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Bokessay
Zygmunt Baumans modernitetstrilogi: Legislators and Interpreters (1987),
Modernity and the Holocaust (1989) og Modernity and Ambivalence (1991).
Av Ole Marius Hylland

Zygmunt Bauman publiserte i årene 1987–1991 tre sentrale bøker som i
etterkant er blitt oppfattet som en trilogi over moderniteten: Legislators and
Interpreters (1987), Modernity and the Holocaust (1989) og Modernity and
Ambivalence (1991). Disse bøkene handler på mange måter om det samme;
om det dobbelte, selvmotsigende og paradoksale ved moderniteten. Selv om
bøkene er mer enn tyve år gamle, virker Baumans grunnleggende ideer
fremdeles like relevante. Den uomgjengelige ambivalensen som fremdeles
preger vår moderne tilstand, gjør at Baumans verker ikke er blitt mindre aktuelle.
Baumans trilogi er på en måte en form for videreføring av den ideen som
Adorno og Horkheimer satte et varig begrep på – opplysningens dialektikk.
Med det begrepsfestet de ideen om at opplysningen tross sin uimotståelige
lysmetafor ikke nødvendigvis er synonymt med menneskelig og kulturell fremgang. I opplysning, forstått som dyrking av fornuft og fremskritt, ligger mulighet også til menneskelig og kulturell tilbakegang, eller endog til undergang.
Med sin trilogi utdyper Zygmunt Bauman tre spesifikke sider ved en slik dialektikk – tre ulike, men sammenknyttede dialektikker.
Baumans trilogi tar for seg grunnleggende elementer ved vestlige moderne
samfunn, elementer som alle går tilbake til ideer og dogmer formulert i opplysningstiden. Han knytter også både implisitt og eksplisitt sine studier av moderniteten til Adorno og Horkheimers kritikk av opplysningen. Bauman peker
på hvordan slike kjerneverdier som opplysning, rasjonalitet og orden alle bærer
sin egen motsetning i seg, og trilogien handler om ulike måter disse motsetningene kommer til uttrykk på. Den representerer ulike innfallsvinkler til og
forklaringer på uunngåelige (og ifølge Bauman, kritikkverdige) sider ved det
moderne. De tre dialektikkene man kan utkrystallisere fra Baumans trilogi,

SID 1-2013 ombrukket2_SID 05.03.13 15:04 Side 105

BOKESSAY

105

er de følgende: 1) Forholdet mellom opplyste og uopplyste; 2) forholdet mellom rasjonalitet og barbari; og, som en tredje, generell dialektikk: 3) forholdet
mellom orden og kaos. Det Bauman gjør med disse bøkene er å levere tre beskrivelser av modernitetsprosjektets utilsiktede konsekvenser. Jeg skal gå litt
tettere inn på hva som binder de tre bøkene sammen, hvilke dialektikker som
beskrives i trilogien og hvordan Baumans analyser kan relateres til Adorno og
Horkheimers langt mer dystopiske analyse av opplysningen.

Opplysningens første dialektikk: Opplyste og uopplyste – folk og elite
Legislators and Interpreters (1987) – ”lovgivere og fortolkere”, handler om de
intellektuelles rolle i det moderne, og hvordan denne rollen har utviklet og
endret seg. Tittelen påpeker i hvilken retning endringen har gått – fra å bli
tildelt en legitimerende, innflytelsesrik posisjon, har de intellektuelles rolle
utviklet seg til en fortolkende en. Her er det den tidligere, lovgivende rollen,
som er av størst interesse. Det er fra denne posisjonen at sosiale forskjeller og
autoritet blir legitimert utfra fornuft og fremskritt.
Bauman hevder at på et visst punkt og sted i historien oppstod et behov
for å legitimere politisk autoritet og for å utøve sterkere grad av sosial kontroll.
