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Ian Soderqvisti

Socialdemokratema 

och moralen
T^ei kan ju lyckas foga 
I Ihjaltemodigt att i dessa 

dagar ge sig pd den elan* 
digc Sigvard Marjasin; dckiare 
hast an sparka p3 kan val knap- 
past stS alt uppbringa. Men den 
eliindige Marjnsin iir Ju faktiskl 
ocksa uiomordenlligt imressant 
som fenonien beiraktad. inte alls 
diirfdr att bans moraliska defekter 
skulle vara sa exceplionella. vil- 
ket man pi sina hall har ansett. 
utan tvanom diirfdr all han pi fle- 
ra sail iir sS represenlativ for cn 
vida omfaiiad mentaliiel.

Alla djur iir jiimiika, men somli- 
ga ar. som bekant, mer Jiimiika 
iin andra. Och alltmer Jiimiika 
blir somliga for var dag som 
gdr. Den eliindige Marjasin 
kriivde att bli tilltalad "lands- 
hdvdingen” av sina mcdarbeta- 
re och forsdkte standigt ijata till 
sig flygplan och helikopter niir 

^^et var mer praktiskt med vanlig 
biL Mdnga har velal anfdra bans 
kortvuxenhet som fdrklaring till 
delta beteende, Svenska Dag- 
bladel poiingterade hiirom da- 
gen alt han resle sig fyra centi
meter over vad som normal! 
raknas som dviirgviixi. men nd- 
goi litei mdste viil anda bans 
ideologi ha med suken ati gdra.

Rorande historia
Min redakidrskollcga Maria 

Carlshamre beriiliade i Dagens 
Nyheier i helgen den rorande his- 
torien om hur Aina Erlander ef- 
ter makens ddd stegadc upp pd 
regeringskansliei med ett par 
blyerlspennor som enligi pa- 

, skrifien tillhdrde siatsverket och 
fdljaktligen skulle aterliimnas. 
Dei var dd del. Nu ser de for- 
irycktas och underbelaldas viil- 
taliga fdrkiimpur nogsumt till alt 
kompensera sig for sina umba- 
randen vid skrivbordet.

Rode Marjasin siller med sax 
och limtub och slojdar till veri- 
Hkationskopior som inte ens en 
hdrt drogad gymnasieekonom 
pd sin studeniskiva rimligen kan 
acceptera som underiag for en 
redovisning med nagra som 
heist seriosa avsikter. Roda 
kommunalmiin frdn del roda 
Giivle siitier spriitl pd allmiinna 
medel pa porrklubb i Bryssel. 
saken ifbrda sina lubsockor och 
polyesterslipsar med tapetmons* 
ter. Om de inte spelaroch dobb- 
lar bort pengarna. viil siiga. Och 
sd vidare, Mona Sahlins blbjpa- 
ket ej an fbrglomma. 1 den hiir 
sorglusiiga sjaskigheten borjar 
nd^ot som bra mycket llknar ett 
monster framtriida sd smdit.

Genast sager dd ndgon alt del
ta alt den eliindige Marjasin och 
de andra ar just socialdemokra-

ter bara iir en ren tillfdllighel. 
Eller riillare sagt: del ar en 
olycklig konsekvens av alt det i 
sa sior omfaitning iir Just .sodal- 
demokraier som sd liinge har 
suttil i maklsiallning, och diir- 
med har haft tillgdng till andras 
pengar. Tilirallet gor tjuven. Men 
Jag insisterar. Atminslone ndgot 
hur delta att gora med den social- 
demukraliska ideologin -Ja, eller 
vud man nu skall kalla den.

Forsvarsstrategier 
En av Sahlins forsvarssiraie- 

gier gick ut pd att ingen utiryck- 
ligen hade instruerat henne om 
alt siatsrddsberedningens konto- 
kort inte var avsett for prival 
shopping. Enlig! samma logik 
forsvarar sig ligisten med alt 
ingen uttryckligen sagt till om 
an Just den diir gamla tanten var 
det olagligt att sparka ner. En 
socialdemokrai faster, som del 
lycks. inte alllid sd slort avseen- 
de pd skillnaden mellan egna 
och andras pengar.

En riittrogen socialdemokrai 
iir de brutaia skatleultagens och 
den allomfattande generalkiau- 
sulens varma anhiingare. Niir en 
socialdemokrai liigger ett spar- 
fbrslag. kan del handia om att 
frdn fbriildralbsa barn rati och 
sliitt konfiskera den avlidne fbr- 
iilderns egenhiindigt intjanade 
ATP-pengar, som giillde det en 
indragen statlig gdvoslant. 
Aganderiitten har i Sverige ett 
internationellt sen enastdende 
svagt lapkydd. och varje gdng 
en fbrstiirkning kommer pd lal 
spjiirnar socialdemokruiema 
emoi som vore del en bdc varre 
iin dbden.

