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Arendt anklagades för att hata det judiska folket och därmed sig 
själv. Jag tror att det är mer träffande att karakterisera hennes inställ-
ning som självkritiken hos en sokratisk filosof-medborgare, och att 
hålla i minnet att självkritik inte är självhat utan snarare motsatsen. 
Det är ingen tillfällighet att Arendt, då hon berättar för Gaus om sitt in-
tresse för sionism, säger att hon framför allt påverkades ”av den kritik, 
den självkritik, som sionisterna spred bland det judiska folket.” (ibid, 5) 
Hon kunde inte förlåta vad hon såg som senare uttryck för tanklöshet 
och självtillräcklighet, den mest uppenbara bristen på självkritik, hos 
sionister och bland andra judar.

Denna essä har sitt ursprung i en kort reflektion jag presenterade som 
medverkande i en panel med titeln “Variations of Totalitarianism: 
Arendt’s Sociology of Modernity and Evil”, på konferensen “Hannah 
Arendt—Critical Encounters”, organiserad av SCAS, Goethe-Institutet 
och Moderna Museet, på Moderna Museet, Stockholm, 12-14 januari 
2007. Jag tackar arrangörerna för inbjudan att medverka i panelen, och 
Sara Heinämaa för insiktsfulla kommentarer till en tidigare version av 
min essä. 

Martina Reuter är forskare vid Helsingfors Universitet. Hon doktore-
rade 2000 med en avhandling om kroppens, könskillnadens och jämlik-
hetens problem i den cartesianska filsofin. Hennes senaste publikation 
behandlar genusmetaforens hermeneutik, och återfinns i Nordic Jour-
nal of Women’s Studies, 14: 3 (2006).

Noter
1.  Hannah Arendt, ”Understanding and Politics”, i Essays in Understan-

ding 1930-1954 (New York: Schocken Books, 1994), 307, 311. Hä-
danefter: EU. Arendts andra arbeten citeras som följer: The Human 
Condition, andra utgåvan (Chicago: The University of Chicago Press, 
1998): HC. [Människans villkor: vita activa, övers Joachim Retzlaff 
(Göteborg: Daidalos, 1998)]. Between Past and Future, utvidgad 
utgåva (New York: Penguin Books, 2006): BPF [Mellan det förflutna 
och framtiden: åtta övningar i politiskt tänkande, övers Annika Ruth 
Persson (Göteborg: Daidalos, 2004)]. Eichmann in Jerusalem: A Re-
port on the Banality of Evil, omarbetad och utvidgad upplaga (New 
York: Penguin Books, 1994): EJ [Den banala ondskan: Eichmann i Je-
rusalem, övers Barbro Lundberg och Ingemar Lundberg (Göteborg: 
Daidalos, 1996]. Responsibility and Judgment (New York: Schocken 
Books, 2003): RJ.

2. Arendts ståndpunkt relaterar till hennes livslånga skepticism och till 
och med fientlighet mot psykoanalysen, både som teori och prak-
tik. Jag tror att hennes ibland hårdnackade motstånd bäst förstås 
som en reaktion mot vad hon ser som ett reduktionistiskt försök till 
kausal förklaring av det mänskliga handlandets speciella och unika 
natur. Arendts kritiska uppfattning av psykoanalysen kan ses redan i 
den tidiga recensionsessän “Philosophie und Soziologie: Anlässlich 
Karl Mannheim, Ideologie und Utopie” (1930), där hon utvecklar en 
parallell kritik av reduktiva försök inom sociologin och psykoanaly-
sen. Se “Philosophy and Sociology”, övers. Robert & Rita Kimber, 
i Essays in Understanding, 33-4. För en intressant psykoanalytisk 
kritik av begränsningarna av Arendts perspektiv på nazismen och 
antisemitismen, se Jacob Rogozinski, “Hell on Earth: Hannah Arendt 
in the Face of Hitler”, gästföreläsning vid Helsingfors Universitet, 21 
oktober 2006.