Bauman er ofte ikke særlig spesifikk geografisk og historisk, men i denne sammenhengen er Frankrike stedet og 1700-tallet tiden. Den tidligere naturlige
autoritet, sikret i adelskap og føydalsystem, var sterkt redusert. Mer eller
mindre selvstendige intellektuelle kunne tre til for ved hjelp rasjonell argumentasjon påvise hvordan tingenes tilstand burde være. Bauman påpeker at
det var nettopp denne alliansen mellom de styrende og de intellektuelle som
er bakgrunnen for at kunnskap og makt er blitt størrelser som har noe som
helst med hverandre å gjøre. De intellektuelle, les philosophes, spilte en viktig
rolle i de omfattende endringene av samfunnet til det bedre. De ble, med Baumans begrep, gartnere i et altomfattende samfunnet-som-hage-prosjekt.
Når samfunnsstrukturen ikke var naturlig iboende i et overgripende føydalt, politisk eller religiøst system, måtte man enkelt sagt skape system der
man hadde forkastet det gamle. Dette vil si at man i stor grad forsøkte å kontraktfeste, planlegge og rasjonalisere seg i retning av et samfunn der verdier
som fornuft og frihet, i størst mulig grad ble ivaretatt. De mange reformer
over store deler av Europa på siste halvdel av syttenhundretallet må sees i et
slikt perspektiv.
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Opplysningstidens vitenskapelige optimisme førte også til en iherdig innsats
for å legge stadig nye områder under den systematiske fornuften. Denne innsatsen førte delvis til resultater som er blitt stående, og delvis til resultater som
med god grunn er blitt marginalisert av idéhistoriens tann. Ved hjelp av en ny
vitenskapelighet plasseres mennesket i en mektig posisjon, som kartlegger av
alt menneskelig, som skapende og påvirkende kraft på alt menneskelig. Dette
åpner for en interessant problemstilling, dialektisk, om man vil – forholdet
mellom det fellesmenneskelige og det individuelle. Opplysningstidens hyllest
til mennesket som fornuftig, antyder en fellesmenneskelig egenskap. Det er likevel åpenbart at fornuften er en ujevnt spredt egenskap. Alle er like, men noen
er likere enn andre. Opplysningens dialektikk kan i denne betydning vurderes
utfra de intellektuelles rolle – som altså er Baumans tema i Legislators and Interpreters. Spørsmålet er hvilken rolle de intellektuelle skal spille i opplysningen
som prosess: Er de intellektuelle selve lysets kilde, eller de som formidler det
og peker på det? Er opplysningen og kunnskapen forbeholdt de intellektuelle?
Eller, med Grundtvigs formulering: Er lyset for de lærde blot?
En form for dialektikk ligger i ideen om mennesket som grunnleggende
preget av sine omgivelser: Siden alle mennesker lar seg påvirke av miljø, og
skal påvirkes av miljø, særlig gjennom oppdragelse og utdanning, er det ingen
som er stilt på utsiden av en slik påvirkning. Hvem skal så stå for den positive
endringen av miljøet, til beste for de mennesker som skal påvirkes? Sett ifra et
slikt perspektiv finnes det ingen uavhengig lyskilde. Hvem skal så opplyse
opplyserne? Dialektikken blir særlig tydelig om man oppfatter opplysning som
et totalomfattende frigjøringsprosjekt – siden dette forutsetter allerede frie
mennesker, eller i det minste en posisjon der man kan være totalt fri, en posisjon fra hvilken man kan frigjøre andre. Den svenske idéhistorikeren SvenEric Liedman beskriver dette dilemmaet slik: ”Upplysningens stora projekt
tycks försätta alla i baron Münchhausens prekära situation. Mänskligheten
skall lyfta sig själv i håret upp ur okunnighetens, ofrihetens og fördomarnas
träsk. Men vem är det som lyfter, och vem blir lyft?” (Liedman 1997:187).
Et av svarene på dette dilemmaet er selvfølgelig at den totale opplysning,
i betydningen spredning av den samme mengde kunnskap, refleksjon, bevissthet og frihet til alle mennesker, for å gjøre dem likeverdige, alltid er blitt vurdert som en umulighet. Den ble sett på som en umulighet nettopp utfra det
nevnte dilemma – noen må løfte og noen må løftes. Den opplysning som omfatter alle på lik linje, har sjelden, kanskje aldri, vært en reell mulighet for opplysningsideologene selv.
