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I sin fascinerande bok ”Allt som är fast förflyktigas - modernism och modernitet” diskuterar
Marshall Berman begreppen modernism och modernitet och belyser hur motsägelsefull
utvecklingen är. En företeelse kan till att börja med vara progressiv, utvecklande och modern med
efter en tid slå om till sin motsats: reaktionär, hindrade och förlegad.
Berman anser att sanningen är relativ, tillfällig och övergående. Därför måste vi ständigt utifrån
ljuset av människans aktuella livsvillkor och behov göra upp med gamla sanningar. Berman
menar att det som var modernt förr kan ge oss en känsla för våra egna
”moderna rötter, rötter som sträcker sig tvåhundra år tillbaka. De kan hjälpa oss att förbinda våra
liv med livet hos miljoner människor som, nu genomlever moderniseringens trauma hundra mil
borta, i samhällen radikalt olika vårt eget - och med miljoner människor som genomlevt det för
hundra år sedan eller mer. De kan kasta ljus över de motsägelsefulla krafter och behov som driver
på och plågar oss: vår önskan att vara rotade i ett stabilt och sammanhängande personligt och
socialt förflutet, och vår outsläckliga törst efter expansion - inte bara ekonomisk tillväxt utan
också förstorad erfarenhet, njutning, kunskap, mottaglighet, en expansion som förstör vårt
förflutnas såväl fysiska som sociala landskap och våra känslomässiga band med dessa förlorade
världar.
De kan belysa vår desperata lojalitet med etniska, nationella, klass- och könsmässiga grupper som
vi hoppas ska ge oss en fast ‘identitet’, och den internationalisering av vardagslivet - av våra
kläder och hushållsartiklar, våra böcker och vår musik, våra idéer och fantasier - som brer ut all
vår identitet över hela kartan, och vår trängtan efter klara och fasta värderingar att leva efter, och
vår önskan att omfatta den moderna levnadens och erfarenhetens gränslösa möjligheter som
upplöser alla värden; de sociala och politiska krafter som driver in oss i explosiva konflikter med
andra människor och folk, samtidigt som vi utvecklar en djupare mottaglighet och känsla för våra
utpekade fiender och kommer att inse, ibland för sent, att de trots allt inte är så olika oss.”
Berman tar i boken med oss på en spännande färd där vi möter författare, konstnärer, arkitekter,
stadsplanerare, forskare, vetenskapsmän, ideologer och politiker. Denna blandning gör boken
extra spännande och är kanske ett ytterligare belägg för Emin Tengströms tes om behovet av olika
former av kunskap för att vi ska kunna skapa oss en helhetsbild av tillvaron.

Utvecklingstragedien i Goethes Faust
I Goethes ‘Faust’ återfinns många av de problemställningar som är aktuella idag: den falska och
inskränkta småstadsidyllen (Gretchens tragedi) å ena sidan och å den andra en kollektiv,
opersonlig drift att skapa en homogen miljö, ett totalt moderniserat rum, där den gamla världens
utseende och känsla har försvunnit utan ett spår ( Fausts utvecklingstragedi som våra
miljonprogramområden kan ses som ett exempel på).
Berman knyter samma Faust med den då aktuella miljödebatten (boken är skriven 1982, 1988):
”De olika förespråkarna för sol-, vind- och vattenkraft, små och decentraliserade kraftkällor,
‘teknologi på mellannivå’, det ‘fasta tillståndets ekonomi’, är praktiskt taget alla fiender till
storskalig planering och komplexa organisationer. Men för att någon av deras visioner eller planer
faktiskt ska komma att omfattas av ett större antal människor, skulle en synnerligen radikal
omfördelning av den ekonomiska och politiska makten behöva ske ... Den paradoxala verklighet
som undgår flertalet av dessa skribenter är att i det moderna samhället endast det mest
extravaganta och systematiska ‘stortänkande’ kan öppna kanalerna för ett ‘småtänkande’.”
Bermans analys av Faust avslutas med följande tänkvärda ord:

”Moderna män och kvinnor på jakt efter självinsikt skulle mycket väl kunna utgå från Goethe,
som i Faust gav oss den första utvecklingstragedin. Det är tragiskt att ingen - i vare sig utvecklade
eller efterblivna länder, vare sig kapitalistiska eller socialistiska ideologier - vill göra upp med
utan fortsätter att återuppföra den. Goethes perspektiv och visioner kan hjälpa oss att se hur den
rikaste och djupaste kritiken mot moderniteten kan komma från dem som mest hängivet omfattar
dess äventyr och romantik. Men om nu Faust är en kritik, är den också en utmaning - mot vår
värld ännu mer än mot Goethes egen - till att föreställa sig och skapa sig nya modernitetsformer,
där människan inte existerar för utvecklingens skull utan utvecklingen för människans.” (Min
kursivering)