3. Detta hävdande är som sådant paradoxalt, eftersom evigheten per 
definition inte har någon början.

4. Det finns många andra exempel. Arendt publicerade en samling 
biografiska essäer, Men in Dark Times (1968), som försöker fånga 
fenomen i för- och efterkrigstidens Europa genom essäer om förfat-
tare som Isak Dinesen (Karen Blixen), Walter Benjamin och Bertolt 
Brecht. Hennes biografiska intressen framträder också i hennes fas-
cination för Sokrates, som för henne representerade filosofins upp-

gift och dess relation till handling bättre än något system av idéer 
någonsin kunde göra; se, Human Condition, 186, “Philosophy and 
Politics”, Social Research 57: 1 (1990): 73-130;“Some Questions of 
Moral Philosophy”, i RJ, 82-104, 144-5; “Thinking and Moral Conside-
rations”, först publicerad 1971 i Responsibility and Judgment, 169-
189. Även i Origins of Totalitarianism, som undersöker ursprunget 
till historiska fenomen snarare än personer, använder Arendt ofta 
ett biografiskt perspektiv. Detta är mest tydligt i hennes behandling 
av Dreyfus-affären som en “generalrepetition” inför den slutgiltiga 
lösningen; se Origins of Totalitarianism, 17-55.  

5. Jfr efterordet till den andra upplagan av Eichmann in Jerusalem, där 
Arendt skriver att Eichmann “överhuvudtaget inte hade några mo-
tiv”, förutom att befordra sin egen karriär (287).

6. För vissa av Arendts självbiografiska kommentarer om sionismen, 
se ibid, 5-10; för en mer detaljerad diskussion av hennes arbete i 
Paris, se Elisabeth Young-Bruehl, Hannah Arendt: For Love of the 
World (New Haven & London: Yale University Press, 1982), 117-22.

Poetiken som 
politik
Om Cecilia Sjöholms Kristeva and the Political
Av Staffan Lundgren

“Människans kroppslighet”, har Edward Casey konstaterat, “var bland 
de första offren för den cartesianska vändningen inom filosofin. Denna 
kroppslighet– det levda faktumet av att erfara världen från, genom och 
med just denna kropp, min kropp – drevs ut, eller kanske riktigare, för-
drevs.” 1 Denna vändning kommer, om vi följer Caseys resonemang, 
att på samma gång innefatta en viss förståelse av födelsen av det mo-
derna politiska subjektet och kroppslighetens förvisning ut i ett hem-
löst – platslöst – tillstånd. Det är också hit, har många menat, som man 
kan spåra ursprunget till den moderna förståelsen av det politiska som 
en underkastelse under en symbolisk lag, ett sociosymboliskt kontrakt 
som förutsätts av denna subjektets delning. Detta är en förståelse som 
kommer att förbinda det politiska med en rationalistisk diskurs inom 
vilken det symboliska och därmed språket och texten förstås som ett 
slags obefläckad positivitet. Härigenom tecknas också den figur som 
har kommit att innefatta tanken om en fundamental separation mel-
lan tanke och kropp – om man så vill mellan positivitet och negativitet 
– och som på grundval av det positivas hegemoni har konstituerat en 
förståelse av negativiteten som brist.

Vad händer, vilka möjligheter står oss till buds, om vi förskjuter eller 
ersätter det symboliskas hegemoni – utmanar den från och med en fö-
reställning om den fördrivna kroppslighetens vikt för det politiska? Om 
vi kontaminerar det symbolisk-politiska subjektet i sin rena positivitet 
med den implicita negativiteten hos den fördrivna kroppen och detta i 
en akt som tänker bristen i relation till det som en hegemonisk rationa-
litet har kommit att exkludera?

Denna fråga, och de många möjliga svar som den implicerar, är 
vad man ställs inför efter en läsning av Cecilia Sjöholms Kristeva 
and the Political (2005)2 som lyfter fram de politiska innebörderna 
av Kristevas tänkande i allmänhet och, vill jag mena, av hennes po-
etik i synnerhet. I Sjöholms på samma gång distanserade, biografiska 
och kunskapsmättade läsning guidas läsaren genom de många tän-
kandes territorier som Kristevas författarskap framställer och tillryg-
galägger. Här problematiseras Kristevas, för många, provocerande 
hållning till såväl lingvistik, psykoanalys som feministisk teori och här 
erkänns dess komplexitet. Men så är det också först på detta sätt, 
och i förhållande till ovan nämnda fält, som den politiska innebörden 

av Kristevas poetik tonar fram – just i en framställandets politik, eller 
med andra ord just en poetik, som den radikala kraften i Kristevas 
tänkande blir tydligt.