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Zygmunt Bauman gir en rekke eksempler på at den franske opplysningen
i høy grad var et ikke-demokratisk prosjekt. Folket kunne riktignok vurderes
som potensielle borgere, og mulige objekter for den rette oppdragelsen, men
det endelige mål var mer å holde massene i sjakk enn å frigjøre dem. Bauman
oppsummerer sin behandling av opplysningstiden ved å si at epoken ikke var
et korstog for universell spredning av fornuftens lys, men snarere et todelt prosjekt – som på den ene siden dreide seg om å utvide statens makt og ambisjoner, og på den andre siden dreide seg om å skape en ny, bevisst utformet
mekanisme for disiplinering, med det formål å regulere den opplyste statens
medlemmer.
Opplysningsprosjektet dreide seg altså i Baumans bilde i langt større grad
om disiplin, kontroll og byråkrati enn om frihet og demokrati. Samtidig er
det fra opplysningstiden man har hentet den retorikk og de begreper som legitimerer våre antatte, moderne kjerneverdier – demokrati, respekt, likeverd,
medmenneskelighet osv. I dette paradokset ligger én side av opplysningens
dialektikk.
Forholdet mellom de som vet og de som ikke vet, mellom de opplyste og
de uopplyste, beskrives effektivt av Bauman ved hjelp av en metafor – opplysningstiden medførte i hans begreper utviklingen av en gartner-stat, ”a gardening state”. Denne metaforen er en god beskrivelse av det totalansvar som
hviler på en opplyst stat – gartneren har det totale oppsyn med hagen, og bør
kjenne den i detalj, ned til minste plante. Gartneren har også et løpende ansvar
for sine planter, som krever kontinuerlig tilsyn, gjødsel, vann osv. Til gartnerens oppgaver hører også beskjæring og luking – skal hagen fortsette å være et
pent sted, må man til stadighet fjerne ugras og misvekster. Denne metaforen
er dobbeltbunnet. Beskrivelsen av opplysningen som hagearbeid er også en
talemåte som ble brukt av opplyserne selv. Voltaire skrev et sted om oppdragelse, at selv om ugraset alltid kommer tilbake, så kan man ikke slutte å rykke
det opp, for da blir det ingen hage.

Opplysningens andre dialektikk: Rasjonalitet og barbari
Den andre boken i Baumans dialektiske trilogi er Modernity and the Holocaust
(Bauman 1989). Denne boken handler om den rasjonelle fornufts begrensning, i møtet med mennesker. Boken undersøker sammenhenger mellom
rasjonalitet og barbari, mellom modernitet og folkemord.
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Et begrep som ofte brukes i boken er sosial ingeniørkunst – ”social engineering”. I dette begrepet ligger mye av Baumans tema. Sosial ingeniørkunst
består i at man bevisst og aktivt går inn for å kontrollere, systematisere og
endre livsvilkår, til det beste for samfunnet som helhet. Sosial ingeniørkunst
er en av opplysningstidens mest åpenbare etterlatenskaper. Kombinasjonen av
en tro på at samfunnets sosiale system lar seg påvirke og faktiske forsøk på slik
påvirkning, ligger bak så vidt ulike tiltak som folkeopplysning, sosialdemokratisk velferdspolitikk og nazistenes Holocaust. Storstilte forsøk på å endre
samfunnets struktur er uansett ideologi avhengig av troen på at en sosial ingeniørkunst er mulig.
Bauman introduserer Holocaust, de omfattende jødeforfølgelsene under
annen verdenskrig, gjennom de forklaringer de er blitt møtt med. Holocaust
er blitt vurdert som noe uforklarlig som trenger forklaring. Bauman er svært
kritisk til tradisjonelle måter å fortolke Holocaust på – som et historisk unntak
fra fremskrittet, som et midlertidig tilbakesteg til en primitiv tilstand. Han
peker på at Holocaust ikke bør forklares med enkeltfaktorer som Hitler, tyskhet
eller en særlig sterk antisemittisme. Baumans poeng er at slike unntaksforklaringer eller spesifikke forklaringer er farlige, fordi de reduserer den virkelige
betydningen til Holocaust; den egentlige lærdommen etter jødeforfølgelsene.