Nu ser de fortrycktas 
och underbetaldas val- 
taliga forkampar nog- 
samt till att kompense
ra sig for sina umbaran- 
den vid skrivbordet.
“Marjasin trodde an han var 

smart", skriver Maria CarLs- 
hamre. Dessviirre iror jag att 
hon diir tar miste. Fbrmodligen 
salt den elandige bara och ilsk- 
nade till over altt det besvarliga 
klipp-och-klistrande han nbdga- 
des ta till for an lagga vantarna 
pd de pengar som andd lillkom 
honom i enlighet med devisen 
"Liinel det iir jag", eller hur han 
nu tilltaiade sig sjalv. Hbvding- 
en? Och i samma anda sdg han i 
Palmekommissionen personli 
gen till an gbra sanningen till en 
intern pariiangelagenhet.

Jag iir ran bvertygad om att 
det inte hade spelat ndgon roll 
om han sd vore en och sextio 
Idng.

Kulturredaktor: Peter Elmiund

Den skandalosa
njutningen

1 en rad fristaende essaer 
om bland annat fallen 
Mapplethorpe, Rushdie, 
politisk korrekthet och 
reaktionart bigotteri, 
diskuterar professor 
Wendy Steiner fraga 
konstens frihet. Carl 
Rudbeck anmaler.

a om ■ 4 i.

TT'W’ur kan det komma sig an 
konsten i vid bemiirkelse, 

^JLuIltsa en massa pdhiti. 
fbrmdr att uppvacka sddan vrede 
bland boksiavslroende och pdstdlt 
ralliinkande manniskor. Frdn 
bdde hbger och viinster kommer 
atiackerna. Salman Rushdies ro- 
maner hotar islam, Robert Mapp
lethorpes folografier vdra seder 
och moral, politiskt korrekia de- 
konslruktionisier undergriiver 
med sina teorier* det viisler- 
landska samhiillels mest funda- 
mentala varden.

Saklitteratur

WenJy Steiner
The Scandal of Pleasure.
Art in an Age of Fundamentalism. 
University of Chicago Press.

Den konservalive amerikanske 
politikern Jesse Helms och den 
radikala feministiska juristen 
Catharine MacKinnon viil bdda 
fbrbjuda det som de anser vara 
pomografi. Bdde viinster och hb
ger har i delta fall en lika primiliv 
konstuppfattning: konst fram-
stalls som vore det magi med di- 
rekta och tydliga effekter pd om- 
viirtden. Det giiller alltsd all siyra 
och reglera uibudei for att skydda 
samhiiTlei.

Liberal konstsyn
Vad som brukade kallas en li

beral konstsyn, den som betonade 
bdde frihet och mdngfald och som 
en gdng var den vanligaste i den 
sd kallade intelligeniian, borjar 
alt fd allt svdrare att gbra sig 
hbrd. Den attackeras frdn alia 
hdll, ndgot som paradoxal! nog 
siundom fdr den att framstd .som 
extrem; vad som borde vara (och 
viil egentligen iir) mitten borjar 
framstiillas som vore det en ytter- 
lighetsposilion. Wendy Steiner, 
litteralurprofessor vid University 
of Pennsylvania, formulcrar i sin 
The Scandal of Pleasure ett viilta- 
ligl fbrsvarstal for konsten i en 
fundamentalislisk tidsdider.

Som liberal i europeisk bemiir- 
kelse har Steiner det inte liiit. 
Hennes fiender, som bestdr av 
bland annat religibsa fundamen- 
talister och politiskt korrekta«ka- 
demiker, iir alia siikra pd att just 
de har direklfbrbipdelse med san
ningen. I delta massiva uppbdd av 
ideologisk tvarsiikerhel ar del 
svdn alt vara liberal som "belviv- 
lar sina egna premisser medan 
man handlar utifrdn dem”.

Bokens kapitel aren rad ganska 
fristdende essaer om bland annat 
fallen Mapplethorpe och 
Rushdie, politisk korrekthet och 
reaktionart bigotteri. Avslui-

Tllliten? Litografi av Lola Montez. Varmt bad.

domar man eventuelll kan dra ur 
affarerna Heidegger och de Man. 
Vad belyder del nar vdrt sekels 
kanske stbrste filosof och det se- 
nasie kvartsseklets mest inflytel- 
serika litteraturkriliker visar vara 
nazistiska kollaboratbrer.
Hon ger sig in i den gamla debal- 
len om fbrhdilandet mellan liv 
och verk och kommer viil knap- 
past till ndgru sensationella slut- 
satser iiven om del kanske finns 
skill att iin en gdng undersiryka all 
man kan vara bdde stor humanist 
och ell stort krak.