Teorism 
Kristevas kritik av den moderna lingvistiken spelar i detta avseende 
an avgörande roll. Mot dennas förståelse och förfäktande av det 
vetenskapliga, subjektslösa, objektiverade språk som ses bestå av 
”avgränsade enheter” ställer Kristeva ett språk som inte låter sig re-
duceras till ett vetenskapligt objekt och som hon exemplifierar med 
konsten, poesin och myten – exempel som måste kompletteras med 
Kristevas eget teoretiska arbete, inte minst som det kommer till ut-
tryck i och med Tel Quel under sent 1960 och tidigt 1970-tal.3 Hennes 
hållning visar hur detta, lika mycket som direkt politisk aktivism, kan 
verka subversivt, som ett slags ”teoretisk terrorism” eller ”teorism”. 
Som Sjöholm skriver: ”[m]ed målsättningen att politisera teorin och 
att teoretisera politiken kan tidskriften Tel Quel ses som ett tränings-
läger för textuell aktivism.” (KP 34) Denna teorism, djupt präglad av 
dess sociala och intellektuella samtid, handlar inte minst om att for-
mulera en ny materialistisk hållning till litteraturen där negativiteten 
ses som en förutsättning för och en ingång till teoriproduktionen. 
Semiologin, i Kristevas tappning, koncentrerar sig till konstruktionen 
av mening och reflekterar, i en samtidig rörelse, över sin egen teore-
tisering av denna menings konstruktion. (jfr. KP 9). Den tänkta radi-
kala innebörden av denna hållning kan – med Sjöholms ord som tar 
sin utgångspunkt i Tel Quels manifest Théorie d’ensemble från 1968 
– sammanfattas med att ”revolution görs till en fråga om text, inte 
om politiska manövrer”. (KP 8) En förvisso något schematisk förstå-
else ser Marxism och grammatlogi som samma sak, kapitalism och 
logocentrism som likvärdiga. Detta innebär alltså inte att teorin kri-
tiskt distanserans från sitt föremål utan snarare att den uppgår i det. 
Politiseringen av teorin i kraft av denna semiologi är inte liktydig med 
ett passivt åskådliggörande av ytterligare en politisk dimension inom 
litteraturen utan är lika mycket ett försöka att sätta denna i relation 
till och ge den en reell möjlighet att påverka också politiken. Sjöholm 
beskriver det som följer:

Sémanalysen syftar till att destillera fram lager av mening som 
är präglade av, men inte reducerbara till, en social och historisk 
verklighet. Dessa lager är förändringens mest potenta politiska 
vapen eftersom de genomsyrar vår uppfattning om saker och 
därför våra sociala vanor och dagliga liv. (KP 12)

Koncentrerad till frågan om meningens produktion snarare än till en 
förståelse av meningen som ett objekt bland andra kommer frågan 
om platsen för denna att bli avgörande samtidigt som detta lyfter fram 
representationens problematik. I sin kritik av de moderna lingvistiska 
teorierna ser Kristeva samtidigt en möjlighet i dess tolerans av ett 
transcendentalt ego, i ett utforskande av detta egos ”utmark” eller 
”exterioritet” och de ”betydelseverksamheter” som inte låter språket 
reduceras till ett vetenskapligt objekt. Det är här som konsten, poesin 
och myten och, som en följd av ovan beskrivna hållning, också teorin 
blir avgörande på grundval av dessas frambringande, poeisiska, karak-
tär. Egot rymmer två tendenser, två modaliteter av samma betydelse-
process – det semiotiska och det symboliska – som inte, vilket Cecilia 
Sjöholm betonar, får förstås som om den ena (den semiotiska) skulle 
vara mer ursprunglig. Som hon skriver: 