Og hva er så denne lærdommen? Bauman mener at Holocaust ikke skyldtes mangel på rasjonalitet, men en overflod av rasjonalitet Det skyldtes ikke
for lite kontroll og system, men for mye kontroll og system. Holocaust var i
alle deler et moderne fenomen, som nettopp var gjort mulig av moderne fremskritt. For eksempel baserte den systematiske nedslaktingen av jødene seg på
to grunnpillarer i moderne samfunn – industri og byråkrati. Uten disse kunne
ikke Holocaust fungert slik det gjorde.
Bauman peker på at hver bestanddel av Holocaust var ”normal”, i betydningen ”fullt i overensstemmelse med alt vi vet om vår egen sivilisasjon, dens
ånd, dens prioriteringer, dens verdensbilde – og om hederlige måter å søke lykken på, kombinert med et fullkomment samfunn”. Det er et viktig poeng at
det er enkeltkomponentene i Holocaust som i denne betydningen er normale
– det unormale ligger i kombinasjonen av disse. Holocaust kan behandles som
et rasjonelt fenomen, fordi det ble planlagt og gjennomført utfra et slags opplysningsprosjekt, en sosial ingeniørkunst brukt i arbeidet for et bedre samfunn.
Som Bauman sier det: ”Europas indre demoner skulle drives ut med teknologiens, den vitenskapelige administrasjons og den konsentrerte statsmakts sofistikerte produkter – alle modernitetens fineste frukter” (Bauman 1997:83).
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Både ideologien bak og tekniske og byråkratiske redskap til å gjennomføre utryddelsene var muliggjort av opplysningens fremskritt. Derfor må man, ifølge
Bauman, ”behandle Holocaust som en sjelden, men betydningsfull og pålitelig
prøve på det moderne samfunns skjulte muligheter” (op.cit.:45).
Formuleringer som denne, tydeliggjør slektskapet med det kritiske prosjektet til Adorno og Horkheimer. De påpeker, som Bauman, at nazismen og Holocaust på ingen måte var noe brudd med det opplyste samfunnets forståelse
av seg selv. Bauman påpeker denne dialektikken med en spissformulering som
godt kunne vært hentet fra Adorno og Horkheimer: ”Holocaust var den moderne sivilisasjonens produkt, like mye som dens nederlag” (op.cit.:129). Boken
til Bauman deler også noe av sivilisasjonspessimismen til de to tyskerne: ”Den
langvarige og ofte smertefulle sivilisasjonsprosessen hadde ikke vært i stand til
å reise en eneste idiotsikker barrikade mot folkemordet” (op.cit.:152). Som
helhet vurdert var Holocaust et gjennomrasjonalisert fenomen, hvor utryddelsen
til minste detalj var organisert for å sikre den mest effektivt tenkelige gjennomføring. Holocaust var rasjonalisert i den utstrekning at systemet fikk jødenes
egen fornuft og selvoppholdelsesdrift til å arbeide i utryddelsens tjeneste.
Vi møter gartnermetaforen til Bauman også i Modernity and the Holocaust.
Med bevisst provokative formuleringer beskrives Holocaust som et gartnerprosjekt: Jødeforfølgelsene er også resultatet av en gartners visjon, sier Bauman
– en gartnervisjon overført på et verdensomspennende lerret (op.cit.:132). Og
– med en annen formulering: ”Moderne folkemord, liksom moderne kultur
generelt, er gartnerarbeid. Det er bare en av de mange oppgavene folk må påta
seg hvis de behandler samfunnet som en hage”.