Rörlighet och förändring
Hos Karl Marx tar Berman fasta på rörligheten och föränderligheten, det relativa. Dvs en
betoning långt från de stalinistiska diktaturernas Marxtolkning. De senare är egentligen
skolexempel på hur till synes höga moraliska ideal kan utvecklas till brutala diktaturer.
”För att människorna, oberoende av klass, ska kunna överleva i det moderna samhället, måste
deras personlighet anta detta samhälles flytande och öppna form. Moderna män och kvinnor måste
lära sig att sträva efter förändring, att inte bara vara öppna för förändringar i sitt personliga och
sociala liv utan också positivt begära dem, aktivt söka upp dem och genomföra dem. De måste
lära sig att inte nostalgiskt längta efter ett verkligt eller inbillat förflutets ‘fast inrotade
förhållanden’ utan istället glädjas åt rörligheten, hämta näring ur förnyelsen, se fram mot
kommande förändringar i sina livsvillkor och relationer till medmänniskorna.”
Det som Marx kan ge oss, enligt Berman, är ”inte en väg ut ur det moderna livets motsägelser
utan en säkrare och djupare väg in i dem. Han visste att vägen ut ur motsägelserna måste leda
genom moderniteten, inte utanför den. Han visste att vi måste börja där vi befinner oss: psykiskt
nakna, avklädda alla religiösa, estetiska, moraliska glorior, återförvisade till vår individuella vilja
och energi, tvingade att exploatera varandra och oss själva för att kunna överleva; och ändå, trots
allt, sammanfösta av samma krafter som drar oss isär, vagt medvetna om allt som vi skulle kunna
vara tillsammans, beredda att sträcka oss efter nya mänskliga möjligheter, att utveckla identiteter
och ömsesidiga band som kan hjälpa oss att hålla samman i den fräna moderna luft som het och
kall blåser genom oss alla.”

Boulevarderna och Baudelaire
Via författaren Charles Baudelaire kommer så Berman in på den moderna gatans betydelse som
mötesplats, Haussmanns omgestaltning av Paris, går vidare med arkitekten Le Corbusiers försök
att döda gatan, den store amerikanske stadsplaneraren Robert Moses samt Jane Jacobs
upprättelse av den gamla stadens gatuliv, av det levande grannskapet.
Haussmans boulevardsystem skulle tillåta trafiken att flyta genom stadens centrum, rensa upp i
slummen, stimulera det lokala näringslivet och skapa förutsättningar för att trupper och artilleri på
ett effektivt sätt kunde förflytta sig vid folkliga uppror.
I detta nya Paris skapade boulevarderna ”nya förutsättningar - ekonomiska, sociala, estetiska - för
att föra samman enorma mängder människor. På gatunivå kantades de med småbutiker av alla
slag, medan alla hörn reserverades för restauranger och terrasserade gatukaféer. Dessa kaféer
....blev snart symboler för la vie parisienne.
Haussmanns trottoarer var, liksom boulevarderna själva, frikostigt breda, kantade med bänkar
och pyntade med träd. Refuger sattes upp för att underlätta korsandet av gatan, skilja lokal från
genomgående trafik och skapa alternativa promenadvägar.”

Baudelaire visar oss vad som hände med människorna som uppfyllde gatorna. Man fick en ny
huvudscen. De älskande fick ett ”rum där de kunde vara privata offentligt, intimt tillsammans utan
att vara fysiskt ensamma.”
Men bakom glittret på boulevarderna ”finns gruset, ruinerna av dussintals innerstadsdelar stadens äldsta, mörkaste, tätaste, eländigaste och mest skrämmande kvarter, hem för tiotusentals
parisare - raserade i grunden.”
”Baudelaires familj i trasor stiger ut från grushögarna och placerar sig i scenens mitt.... De, också,
vill ha en plats i ljuset... De fysiska och sociala omvandlingar som drev de fattiga ur sikte återför
dem nu i vars och ens synfält. När Haussman rev den medeltida slummen, rev han omedvetet ner
den traditionella stadsfattigdomens inåt slutna och hermetiskt avgränsade värld ... ”
Det nya stadslivet underlättar människornas rörelser varför dessa ökar både i omfattning och
hastighet. Människan måste ”bli förfaren i .... plötsliga, abrupta, oregelbundna vridningar och
växlingar - och inte bara med kroppen utan också med själen och sinnet. Baudelaire visar hur det
moderna stadslivet påtvingar alla dessa nya rörelser; men han visar också hur det därmed
paradoxalt tvingar fram nya former av frihet..... Denna rörlighet öppnar nya, rika möjligheter och
aktiviteter för städernas massor.”