Det faktum att det semiotiska och choran tillhör en preoidipal 
dimension innebär inte att de ska ses som steg i den utveckling 
som föregår den oidipala konstruktionen av det symboliska. Det 
semiotiska indikerar snarare ett motstånd i arbete inom betydel-
seprocessen. Det är inte ett språkets dunkla underström utan en 
del av det. (KP 22) 

Det symboliskas topografi, det semiotiskas topologi
Topologi är förvrängningarnas geometri, James R. Newman

”Choran”, skriver Cecilia Sjöholm, ”är en princip för produktion och 
rörlighet snarare än blockering; själva frambringandet av representa-
tionen som själv inte kan representeras, rummet som föregår repre-
sentationens faktiska rum.” (KP 20) Tolkat som en framställandets el-
ler frambringandets politik skiljer sig därmed Kristevas syn från den 
moderna förståelsen av det politiska subjektet både med avseende på 
detta som (enbart) konstituerat av en underkastelse av en symbolisk 
lag och på hur detta subjekt skrivs in i en politisk topografi som utgör 
politikens rum. För Kristeva sker den avgörande delen i det politiska 
subjektets konstitutiva process i, eller åtminstone i relation till ett re-
gelsystem som inte är underkastat geometriska lagar. Uttryckt annor-
lunda skulle man kunna säga att om den moderna förståelsen av det 
politiska på ett eller annat sätt faller tillbaka på en föreställning om 
agoran som politikens (geometriska) rum måste vi istället, med Kriste-
va, tänka det politiska i relation till choran, denna drifternas engimatis-
ka behållare, rymd, livmoder och icke-plats. Cecilia Sjöholm visar hur 
skillnaden mellan den moderna förståelsen av det politiska subjektet 
och det som Kristeva framställer kanske enklast beskrivs av skillnaden 
mellan det framställda (subjektet) och det framställande. Det semio-
tiska föregår i detta avseende det symboliska. Den semiotiska choran 
är föremål för en viss förordning om än inte en lag:

I avsaknad av enhet, identitet eller Gud är chora emellertid under-
ställd ett regelsystem, olikt den symboliska lagens, men som inte 
desto mindre skapar diskontinuiteter genom att göra provisoris-
ka uppdelningar och ständigt börja om från början. […] [C]horans 
organisation av röster och gester är underordnad vad vi kan kalla 
ett objektivt regelsystem som dikteras av naturliga, sociala eller 
historiska restriktioner (könsskillnader, familjestrukturer etc). 
Man skulle kunna hävda att den sociala organisationen, som alltid 
redan är symbolisk, för in sina restriktioner i förmedlad form och 
organiserar chora genom en reglering men inte enligt lag (vilket är 
en term förbehållen det symboliska). (SM 118)

Chorans former av reglering eller förordning är väsentligen skild från 
den geometri som är en förutsättning för den symboliska underkas-
telsen. Förordningarna organiseras istället utifrån en på samma gång 
öppen och sluten mängd möjliga förhållanden långt ifrån det euklidiska 
rummets slutna topografi i vad man kan kunde kalla en förvrängningar-
nas geometri. Härigenom tecknas också en bild av chora som den för-
stås i relation till poetiken i dess dubbelhet av ett oreglerat frambring-
ande och de tillfälliga regleringar eller staser som denna ofrånkomligen 
är bunden av. I en not utvecklar Kristeva diskussionen av lag och regel 
och åberopar det etymologiska ursprunget till lag som härstammar 
från det latinska lex vilket inbegriper föreställningar om dom, om so-
cialt skydd och har en direkt koppling till den romerska rätten. Detta är 
en rätt som är förbehållen det symboliska och som inbegriper förord-
nandet och normen. Även om också chora inbegriper en föreställning 
om, som Kristeva skriver, ”numerisk eller geometrisk nödvändighet” 
är denna väsensskild från lagen. Chorans ”provisoriska ’förordning’ är 
ännu inte ens en regel: den geometriska arsenalen kommer efter dess 
rörlighet, den fastställer den och reducerar den.” (SM 157, not 11) För 
att återknyta till Sjöholms beskrivning, choran föregår representatio-
nen geometriska rum. 