Igjen har gartnermetaforen dobbelt bunn: Ideologer bak den tyske politikk
brukte bilder fra jord- og hagebruk jevnlig for å beskrive sine tanker om det
gode liv i det gode samfunn. Bauman siterer for eksempel R.W. Darré, en viktig ideolog for nazismen, som sier det slik:
Den som overlater plantene i hagen til seg selv, oppdager snart til sin forbauselse
at hagen er overgrodd av ugress, og at til og med plantenes grunnleggende karakter
er blitt forandret. Om hagen derfor skal kunne danne vekstgrunnlag for plantene,
med andre ord, om den skal kunne løfte seg opp over naturkreftenes strenge styre,
trengs en gartners formende vilje, en gartner som ved å sørge for passende vekstvilkår, eller ved å holde skadevirkninger borte, eller begge deler, omhyggelig steller
det som trenger og stelles, og som nådeløst fjerner det ugresset som ville komme
til å frarøve de beste plantene næring, luft, lys og sol. (i Bauman 1997)
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Gartnervirksomheten taper sin uskyld når den brukes på mennesker. Darrés
prinsipper ble senere effektivt satt ut i livet. Ironisk nok, eller kanskje naturlig
nok, skulle den samme Darré senere bli den nazistiske regjeringens landbruksminister.
Parallelle metaforer for det ambisiøse prosjektet var hentet fra avl og fra
kirurgi. Rasjonell avl av husdyr var basert på gjennomtenkt utvelgelse av hvilke
dyr som skal få lov til å formere seg. Likeledes var den moderne medisin et
uimotståelig bilde, der man skjærer bort det syke til fordel for den sunne kroppen. Ingen av disse metaforene var altså nye med tysk nasjonalsosialisme. Samfunnet som hage og den opplyste som gartner, var en talemåte allerede i
opplysningstiden. Sosial kontroll forstått som en form for kirurgi var likeledes
et bilde brukt eksempelvis av de første frenologene1: I 1805 sier en dansk frenolog at når en ond tilbøyelighet ikke lenger lar seg overvinne, står det ikke
noe annet tilbake enn å ”skille Legemet (Staten) ved dette skadelige Lem, slik
at det ikke skal skade den eller foraarsage Smitte” (Winther 1805:86).
Dette er gode eksempler på sosial ingeniørkunst i sin reneste form. Både
hagebruk, landbruk og medisin ble vurdert som vitenskaper styrt av menneskelig fornuft. Alle representerer menneskelig kontroll over det naturlige. Det
moralske problemet, en av opplysningens dialektikker, oppstår når mennesket
blir natur og underkastes det samme paradigmet.

Opplysningens tredje dialektikk: Orden og kaos
Den tredje, oppsummerende, dialektikken bygger på en svært generell tese
hos Bauman, som de øvrige dialektikkene kan sees i lys av – det Bauman gjennom tittelen på den siste boka i trilogien kaller modernitetens ambivalens:
Modernity and Ambivalence (Bauman 1991). Bauman utviklet ideene i boken
først i en artikkel med samme navn i 1990 (Bauman 1990), hvor mange av
hovedpunktene finnes i en oppsummerende form.
I den siste boken i trilogien presenteres ambivalens som et biprodukt av
arbeidet med å klassifisere, og dette biproduktet roper på stadig mer klassifisering. Selv om denne ambivalensen kommer av trangen til å navngi og klassifisere, kan ambivalensen kun bekjempes ved hjelp av en enda mer eksakt
navngiving, en klassifisering som er enda mer presis, og dermed åpner opp for
mer tvetydighet (Bauman 1991:3). Dermed er kampen mot ambivalens dømt
til å tape. Dialektikken ligger i en evig sirkelbevegelse der nye grenser skaper
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nye grensetilfeller, som igjen skaper et behov for nye grenser. Eksempelvis er
det slik, ifølge Bauman, at ”territorial and functional separation”, med andre
ord både geografiske og sosiale grenser, på en og samme tid er både et svar på
og en årsak til problemer med å forholde seg til det uklassifiserbare, the undecideable. Det som ikke lar seg klassifisere, forklarer Bauman gjennomgående
ved hjelp en (semi-bibelsk) analogi om den fremmede. Den fremmede er verken
venn eller fiende, og dermed potensielt begge deler. Han gir dermed opphav
til ”the horror of indetermination” (Bauman 1990:146, 1991:53), og med en
annen formulering beskriver Bauman den fremmede som selve kroppsliggjøringen av det som ikke lar seg plassere: ”the bearer and embodiment of incongruity” (1990:150; 1991:60).
