sedan vacktes jag av en 

■A-^telefonsignal: en upprdrd 
Mdre kvinna sade sig inte hitca sin 
telefon. Jag upplevde det hela 

-som iustigt, men kunde inte 
somna om.

Hftndelsen ddk upp igen i mitt 
medvetande d& jag IMste Stefan 
Jonssons bok Andra platser, en 
essii om kulturell identitet (Nor- 
stedts). Att redogdra fdr dennes 
id6v&rld fir svfirt, vilket debatten 
khng bans fdregfiende bok De an
dra om nfigot visade. Inte desto 
mindre fir det nddvfindigt att gdra 
ett fdrsdk.

Goda avsikter
Jonssons avsikter ar sakerligen 

de bfista. och - som han ocksfi 
fdrklarar i fbrordet - essfin fir en 
fh. reflekterande form, men en 
grumlig ontologi b)ir inte mindre 
gnimlig for att den framfdrs 
’’fritt" eller i ett gotl uppsfit. lik- • 
som inte heller det politiskt kor- 
rekta blir mindre inkorrekt for att 
det rfikar vara politiskt.

Jonssons projekt kan sagas 
bestfi av tvfi delar: en deskriptiv 
och en normativ. Beskrivningen 
av situationen i dag i (ill exempel 
USA (de dkandc klyfioma mcllan 
raser. de hotfulla spanningama 
mellan grupper, den segregering 
som fir fdijden av bristcn pfi ge- 
mensamma rum och intressen) fir 
oantastlig och visar p& problem 
som mfiste diskuteras, och det 
frfin grunden. Mina invfindningar 
galler Jonssons normativa an- 
sprfik, och framfdr allt forsdken

att filosofiskt rota dessa.
Jonsson menar att vi har en 

felaktig uppfattning om identitet. 
Fdnitom att vi identifierar denna 
med en plats, att vi sfi att saga vill 
rota den i tid och rum, (endcrar vi 
att upphdja vfir identitet till 
nfigonting universellt gfillandc. 
till "sanning”. Jonsson kritiserar, 
stodd av sfi kallad "postkolonial 
teoribildning” (ett huvudsakligen 
amerikanskt universitetsamne). 
den europeiska imperialismcn. 
som genom universalistiska 
dvertygelser kunde molivera ett 
kuvande och forsiorande av jor- 
dens dvriga kulturer.

Denna historiska vfildtakt. detta 
gigantiska massmord, gjordes 
som bekant i upplysi^gens namn 
och var ett fdretag som lyckligtvis 
(for fdmuftcts del) sammanfoll 
med religidsa. poiitiska och ek- 
onomiska intressen. Jonssons tcs 
fir, att orsaken till denna tragedi 
finns i vfir syn pfi identitet.

Enkelt uttryckt menar Jonsson 
att identitet fir en imaginar sak. 
Han skriver: "Det fir alltsfi inte 
identitcten som fir autcntisk, ulan 
snarare bristcn pfi identitet."

Modema konstnarer
Denna id^ anvander Jonsson for 

att avfarda sdval den nationclla 
som den personliga identiteten. 
Till sin hjalp i argumentationen 
tar han nigra modema konstnfirer. 
vilkas identitetsklyvning, rollos- 
het och fdrvirring upphojs til) 
hogsta sanning om medvetandets 
vfisen. Identiteten fir ett fangel.se. 
nigonting pitvingat. konstnierat 
och godtyckligt. forkunnar Jons
son.

Denna uppfattning utgdr grun
den for Jons.sons kritik av nucts 
och del forgingnas ofullkomlig- 
heter, och fir sjalva nyckcln till en 
bfittre ( - mcr jamlik och kon- 
fliktslds) varld. Men Jonsson ar 
inte konsekveni, ty "i namn av 
kvinnomas vfirld pi landsbygden 
i Bangladesh" kan en identitet hit-

‘life
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tas .som into fir av det imaginaru 
slagct. 1 denna. "bland jordens 
fbrdbmda. i det lag.stu av de liga". 
menar Jonsson (hiinvisande till 
Gayatri Spivak) att man kan finna 
en "etisk universalism”.

Det som i cna stunden alltsi ar 
utgingspunkten for en kntik av 
vfistcrlandets imperialism (och 
omansklighet). blir i nasta grun
den for en ny. universell etik.

Jonsson forenar paradoxali nog 
det me.st diskutabla hos up- 
plysningen. namligen id^n om 
universalism (ett rent fbmuft over 
det kulturcllt och individuclll bet- 
ingade) med en negaliv tolkning 
av postmodernismens insikter 
(ideerna om v^tandets ursprung i 
historiska och samhalleliga kon- 
texter). "Sanningen” blir i ena si- 
dan relativ, a andra sidan uni
versell, gfillandc Qss alia. Iden
titeten avffirdas sApi imaginar. 
samiidigt som en "sahn identitet" 
sags cxistera. en identitet som 
alltsi fir rotad i en viss erfarenhet. 
men som samtidigt fir en "hrist pa 
identitet”.

Oklarheter
Det ar som synes mte latt att 

bringa ordning i Jonssons 
tankcvfirld. Svirigheterna fbr- 
stfirks av att det ofta fir oklart hur 
Jonsson stiller sig till det han ref- 
ererar. Inte heller tolkningen av 
andra intellektuellas positioner ar 
alltid trovfirdig; Heidegger. 
Adorno, Naipaui med flcra till- 
skrivs uppfattningar som inte 
sjalvklan fir deras.