Choran är ett villkor för förmedling som inte är reducerbar till 
termerna negativitet och betydelse, den styrs inte av en lag utan 
genom ett slags organisation för vilken, hävdar Kristeva, den mo-
derliga kroppen är modellen. (KP 20)

Vad vi står inför i Kristevas förståelse och bruk av chora är därför inte 

Arendt was accused of hatred of the Jewish people and thereby of 
herself. I think it is more appropriate to characterize her attitude as the 
self-critique of a Socratic philosopher-citizen and to keep in mind that 
self-critique is not self-hatred, but rather its opposite. It is no coinci-
dence that when Arendt tells Gaus about her interest in Zionism, she 
says she was influenced “especially by the criticism, the self-criticism 
that the Zionists spread among the Jewish people.” (ibid, 5)  She could 
not forgive what she saw as later expressions of thoughtlessness and 
self-righteousness, the most apparent lack of self-criticism, among Zi-
onists and her other fellow Jews.

 
This essay has its origin in a short reflection I presented as participant 
in a panel titled “Variations of Totalitarianism: Arendt’s Sociology of 
Modernity and Evil” at the conference “Hannah Arendt—Critical En-
counters,” organized by The Swedish Collegium of Advanced Study, 
Goethe-Institut Schweden and Moderna Museet at Moderna Museet, 
Stockholm, January 12-14 2007. I thank the organisers for inviting me 
as panelist and Sara Heinämaa for insightful comments on an earlier 
version of my essay.

Martina Reuter is an Academy Research Fellow at the University of 
Helsinki, where she received her doctorate in 2000 with a dissertation 
on the role ofthe body, sexual difference, and equality in Cartesian phi-
losophy. Reuter’s most recent publication studies the hermeneutics 
of gendered metaphors and appeared in Nordic Journal of Women’s 
Studies, 14: 3, (2006).

Notes
1. Hannah Arendt, ”Understanding and Politics”, in Essays in Under-

standing 1930-1954 (New York: Schocken Books, 1994), 307, 311. 
Henceforth cited as EU. Other works by Arendt are cited in text as 
follows: The Human Condition, 2nd edition (Chicago: The University 
of Chicago Press, 1998): HC. Between Past and Future, expanded 
edition (New York: Penguin Books, 2006): BPF. Eichmann in Jerusa-
lem: A Report on the Banality of Evil, revised and enlarged edition 
(New York: Penguin Books, 1994): EJ. Responsibility and Judgment 
(New York: Schocken Books, 2003): RJ.

2. Arendt’s view on this point is clearly related to her life-long skepti-
cism and even hostility towards the theory as well as practice of psy-
choanalysis. I think her sometimes even stubborn views on the topic 
are best understood if they are seen as a reaction against what she 
sees as an attempt of reductionism, which aims at causally explain-
ing the particular and unique nature of human action. Arendt’s criti-
cal view on psychoanalysis is visible already in an early review-essay 
“Philosophie und Soziologie: Anlässlich Karl Mannheim, Ideologie 
und Utopie” (1930), where she develops a parallel critique of reduc-
tive attempts in sociology and psychoanalysis. See “Philosophy and 
Sociology”, trans. Robert & Rita Kimber, in Essays in Understanding, 
33-4. For an interesting psychoanalytical critique of the limitations 
of Arendt’s perspective on the evils of Nazism and anti-Semitism, 
see Jacob Rogozinski, “Hell on Earth: Hannah Arendt in the Face of 
Hitler”, guest lecture presented at the University of Helsinki, Octo-
ber 21, 2006.

3. This claim is as such paradoxical though, because the eternal by 
definition has no beginning.

4. There are many other examples as well. Arendt published a col-
lection of biographical essays, Men in Dark Times (1968), which 
attempts to capture phenomena in pre- and post-war Europe and 
America through essays on authors such as Isak Dinesen (Karen 
Blixen), Walter Benjamin, and Bertolt Brecht. Her biographical in-
terests are also strongly visible in her fascination with the figure 
of Socrates, who for her re-presented the task of philosophy and 
its relation to action better than any system of ideas could ever do; 
see Arendt, Human Condition, 186; Hannah Arendt, “Philosophy 

and Politics”, Social Research 57: 1 (1990): 73-130; Hannah Arendt, 
“Some Questions of Moral Philosophy”, in RJ, 82-104, 144-5; Han-
nah Arendt, “Thinking and Moral Considerations”, first pub. 1971, in 
Responsibility and Judgment, 169-189. Also in Origins of Totalitari-
anism, which traces the origin of historical phenomena rather than 
persons, Arendt frequently uses a biographical perspective. This 
is most evident in her through treatment of the Dreyfus affair as a 
“dress rehearsal” for the Final Solution; see Hannah Arendt, Origins 
of Totalitarianism (New York: Schocken Books, 2004), 117-55.  