Bilismen och den moderna stadsplaneringen
Berman beskriver så hur den svällande trafiken och senare biltrafikens tillväxt skapar idéer om
ordning. Den mest inflytelserika stadsplaneraren och arkitekten Le Corbusier hyllar den
framväxande bilismen. Mannen på gatan skall bli mannen i bilen.
”Den nya bilmänniskans perspektiv kommer att skapa grundmönstren för nittonhundratalets
modernistiska planering och utformning av städerna...... På gatan, liksom i den moderna fabriken,
är den bäst utrustade modellen den grundligast automatiserade; inga människor utom
maskinoperatörerna; inga oskyddade och omekaniserade fotgängare som stoppar upp flödet.
‘Kaféer och rekreationsställen kommer inte längre att breda ut sig som svamp över Paris gator.’
Den modernistiska arkitekturen och planeringen skapade alltså en moderniserad pastoralversion:
en rumsligt och socialt uppdelad värld: människor här, trafik där; arbete här, bostäder där; rika
här, fattiga där; och mitt emellan barriärer av gräs och betong.”
Detta tänkande har spelat och spelar fortfarande en mycket stor roll för stadsplaneringen även i
Sverige. Det senaste inslaget i den pågående uppdelningen och funktionaliseringen är de nya
shoppingcentra, som också utarmar städernas centra. Bostadsområden, som byggdes 1965-74 i
Sverige (miljonprogrammet) löste en akut bostadsbrist och var från början socialt blandade, även
om de ofta var fyrkantiga och trist utformade. Men idag har många hushåll med ekonomiska
resurser har flyttat ut från dem och de sociala skillnaderna i boendet har ökat kraftigt även i
Sverige.

Bronx och Robert Moses
Berman växte upp i stadsdelen Bronx i New York, som till och med har
”blivit ett internationellt kodord för urbana mardrömmar: droger, gäng, mordbränder, skräck,
tusentals övergivna hus, bostadsområden förvandlade till vildmark av skräp och tegelstenar.
Bronx’ hemska öde upplevs, även om det troligen inte förstås, dagligen av hundratusentals bilister
under deras färd på Cross-Bronx Expressway, som skär mitt igenom stadsdelen.”
Det var denna motorväg, som - enligt Berman - sprängde sönder och förstörde de kanske
vackraste delarna av Bronx och lämnade efter sig mänsklig och fysisk förstörelse och misär.
Skapare var den på trettiotalet helgonförklarade Robert Moses, vars arbeten innebar

”inte bara en ny fas av moderniseringen av det moderna rummet utan också ett genombrott i det
modernistiska seendet och tänkandet.”
Vid världsutställningen 1939-40 i New York, som var en enorm hyllning till modern teknik och
industri, presenterades upphöjda stadsmotorvägar och aertiella parkleder som förband stad och
land. Berman ser bakom Moses verk den allt starkare bilindustrin:
”Motorvägvärldens utvecklare och entusiaster presenterade den som den enda möjliga moderna
världen: att gå emot den och deras verk var att gå emot moderniteten själv, att bekämpa historien
och framsteget, att vara maskinkrossare, eskapist, rädd för livet, äventyret, förändringen och
tillväxten.”