Riktigt svirsmfilt ar Jonssons 
argumeniationsteknik. Ett exem
pel: "Ar den kulturella och per
sonliga identiteten fast och enty- 
dig, eller fir den fbrfinderlig och 
skiktad? Skall vi bejaka kulturell 
mingfald eller skall vi accepteru

Med Stefan 
Jonssons salt 
att resonera 
blev den indi- 
anska kul- 
turen till forst 
vid motet 
den med 
europeiska 
kulturen och 
den darpi 
foijande 
utpliningen. 
Indianen blev 
mer Indian 
i reservatet.

cnfald?"
Mingfald stalls mot enfald. gran- 

sbverskridande mol isolering. Det 
fir en fascinerande argumentation, 
pa samma ging genomsyrad av 
fbrenkling och oklarhet.

I en fbrstielse av identitet fir 
frigan om existens oumbfirlig. En 
sidan diskussion har forts i lit- 
teraturen (vilkei gav litieraturen 
dess suverana status), och fir kan- 
ske rent av den fraga som histo- 
rien, itminstonc den europeiska, 
kretsat kring. Vad fir vcrklighet? 
Ar det klass-. ras- eller konskam- 
pen? Gud? Valet? Och var hittar 
vi denna verklighet? 1 massme- 
dia? I urskogen? Pi IKEA?

Rattvisa
For Jonsson lycks (smitt pla- 

lonska) ideer oni "rfittvisa". "jam- 
likhet", "de utsatla". vara ett slags 
hbgsia verklighet och sanning. 
(Jonsson skriver mcr explicit att 
"lagen och rationelll formulerade 
argument har realitel".!

Stillsanii undrar man vad som 
skulle hilla ihop Jonssons medve- 
lande/vfirld om han - hypotctiskl 
- hamnade pa en ode b. utan varc 
sig sin DN eller sin postkoloniala 
bibliotek. Eller fir kanhanda ett 
campus ett slags tide b?

Lfis foijande cital noga;
"Olika manniskor uppstir som 

ett resuliai av att vi uppfinner 
kategorier som kan betcckna 
dessa manniskor." "Kulturella 
identiteter uppstir forst nar mfin- 
niskor mbter det som ligger bor- 
tom granser for deras rfickvidd 
och fatiningsrbrmaga." "mfinni- 
skan /.../ fir olika kulturella iden- 
titeu^r dfirfbr att de konkurrerar 
med varandra om maki och egen- 
dom. Och ju mer de konkurrerar. 
desto mer olika blir de varandra, 
och desto mer odlar de sin sfirart

for att vama sin stallning."
Med andra ord; Den indianska 

kulturen upp.siod fbr.sl da den i 
och med motet och konkurrensen 
med den europeiska kulturen ut- 
planades. Indianen blev mer in- 
dian i reservatet. En Indian fir en 
dbd Indian.

Vad exemplet Jonsson visar pi 
fir vikien av ontologi. Utan cn 
sidan blir allting (ill prat; ord som 
vfiger latt och liter sig ffirgas av 
den diskurs som for stunden fbrs. 
och som darmed leder vilse.

Alt cn identitet fir fbrfinderlig. 
gbr den knappasi godlycklig eller 
imaginfir. Att en nation - eller en 
individ. eller ett sprik - har 
upp.stitt ur andra. gbr den inte 
mindre autcntisk eller utbylbar.

Jonsson citerar cn kvinnlig 
traktorfbrarc frin kolchoscn Rosa 
Luxemburg: "Idcnlitctcrna masle 
i varje fall omprbvas. man mastc 
se om de finnu passar." (s 64)

Antydan till fdrklaring
1 detta cital finns mbjligen en 

antydan till vaii'br Jonsson reson- 
erar som han gbr. Ekvalionen 
nianniska. sprik och vfirld gar i 
det modema tidevarvet inte ihop. 
och Jonssons Ibsmng pi dilemmat 
fir att manniskan (och de sprik 
hon firvt) skall anpassas (ill 
vfirlden. Vi mfisie hilta ett hem i 
hemlbsheten. rotas i rotlbshetcn; 
all! annal fir fbrdomar och rasism.

Men att uppleva sin modema 
identitet som ett ffingelse fir en 
sak. och alt ur denna hefnlbshct. 
denna identiietskris, fbrkasta 
identiteten som sidan. fir en an- 
nan. Blir nigon mfinniska lyckli- 
gare av all fi roiloshelen univer- 
saliserad? Och hur mir den familj 
som lever upp till Jonssons paroll: 
"om plikien alt inte kfinna sig 
hemma"?

Tillbaka till den fildre kvinnan. 
hon som ringdc trots att hon 
saknade telefon. Den tyske poeten 
Gottfried Benn skrev pa fyrtio- 
lalcl: "Sidant fir livet: man
skickar brev och fir irycksaker." 
Del var pi den tiden di frfimlin- 
gen^ allijfimi fanns utanfbr en. 
Jonsson trivs inte 1 det modema. 
Men han vill irivas i det. Det fir 
enklast si. 1 stfillet for a«—» 
rannsaka sin olust. kan man vfilja 
att fly den; viljan till sjfilvutplining 
fir ett symtom. inte en Ibsning. 
("Chansen fanns dar; att ga pi 
amerikanskt universitet. Och 
lockclsen: utt bli en annan ")

Rfidslan for olikheier. fbr tradi
tion. kultur och konflikt, denna 
skrfick fbr identitet. som lika ofta 
iklar sig frihetens som jfimlik- 
hetens baner. fir en del av det 
modema. och angreppen pi iden
titeten luktar ett del modemas 
fbr.sbk till sjfilvrattfardigandc: 
bvergreppen skall sluta all vara 
bvergrepp. i och med att offrcl 
fbrnekas sin existens. Hastigt och 
Iustigt blir vi imaginara. om vi 
bara tanker till. Ett slags in- 
verterad glbmska.

EINAR ASKESTAD
Stefan Jonsson:
Andra piaiser. Norstedls 95.
De andra. Nnr<:to/tt^ 0?