5. Cf. the post-script added to the second edition of Eichmann in Jeru-
salem, where Arendt writes that Eichmann “had no motives at all”, 
except for looking out for his personal advancement (287).

6.  For some of Arendt’s autobiographical remarks on Zionism, see 
ibid., 5-10; and for a more detailed report of her work in Paris, see 
Elisabeth Young-Bruehl, Hannah Arendt: For Love of the World (New 
Haven & London: Yale University Press, 1982), 117-22.

The Politics of 
Poetics
On Cecilia Sjöholm’s Kristeva and the Political
By Staffan Lundgren

”Human embodiment,” Edward Casey has noted, ”was among the first 
victims of the Cartesian revolution in philosophy.” “This embodiment”, 
he continues, ”the lived fact of experiencing the world from and in and 
with just this body, my body – was exorcized or, perhaps more exactly, 
volatilized”1 Following Casey’s line of argument one could say that this 
state of affairs has come to designate both a certain understanding of 
the birth of the modern political subject, and the expulsion of corpore-
ality to a state of home- or placelessness. This is also the origin, many 
have claimed, of the modern understanding of politics as subjected to 
a symbolical law, a socio-symbolic contract presupposed by this split-
ting of the subject. This is an understanding that connects the political 
to a rationalist discourse that understands the symbolical, language, 
and the text, as a kind of immaculate positivity. This also outlines a fun-
damental separation between thought and body, between positivity 
and negativity which through the hegemony of the positive has come 
to think negativity as lack.

What happens, what would our options be, if we displace this hege-
mony of the symbolic—if we challenge it by acknowledging the impor-
tance of corporeality for the political? What if we would contaminate 
the positivity of the political subject with the negativity of the expulsed 
body, in an act that thinks the lack in relation to what has been ex-
cluded from a hegemonic rationality?

This question, and several possible answers, is what a reading of 
Cecilia Sjöholm’s Kristeva and the Political2 brings to the fore. In trac-
ing a path through a many-faceted and shifting intellectual landscape, 
Sjöholm’s at once distanced, biographical, and dense analysis con-
nects the political and the poetic dimension in Kristeva. Sjöholm’s 
book also highlights Kristeva’s no doubt provocative attitude to linguis-
tics, psychoanalysis, and feminist theory, while also acknowledging 
its complexity. But then again, it is only here, at the intersection of all 
these different fields, that the political significance and radical force 
of Kristeva’s poetics becomes clear, in what could be call a politics of 
presentation or a politics of poetics.

Theorism
Kristeva’s criticism of modern linguistics is decisive in this respect. 
Against this type of theory and its claims to constitute a scientific, sub-
jectless and objectifying language consisting of ”distinct unities,” she 

pits a language that cannot be reduced to a scientific object, and that 
she exemplifies with art, poetry, and myth. A more precise analysis 
would have to quote extensively from Kristeva’s own work, as it de-
veloped from the Tel Quel period of the late ‘60s and early 70s and on-
wards. This work claims to be just as subversive as political activism, 
and it proposes to constitute a kind of “theoretical terrorism” or “theo-
rism.” As Sjöholm writes: ”Aiming to politicise theory and to theorise 
politics, the Tel Quel journal could be regarded as a training ground for 
textual activism.” (KP 34) This theorism, deeply embedded in its politi-
cal and intellectual context, above all aims to develop a materialist ap-
proach to literature, where negativity as such is seen as a precondition 
for theoretical production. If semiology, in Kristeva’s version, focuses 
on the construction of meaning, it also simultaneously reflects on how 
it theorizes this construction. Drawing on the manifesto of the Tel Quel 
group, published in the collective volume Théorie d’ensemble (1968), 
Sjöholm summarizes the radical implications of this gesture: ”the revo-
lution is made into a question of text, not of political manœuvres.” (KP 
8) This is a doubtlessly somewhat schematic understanding equalizing 
Marxism and grammatology, capital and logocentrism, implicating 
less of an critical distancing of the theory from its object than its full 
immersion in it. The politicizing of theory through semiology does not 
imply that we in any passive fashion would simply point to another 
political dimension within literature, but also that we provide it with a 
real possibility of influencing practice. As Sjöholm says, 