Den prinsipielle kritikken som Bauman, Foucault og andre har rettet mot
opplysningsprosjektet angår særlig det som ikke passer inn i de nyopprettede
kategoriene, de mennesker som er ufornuftige, urene eller på et eller annet vis
utydelige. Det er overfor disse at gartneren fører sin mest innbitte kamp. De
mange nye anstalter og institusjoner som ble opprettet under og etter opplysningstiden, representerer i dette perspektivet redskap i kampen mot ambivalensen og for det entydige.
Bauman sporer modernitetens opphav nettopp til oppdagelsen av orden,
eller rettere, til oppdagelsen av behovet for orden og at dette behovet kun kunne
dekkes av en menneskeskapt orden. Med denne oppdagelsen innføres en menneskelig og kunstig inndeling av verden som erstatning for den naturgitte. Et
av opplysningstidens/modernitetens viktigste kulturelle prosjekter var dermed
klassifikasjonen, av både mennesket, samfunnet og naturen. Ved hjelp av klassifikasjon skapte man orden i hagen, en orden som samtidig skapte ugras, og
som skapte behovet for gartnere. Her møter vi gartneren igjen, og nå også som
gartner i bokstavelig betydning. Et av 1700-tallets åpenbart viktigste bidrag
til klassifiseringen av den naturlige verden, ble skapt med Carl von Linnés system. Linné skapte orden i hagen til den nederlandske kjøpmannen George
Clifford, som ansatte Linné som sin overgartner. En av Linnés første publikasjoner var en katalog over de mange tusen plantene i Cliffords hage. Gartnervirksomhet er ikke bare en nyttig metafor for opplysningstidens prosjekter.
Opplysningstiden er blitt beskrevet som en tid med to guddommer – Fornuften og Naturen. Mennesket fungerer ideelt sett som en sammensmelting av
disse to – som naturlig og som fornuftig. Skjematisk kunne man sagt at opplysningsprosjektet gikk ut på å tvinge naturen til å bli fornuftig og fornuften
til å bli naturlig. Både fornuft og natur lot seg underlegge kontroll og påvirk-
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ning. Bauman kritiserer og advarer mot de muligheter for menneskefiendtlighet
som ligger i en slik ideologi. Samtidig innser han at modernisering er uunngåelig, og han er i så måte ingen nostalgiker som lengter tilbake til et før-moderne
eller før-opplyst samfunn. Opplysningen har også et potensial for humanitet.
Hvilken eventuell optimisme finnes i Baumans beskrivelser av det moderne? Hvordan unnslipper man den uendelige dialektikken, hvordan unngår
man fornuftens ufornuft? Bauman åpner for at dette er mulig. Et svar er at
opplysningen eller fornuften alltid må ha noe å bryne seg i mot, at rasjonelle
krefter har godt av moralske, mytiske, irrasjonelle eller andre motkrefter. Rasjonalitet og fremskritt må aldri bli sitt eget middel, siden selv grusomhet kan
forklares og forsvares i det vitenskapelige fremskrittets og det perfekte samfunns navn. Dette vil si at man må trekke opp noen yttergrenser for rasjonalitet, angi noen områder der den mekaniske, fornuftsmålende rasjonelle
tenkning ikke er gyldig. Disse grensene bør trekkes der man beveger seg på de
områder som har med respekt for individualitet og personlig frihet å gjøre,
områder der man skal tillate menneskelig forskjellighet. På disse områdene
har den mekaniske rasjonalitet ingenting å gjøre, fornuftig og fremskrittsvennlig som den enn måtte være. Kollektiv fornuft må bremses av individuell etikk.
Det finnes nok av advarende eksempler som viser hva som skjer når rasjonalitet
blir alle tings målestokk, når også alt menneskelig underlegges det samme opplyste paradigme.
