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TANKAR OM DEN FRANSKA REVOLUTIONEN 

Historiker har ibland talat om revolutioner som "koncentrerad historia" i det 
avseendet att det vi i forskning och undervisning anser väsentligt sammanpres
sas och förstärks under en kort tidsrymd: ett intensivt händelseförlopp, mot
sättningar mellan intressen och ideer blir tydliga, visioner och ideal formu
leras explicit och allt utspelas oftast i ett avgränsat geografiskt rum. 

Dessa förhållanden har lockat historieforskare och andra till nära nog natur
vetenskapliga metodböjelser; att i laboratorieliknande former studera och dis
sekera ett samhällsförlopp i de$S orsaker, förlopp och följder. Revolutionens 
anatomi och fysiologi och historiens skelett och kött på ett bräde! 

I didaktiska sammanhang har revolutioner förespråkats som lärorika för elever 
och studenter: revolutionsscenen bjuder på tydliga positiva och negativa iden
tifikationssymboler, i tal och texter blottläggs individuellt och samhälleligt 
förtryck, frigörande utopier eldar människor till enga$eman$ och aktivitet. 
Villkoren för förtryckets och frigörandets mekanismer friläggs 1 historieeman
cipatorisk anda. Revolutionen och historien som redskap för förändring och 
förgörelse! 

Revolutioner har också fött lockelser om att skriva boken om revolutionen. 
Boken som ~ör att vi förstår: orsakerna - långsiktiga och kortsiktiga, nödvän
diga och tillfälliga, förloppet - både händelserna och linjerna, yt- och 
djupstruktur, följderna - de bestående och de förgängliga, de '.ljupverkande och 
krusningarna på ytan. Och samtidi~t under färden ha hunnit behandla såväl dess 
sociala, geografiska och internattonella dimensioner. Boken som gör andra 
skrifter onödiga. En revoutionens och historieskrivningens "Bibel"! 

Den ständigt pågående revolutionen 

Ingen revolution i världshistorien har studerats och debatterats så ihärdigt 
och långvari~t som den franska. Enbart professuren i revlutionens historia vid 
Sorhonneumversitetet säger en del om den betydelse som eftervärlden har lagt 
vid den. Tolkningarna, debatten och litteraturen om revolutionen under 200 år 
skulle kunna bilda underlag för (och har även gjort så) ett antal digra av
handlingar och forskartjänster. Och i år har de t funnits goda anledningar och 
späda på tolkningsfloran med ytterligare ett antal böcker. 

Ingen tidning e ller tidskrift med självaktning har undgått att på något sätt 
uppmärksamma revolutionsjubileet. Ett antal historiker och författare har 
också fattat pennan för att på nytt få ordning på de nna svårfångade företeel 
se. Som historie lärare har det bara varit att tacka och ta emot. Materialpär
men har fyllts av intressanta artiklar och bokhyllan har blivit ännu trängre. 

Revolutionsforskningen har aktualiserats och ståndpunkterna i den internatio
nella historiedebatten har gjorts tillgängliga för en svensk publik. Denna typ 
av artiklar har varit välgörande eftersom aktuell litteratur på svenska om 
revolutionen har saknats. I förra numret av Kronos gjorde Bengt Ankarloo en 
intressant genomgång av de senaste bidragen. Det saknades före årets utgivning 
aktuella böcker på området. Flera av revolutionsböckerna hade tjugo är eller 
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mer på nacken. Å andra sidan betyder detta inte att den äldre litteraturen var 
dålig. Tvärtom. Vissa verk står sig ytterli~t bra ännu idag. George Lefebvres 
1789 är fortfarande en utomordentlig bok första utgåva på svenska 1961; nyut
gåva 1989 på Ordfronts förla8.). Likaså tyc er jag att George Rudes Det revol
lutionära Europa 1783-1815 (från 1967) håller bra ännu idag. Men dessa verk 
har sedan länge varit utgångna från förlagen och har bara (~) kunnat köpas på 
antikvariat. 

Filosofen 

Carl-Göran Ekerwald har givit si$ i kast med att "försöka förstå den franska 
revolutionen i boken Frihet Jämilklzet Broderskap (Raben & Sjögren 1989). 
Undertitelns lydelse om att "förstå" har satt sin prägel r,å hans skildring. 
Bokens inledande kapitel ägnar han åt att försöka ringa in 'förståelsens prob
lematik". Denna inledning leder sedan över till Ekerwalds, huvudsakligen kro
nologiska, framställning. Med en resonerande stil och ett lugnt tempo tar 
Ekerwald läsaren med på en diskussion av revolutionens stora händelser och 
framträdande gestalter. Hans mål är knappast iltt förklara och utlägga kring 
revolutionens alla möjliga detaljer och dimensioner utan snarare att få revo
lutionens centrala skeende att hänga ihop och bli begripligt. 

Boken har en klar personlig prägel men är sympatisk även om jag inte kan dela 
alla hans slutsatser. Bokens målsättning att gä bakom ytan för att vinna förs
tåelse ger ett stort utbyte. Framställningen känns helgjuten och är klart 
läsvärd. 