the sémanalyse is aiming to distil levels of signification informed 
by, but not reducible to, social and historical reality. These levels 
are the most potent political weapons of the transformation in 
that they infuse our perceptions of things, therefore our social 
habits and everyday lives.

The question bears more on the site of production of meaning than on 
meaning as simply another ”object,” and in this is will also involve the 
issue of representation. In her critique of modern linguistic theories, 
Kristeva also recognizes a possibility in their acceptance of a tran-
scendental ego, and in the way that they allow for an exploration of 
the ”outskirts” and ”exteriority” of this ego, and of those ”signifying 
practices” that prevent language from being reduced and reified to an 
object of science. It is here that art, poetry, and myth, and obviously 
theory itself, becomes decisive because of its productive, its poietic, 
character.

The ego in Kristeva harbors two tendencies, two modalities of the 
same signifying process, the semiotic and symbolic, two tendencies 
that should not, as Sjöholm emphasizes, be understood in terms of a 
foundational order, as if the one of them (the semiotic) would be more 
originary. She writes: ”The fact that the semiotic and the chora belong 
to a pre-Oedipal dimension does not mean that they are to be consid-
ered developmental stages preceding the Oedipal construction of the 
symbolic. The semiotic, rather, indicates a resistance at work in the 
signifying process. It is not a murky undercurrent of language, but an 
aspect of it.” (KP 22) 

Topography of the Symbolic, Topology of the Semiotic
Topology is the geometry of distortion
James R. Newman

”The chora”, Sjöholm proposes, should be seen as ”the principle of 
production and motility, rather than stasis: the very engendering of 
representation that cannot itself be represented, the space preceding 
the actual space of representation.” (KP 20) Understood as politics of 
presentation or production, Kristeva’s conception of the political sub-
ject thus goes beyond the structure of subjection to a symbolical law, 
and it attempts to find a different way of inscribing this subject into the 
space of politics. For Kristeva, the decisive aspect of the process of 

constitution of such a subject escapes the determination of a certain 
geometry; or, put differently, the modern conception of the political as 
somehow based on the agora as the (geometric) space pf politics must 
be reconsidered in terms of a relation to the chora, this enigmatic ves-
sel of the drives, womb, and non-place. Sjöholm shows how the differ-
ence between the (traditional) modern conception of the political sub-
ject and the one proposed by Kristeva can be understood in terms of 
the difference between a presented subject, and the act of presenting. 
In this respect the semiotic precedes the symbolic, and the semiotic 
chora is subject to a certain regulation, if not a law. Writes Kristeva:

The chora is however, albeit its lack of unity, identity or God, 
subsumed a system of rules, far from that of the symbolic, but 
that nevertheless creates discontinuities by provisional divisions 
and by continuously starting all over. […) The organization of the 
chora are subsumed what we might call an objective set of rules 
dictated by natural, social or historical restrictions (difference in 
sex, family structures etc.). One could claim that the social orga-
nization, that is always already symbolic, inserts its restrictions in 
mediated shape and organizes the chora by regulation but not by 
law (which is a term reserved for the symbolic).3