Bokstavstrogna 
Steiners fiender, del ar funda- 

mentalisterna. De bokstavstroen- 
de som liist och funnil sanningen 
och som sedan krlivcr att alia and
ra skall omfatta Just deras san- 
ning. I Steiners esietisk blir kon- 
sien en enda stor uimaning mol en 
sddan vcrklighetsuppfattning. Inte 
undra pd att aukioriliira och lotall- 
liira regimer av.skyr den och fbrsb- 
ker all oskadliggbra den eftersom 
konsten iir i god mening oansvarig 
och framfbr allt mdnglydig. Funda- 
mentalislema. och bland dem Tin
ner man sdviil mullor i Iran som 
professorer vid amerikanska uni- 
versltel, viil eller kan inte se att 
Rushdies romaner och Mapplet
horpes bllder inte iir verklighet 
utan en lek med ord och bild. (Da- 
remot ar det naturliglvis en annan 
sak att kriiva att muslimer och anti- 
pomografer med skattepengar skat! 
subvenlionera en konst som de Tin
ner djupt slbtande och molbjudan- 
de).

Konst innebar, skriver Steiner, 
"att ha verkliga reaklioner pd 
overkliga handelser, annars skul
le den inte vara av siirskill stor in- 
iresse". Den iir ell slags frizon diir 
mycket iir lilldtet som annars ar 
fbrbjudet. Fundamentalisterna 
lycks inte ha fbrstdit vad konst ar 
fbr ndgot eftersom de viiljer all 
bekiimpa inte i fbrst hand manni- 
skors verkliga handlingar utan 
dess symboliska framstallningar i 
text och bild.

Wendy Steiners perspektiv iir 
praglat av hennes stallning som 
professor ♦'id ett ansett ameri- 
kansk universiiel. dar hon sldss 
mot fiender till hbger och viinster. 
Frdn hbger blir hon stiindigl upp- 
manad att se till att universitelen 
slutur att syssla med minoriieters

litteralurer, dekonstruktiom.sm 
och slika konsligheler. och alt 
universitelen i stiillet dlerviinder 
till all undervisa om viisierlandets 
stora bbeker. De politiskt korrek- 
ta menar d andra sidan att dessa 
klassiker alllfbr ofta iir dbda vita 
mans hyllning till sig sjiilva. Som 
liberal ser hon giirna alt det finns 
plats fbr bdde Hemingway och 
den svarta forfaltarinnan Zora 
Neale Hurston.

Hemingway
Bara fbr alt Hemingway inte 

liingre finns med pd lika mdnga 
kurslistor som fbr 25 dr sedan 
finns del ingei som hindrar all 
man laser honom. En av univtfrsi- 
teiens uppgifter iir att kritiskl 
granska the canon, listan av klas
siker: ingen ar garanlerad evig 
plats pd denna lista. Hon vdnder 
sig mol hbgems absolutism, den 
tycks tro att Just deras egen id6 
om hur en humanislisk ulbildning 
skall se ut ar stiilld bortom varje 
ivivel. Hon visar alt den i sjiilva 
verket kommer frdn engelskl 
1800-tal. dd universitelen var cn 
plats diir man blev gentleman. En 
humanislisk bildning hade inga 
konsekvenser. borde inte ha del. 
utan var ett mdl i sig sjiilv. Det 
var en syssla fbr en kla.ss som inte 
behbvde befatta sig med en larv- 
lig verklighet.

Vag i konturerna
Det iir mot denna ideologiska 

bakgrund, vars fbreiriidare utmd- 
lade sig sjiilva som representanter 
for ett tidibst ideal men som visar 
sig vara det fbr en bestiimd klas- 
sidndpunkl, som en del av de po- 
litiskl korrektas protester mdstc 
ses. Wendy Steiners bok fbretrii- 
der mdnga av de liberala politiska 
dygderna; imcllektuelll iir det en 
slyrka men det gor den lite vag i 
konturerna. Hon ansiranger sig 
alt se motstdndarens starkaste 
punkter, inte bara bans svagasie. 
Bokens uppliiggning gor att sam
ma eller snarlika argument dyker 
upp flera gdnger men i olika sam- 
manhang. Men sammaniaget blir 
den ett bvertygande fbrsvar for 
konsten .som det.kanske basta in- 
tellektuella moigift som finns mol 
totalitiira ambitioner pd bdde 
viinster- och hbgerkanten

CARL RUO&ECK