Journalisten 

En för undertecknad oväntat inträde på revolutionsskildringens scen gjorde i 
våras Herman Lindqvist med boken Revolution! (Wiken 1989). Jämfört med 
Ekerwalds lite mer filosofiska perspektiv är Linqvists ett delvis annat - att 
med journalistens mer medryckande stil men ändå vederhäftigt sätt försöka 
skildra revolutionsförloppet. Här finns ~n ambition att försöka täcka in både 
de stora sammanhangen och detaljerna. Andå är det detaljerna och scenerna som 
tar överhanden. Positivt i detta är att skildringen blir livfull och konkret -
journalistisk i god bemärkelse. Negativt blir det på så sätt att jag ibland 
har lite svårt att se skogen för bara träden. Men jag inser också att Lind
qvist har "läst på" ordentligt och inte försökt "fuska sig fram" med knep och 
finter. 

Den hjälp som ibland är en uttalad historiesyn hos författaren kan skänka 
läsaren uteblir vid läsningen. Lindqvist har istället samlat pä sig ett stort 
faktamaterial och utan någon teoretisk ram försökt återge i kronologisk ord
ning vad han funnit. Metoden lyckas i vissa partier av boken men blir mindre 
lyckad i andra. Men läsningen blir aldrig tråkig därför att författaren hela 
tiden är engagerad och brinner av iver att få berätta. 

Ett genomgående perspektiv hos Lindqvist är anknytningen till svenskar och 
till Sverige. Här ser man tydligt Lindqvists journalistiska skolnin$. Axel von 
Fersen och Gustav 111 återkommer ofta i boken. von Fersens förbindelser med 
den franska drottningen bär tydliga tecken på journalistens sinne för att 
fängsla. Gustavs revolutionsfienthga inställning dyker ofta upp i boken. 
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Till bokens absolut starkaste sidor hör bilderna. Ett utsökt och rikt bildma
terial gör boken både vacker och pedagogisk. Störande är däremot det genomgå
ende draget att bildtexterna nästan oavkortat återfinns i den löpande berät
tartexten. Jag tycker att den historieintreserade absolut ska läsa Lindqvists 
bok. Den är en frisk fläkt i revolutionsbokfloden. 

Historikern 

Fransk historieforskning har under de senaste tio åren vunnit ett gott rykte 
utanför landets gränser. Den språkliga barriären har säkerligen medfört att 
denna historie tradition - som ju har flera decenniers bokutgivning bakom sig -
först under det senaste decennie t nått Sverige och då - något oegentligt -
fått bära beteckningen "ny historieskrivning". 

Men det finns naturligtvis andra orsaker till detta förhållande. En är synen 
på historievetenskap som sådan - metoder, innehåll, förmedling. 

Men vad vore väl egentligen lämpligare under detta år än att få ta del av 
franska historikers syn på revolutionen. Bokförlaget Arbetarkultur har låtit 
(Jan Stolpe) översätta och ge ut revolutionsprofessorn Michelle Vovelles bok 
om franska revolutionen - Revolutionens mentalitet. Samhälle och tänkande 
under franska revolutionen (Arbetarkultur 1989). Här möter vi ingen händelse
histona eller kronolo~isk genomgång av förloppet. Istället tar oss Vovelle 
med i en diskussion kring rädslan, våldet, massan, döden, festen, myterna och 
riterna i revolutionen dvs det som brukar gå under den vida beteckningen men
taliteter. Jag vill betona diskussion därför att Vovelle inte drar nllgra defi
nitiva eller säkra slutsatser. Han diskuterar, prövar och söker göra sannolikt 
vad som hände i människornas inre världar under revolutionen genom att tolka 
dess ytrre tecken. Han söker sitt stöd i sin egen och andra franska histori
kers forskning. Boken blir en spännande men mödosam utflykt i revolultionsge
nerationens psyke och mentahteter men också en exempelsamling på vad fransk 
historieforskning sysslar med. Vi möter i hans bok en begreppsapparat och ett 
språk som bitvis är svårgenomträngligt men som också verkar oerhört spännande 
och fruktbart. Teorierna om en förbindelse mellan det yttre - de synli~a hän
delserna - och det inre - människors ideal, drivkrafter och föreställningar -
borde vara viktiga att få utforskade annars kan vi inte göra anspråk på att 
förstå dramatiken i Frankrike under dessa korta år. På ett händelseplan är 
revolutionen kanske inte så särpräglad från andra revolutioner. Men den föder 
ett nytt synsätt på samhälle· och människa som blir bestående och blir till 
ideal i andra situationer i Europa. Det är i dessa besvärliga och viktiga 
domäner Vovelle rör sig. Boken öppnar så många nya dörrar att läsarmödan som 
krävs ändå känns rimlig. 

Den franska revolutionen har under 200 år fascinerat, lockat och utmanat his
torieforskare, historielärare .. och historieskrivare. Den lär också göra det 
under ett antal år framöver. Aven om ivern att se historiens avgörande väsent
ligheter i den franska revolutionen, att befria framtiden genom att studera 
den eller att skriva den totala revolutionshistorien är måttfull i de böcker 
jag har läst så upphör den franska revolutione n aldrig att utmana till dylika 
historieprojekt. 
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