Bauman bygger boken om modernitet og ambivalens på en tese som er så
generell at den grenser til det altomfattende og dermed til det banale. Lignende
teser er blitt formulert en rekke ganger, og Bauman siterer blant annet Mary
Douglas, som med en aforisme som ligner noe fra Bauman, sier mye om hvordan rot og orden er to sider av samme mynt: Where there’s dirt, there’s system
(Douglas 1984). Baumans ideer er ofte også formulert i så generelle vendinger
at de tåler overføring også til andre områder. De kunne for eksempel fungere
i forhold til et vitenskapelig felt han av naturlige grunner ikke er innom i sin
trilogi – genetikken. Genforskning er en vitenskap som potensielt forsyner sosial ingeniørkunst med de kraftigste og mest eksakte redskaper noensinne,
men som uansett bruk kan skjules bak begrepet om fremskritt. I og for seg solide beviser på at menneskelige evner til systematisk fornuft kan illustrere opplysningens dialektikk. De er både beviser på vitenskapelige fremskritt og har
barbariet som iboende mulighet. Kun med Holocaust ble dette potensialet
virkelig forløst, der rasjonaliteten fullt ut forlot humaniteten. Baumans poeng
er at potensialet for organisert folkemord stadig er til stede, på grunn av og
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ikke på tross av den rasjonelle fornuften som man regner som menneskets
fremste kjennetegn.

Opplysningens dialektikk i Baumans versjon
Ifølge Sven-Eric Liedman var opplysningstiden og er opplysningsprosjektet
preget både av en hard og en myk opplysning (Liedman 1999). Den harde
opplysningen er den delen av opplysningsprosessen som gjelder naturvitenskap, teknikk, administrasjon og økonomi. Den myke opplysningen gjelder
etikk, politikk, religion og kunst. Begge disse sidene ved opplysningen er knyttet til fremskritt, til en forbedring av menneskets livsvilkår, men Liedman påpeker at de skiller seg fra hverandre på et vesentlig punkt. Den harde
opplysningen er preget av ideen om kumulativ utvikling – en utvikling som
stadig når høyere, og der nye fremskritt bygger på tidligere fremskritt. Dette
er vanskeligere å tenke seg for den myke opplysningen – der nye etiske eller
religiøse fremskritt skulle basere seg og bygge på tidligere etisk eller religiøs
utvikling.
Ideelt sett skulle den harde og den myke opplysningen utvikle hverandre
gjensidig, men i praksis ligger det her et betydelig potensial for konflikt og paradoks, som Bauman analyserer flere eksempler på. De mest optimistiske og
profetiske av opplysningstidens tenkere beskriver en fremtid der disse går opp
i en høyere enhet; en fremtid der mennesket utnytter sitt høyverdige potensial
fullt ut. Opplysning består på den ene siden i å spre det rette lys, gjennom opplæring og oppdragelse, enten det er av de naturlig uopplyste – barna, eller de
kulturelt uopplyste – folket. Opplysning består imidlertid også i kontroll, overvåkning og regulering av det menneskelige – disiplinering, som er den siden
ved opplysningen Foucault trekker frem som den sentrale. Både Foucault og
Bauman viser at både fengsler, arbeidshus, fattighus, sykehus og mentalinstitusjoner må vurderes som deler av den samme utviklingen, ulike forsøk på å
nå det ambisiøse målet om full systematisk kontroll over alt menneskelig.
De emigrerte tyske filosofene Theodor Adorno og Max Horkheimer, publiserte i 1944 og i utvidet utgave i 1947 den opprinnelige Dialektik der
Aufklärung (jf. Adorno og Horkheimer 1996). Boken er både springende, krevende og analytisk ambisiøs, og er kjent for enkelte kjernebegreper og spissformuleringer, som på ulike måter peker på tittelens innhold – den innebygde
konflikt, den iboende motsetning som finnes i ideen om en opplyst verden.
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Boken innledes med en kjent formulering som snur opplysningsoptimisme
til -pessimisme: ”Over den fullstendig opplyste verden stråler katastrofens
seierstegn”. Dette er en spissformulering av opplysningens dialektikk, som hos
Adorno og Horkheimer dreier seg om hvordan opplysningen dreier over i sin
egen motsetning. Dette motsetningsforholdet beskrives som forholdet mellom
opplysning og myte, der de to bærer preg av hverandre: Myte er allerede opplysning, i betydning forsøk på å beskrive, forstå og til dels kontrollere verden,
og opplysning reduseres etter hvert til myte, når den blir totalomfattende og
tillegges all vekt. I kampen for å frigjøre mennesket fra mytens fengsel, altså
fra den før-rasjonelle, pre-logiske måte å tenke på, settes et nytt, fornuftens
fengsel opp i stedet.