Gatan som mötesplats
Berman återger en rad stora ryska berättare som alla på olika sätt betonat gatans betydelse:
Pusjkin, Gogol, Dostojevski, Tjernysjevskij, Belyj, som alla skrivit om Nevskij Prospect i Sankt
Petersburg. Gatan är en mötesplats, en scen där gammalt och nytt, rika och fattiga, ja alla olika
sorter möts. Genom dessa möten tydliggörs skillnader och konflikter, vilket i sin tur också
möjliggör syntes och utveckling.
Och som kritiker av 1900-talets modernism i form av Le Corbusier och Robert Moses tar han
fasta på Jane Jacobs och hennes bok The Death and Life of American Cities. Hon menar att det
stadsrum som denna modernism skapat
”för det första var fysiskt rent och välordnat, men socialt och andligt dött; för det andra att det
bara var lämningarna av artonhundratalets trängsel, oljud och allmänna dissonans som höll det
moderna stadslivet levande; för det tredje att det gamla urbana ‘virrvarret’ i själva verket var en
rik och komplex mänsklig ordning, som inte beaktats av modernismen just därför att dennas
mönsterordningar var mekaniska, reduktiva och grunda; och slutligen att det som 1960 ännu
gällde för att vara modernism kunde visa sig vara flyktigt och redan föråldrat.”
Enligt Berman har hennes bok spelat en avgörande roll. Dess budskap var att den mening som vi
söker efter finns på nära håll, om vi bara kunde lära oss att gräva. Jacobs bok är en hyllning till
den ”urbana vitaliteten, mångfalden och livets fullhet” och därvid ett slag mot Le Corbusiers idé
om att döda gatan.
”Under den gamla stadens skenbara oordning finns en underbar ordning för bevarandet av
gatornas säkerhet och stadens frihet. Det är en komplex ordning. Dess kärna är det invecklade
användandet av trottoarerna med dess rad av ögon som ständigt avlöser varann. Denna ordning är
helt sammansatt av rörelse och förändring, och även om den är liv, inte konst, kan vi lekfullt kalla
den stadens konstform och likna den vid dansen.” enligt Jacobs.
Hon såg staden ur en kvinnas synvinkel. ”Hon kan sitt grannskap in i sådan dygnetruntdetalj
därför att hon varit där hela dagen, så som flertalet kvinnor är hemma hela dagen, särskilt när de
får barn, men som knappast några män är, om de inte blivit kroniskt arbetslösa.”
”Hon känner alla butiksägarna och de omfattande sociala när som de underhåller, därför att det är
hennes ansvar att sköta hushållets affärer. Hon avbildar trottoarernas ekologi och fenomenologi
med förunderlig trohet och känslighet, därför att hon tillbringat år med att lotsa barn (först i
liggvagn och sittvagn, sedan på rullskridsko och cykel) genom dessa besvärliga farvatten,
samtidigt med att balansera tunga kassar och försöka få grepp om sitt liv.”
”Jacobs hyllar familjen och kvarteret i uttalat modernistiska termer: hennes idealgata är full av
passerande främlingar, av människor ur många olika klasser, etniska grupper, åldrar,
trosföreställningar och livsstilar; hennes idealfamilj är en där kvinnor går till ett arbete, männen
tillbringar en hel del tid hemma, så att barnen kan upptäcka och växa in i en värld där det finns
två kön och arbetet spelar en central roll i vardagslivet.

Jacobs’ gata och familj är mikrokosmos som innehåller hela mångfalden och rikedomen i den
moderna världen som helhet.
Men för vissa .... visar sig familjen och hemtrakten vara symboler för en radikal antimodernism:
med tanke på grannskapets integritet måste alla rasmässiga minoriteter, sexuellt och ideologiskt
avvikande, kontroversiella böcker och filmer, minoritetsmoden inom musik och kläder hållas
borta; i namn av familjer måste kvinnans ekonomiska, sexuella och politiska frihet krossas - hon
måste hållas på sin plats i kvarteret bokstavligen tjugofyra timmar om dygnet.”

Att vara modernist i Sverige
Även om Berman skriver om USA finns det paralleller till mångas strävan här i Sverige. Hur
många av oss har inte sökt oss till social homogena, välbeställda, lugna och uniforma
bostadsområden med lugna och uniforma skolor för att våra barn skall leva tryggt och bra. Men
har vi inte då samtidigt undanhållit dem det brusande livet, motsättningarna, utvecklingen?
”Att vara modern” säger Berman, ”är att uppleva det personliga och sociala livet som en
strömvirvel, att finna sin värld och sitt jag i en ständig upplösning och förnyelse, kluvenhet och
förnyelse; att ingå i ett universum där allt som är fast förflyktigas. Att vara modernist är att på
något sätt göra sig hemmastadd i denna strömvirvel, att göra dessa rytmer till sina egna, att röra
sig inom dess flöden på jakt efter former av verklighet, skönhet, frihet och rättvisa som dess
glödande och farofyllda ström ger utrymme för.”
Jag känner mig hemmastadd i den visionen om jag får bära med mig en moralisk kompass, en
humanistisk grundsyn, enligt vilken människan inte är till för utvecklingens skull utan tvärtom att
utvecklingen är till för människans skull.
Den moraliska kompassen i en ständigt föränderlig värld måste innehålla grundläggande
demokratiska värderingar som yttrande-, tryck och åsiktsfrihet, religionsfrihet, ett styrelseskick
med principen en människa - en röst. Men den måste därutöver styras av vissa andra
grundläggande värderingar eller moral:
 Varje människas rätt till eget skapande
Ingen vill bara vara en passiv konsument, ett objekt för andra människors verksamhet och
skapande, utan alla vill skapa något själva.
 Alla har ett ansvar
Dagens människa lever på lånade resurser och lånad tid. Den ekologiska skulden börjar hinna ifatt
oss (ozonförtunning, växthuseffekt, försurning, nedsmutsning av luft och vatten, förstörelse av
regnskogar o.s.v.). Vi lever också i en tid med stora sociala problem: arbetslöshet och utslagning,
rasism, meningslöst våld och främlingskap. Alla - utan undantag - har ett eget ansvar för hur
samhället fungerar. Ingen kan smita från detta ansvar.
Sven Bergenstråhle