Opplysningens problem ligger i at den harde opplysningen får dominere
over den myke. Den ligger i at man i arbeidet med å frigjøre seg fra naturens
tvang pålegger seg selv en ny tvang. Å kontrollere naturen blir i siste instans
det samme som å kontrollere menneskets natur. Den samme rasjonelle logikk
brukes både på menneske og natur. Rasjonalitet har en dobbel mulighet – til
både maktutøvelse og frigjøring, og der opplysningstidens opphøyelse av fornuften gjaldt dens frigjørende potensial, er det i større grad potensialet til utøvelse av makt som har blitt virkeliggjort. Utvikling, modernitet og opplysning
produserer like mengder edelt metall og slagg, og produktet og biproduktet
er uløselig knyttet sammen. Dette grunnleggende problemet kan beskrives
som opplysningens dialektikk, og dette var et grunnleggende tema både for
Adorno/Horkheimer og senere for Zygmunt Baumans trilogi.
Bauman knytter sin analyse, særlig i den mer generelle Moderinty and
Ambivalence, direkte til Adorno og Horkheimers, og han sier at den har mye
av det samme utgangspunktet som deres studie. Bauman sier at han forsøker
å gi historisk og sosiologisk kjøtt på det skjelettet som Adorno og Horkheimer
bidro med. Dette er en beskrivelse som treffer alle de tre bøkene i trilogien
om det moderne, som alle kan sies å bygge på en kritikk av opplysningens
dialektikk. Ambivalens og tvetydighet beskrives av Bauman som et uunngåelig
trekk ved det moderne, som en følge av opplysningsideer om kartlegging og
klassifikasjon. Moderniteten er preget av en varig kamp mot det tvetydige, det
som ikke faller inn i tydelige kategorier. Denne kampen er fåfengt, siden den
ambivalensen man ønsker å kvitte seg med er en iboende side ved det moderne. Bauman formulerer dette poenget i ulike varianter, hvorav mange er
spissformulerte ekko av hovedtesen til Adorno og Horkheimer. Et eksempel
er det følgende pregnante utsagnet: ”The modern project of cultural unity
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produces the conditions of its own unfulfilment” (Bauman 1990:163).
Bauman skriver med sin modernitetstrilogi en filosofisk, essayistisk, begrepshistorisk, generell og universell, til dels a-historisk og a-empirisk syntese.
I likhet med flere av de bærende ideene hans er bøkene preget av en ambivalens. For Baumans del ligger denne dobbeltheten blant annet mellom å være
forankret i noe konkret på den ene siden, det være seg tidligere analyser, historiske begivenheter og faktisk empiri, og på den andre siden bevege seg på
det helt generelle, svært overordnede plan. På dette siste planet driver han en
aforistisk form for analyse hvor han for så vidt konkurrerer med Adorno og
Horkheimer, der enkeltstående setninger av og til lukkes om seg selv, som små
universelle analyser. Bauman er likevel en god del hakk mer konkret, og aller
mest konkret og forankret er han i analysen av Holocaust, som fortolkes som
modernitetens høyeste og laveste punkt. En annen form for tvetydighet som
bøkene og analysene preges av, er den mellom det enkle og det fundamentale.
Å gjengi Baumans poenger, som han selv ofte gjentar i stadig mer elegante,
aforistiske formuleringer, medfører en fare for å tippe over i det banale, kanskje
nettopp fordi mange av poengene er så fundamentale. Samtidig viser en gjennomgang av Baumans trilogi at hans ambisjon om å utfylle Adorno og Horkheimer, hans normative og til dels moralske, universelle analyse, på ingen måte
står i motsetning til verken lesevennlighet, analytisk stringens eller vitenskapelighet.

Note
1. Frenologi: Omstridt vitenskapsgren etablert av den tyske legen Franz Joseph Gall, basert
på ideen om at hjernen var inndelt i et fast antall seter for ulike evner, og at disse evnene
lot seg avlese på hodeskallens overflate (jf. Hylland 1999).
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