The form of rule or regulation of the chora is essentially different from 
the geometry at the basis of symbolic subjection, since these regula-
tions are organized according to an open set of possibilities outside 
of a closed Euclidean space, in what we could call a geometry of dis-
tortion. In relation to poetics, the chora is an unruly and deregulated 
production, but also engenders temporary regulations and stases. In 
a footnote Kristeva develops this idea of law referring us to etymol-
ogy: law derives from the Latin lex, and involves notions of judgment 
and protection and it is directly linked to Roman law. A notion of law 
reserved to the symbolic that comprises regulations and norms. Even 
though the chora also is bound to a notion of, as Kristeva puts it, “nu-
meric or geometric necessity” it essentially different from that of the 
law. The “provisional ‘regulation’” of the chora “is not yet even a rule: 
the geometric arsenal comes after its mobility, it ratifies and reduces 
it.” As Sjöholm notes, 

the chora precedes the geometric space of representation, and 
points toward the body: ”The chora is a term of mediation irre-
ducible to the terms of negativity and signification, not governed 
by law, but by a kind of organization for which Kristeva tells us 
that the maternal body is the model.” (KP 20)

Kristeva’s understanding of the chora thus proposes a destabilizing 
and undermining of the concept of representation, in all of its foun-
dational values for political and aesthetic theories, it is a critique that 
unearths those complex subterraneous relations that both link and 
confound the aesthetic, the poetic, and the political.

The chora in one sense temporally precedes the space of geometry 
and abstraction, in another sense it also intervenes in the fabric of fac-
ticity. Sjöholm describes it as ”the space outside of being because it 
engenders transformation, mobility, motility, novelty, not a physical 
site but a site of investments […] the quasi-transcendental condition 
that makes corporeal mediation possible.” (20) In both cases the logic 
of political and aesthetic representation is disrupted by the presence 
of something that cannot be reduced to the kind presence of absence 
that belongs to the essence of representation.

This temporal aspect becomes central in Sjöholm’s discussion of 
Kristeva and Hannah Arendt. Even though Kristeva and Arendt in many 
respects hold opposite views, they are united in a temporal ”organiza-
tion” of the political that emphasizes the corporeal dimension of po-
litical acting. For Arendt this comes across in the quest for a mode 
of action and a language that allows meaning to escape reification, 



mindre än en destabilisering, för att inte säga underminering, av repre-
sentationens villkor, ett ifrågasättande av detta så centrala, på samma 
gång politiska och estetiska begrepp. Denna kritik både visar på och 
framställer själv de komplexa och likaledes fundamentala relationer 
som förbinder estetik, poetik och politik eller rättare det estetiska, po-
etiska och politiska.

Chora tycks därför, åtminstone i temporalt avseende, föregå det 
geometriska och abstrakta rummet samtidigt som den också griper 
in i det faktiska. Sjöholm beskriver chora som ”rummet utanför varat 
eftersom den frambringar förändring, rörlighet, det nya, inte en fysisk 
plats utan en plats för investeringar […] det kvasi-transcendentala 
villkor som gör kroppslig förmedling möjlig.” (KP 20) I båda fallen sätts 
såväl den politiska och estetiska representationens logik på spel på 
grundval av närvaron av ett främmande som inte låter” sig ”reduce-
ras” av den närvaro av frånvaro som utgör representationens väsen. 
Denna temporala aspekt av choran blir central i Sjöholms diskussion 
av Kristeva och Hannah Arendt. Även om Kristeva och Arendt i flera 
avseenden kan anses anta två direkt motsatta positioner förenas 
de av en temporal ”organisation” av det politiska som betonar det 
politiska handlandets kroppslighet. (KP 114) För Arendt kommer 
detta till uttryck i ett sökande efter ett handlande och ett språk som 
undgår en reifikation av dess mening vilket leder henne till den po-
etiska/tragiska hjälten som modell. Arendt betonar än starkare än 
Kristeva vikten av att motstå den reifierande process som skulle låta 
meningen bli till en del av en utilitaristisk modell. För Arendt står det 
klart efter en omläsning av Nikomachiska etiken att det är praxis 
som ska motstå denna process. Som Kristeva beskriver det i Hannah 
Arendt: Life is a Narrative: ”[P]raxis innefattar aktiviteter som inte är 
orienterade mot ett specifikt mål (ateleis) och lämnar inte efter sig 
ett skapat arbete (par’autas arga) utan istället ’uttöms i en handling 
som själv är full av mening’”.4  En aktivitet som innefattar både hand-
ling och tal, som grundlägger en politisk modell och samtidigt, i kraft 
av ett slags ömsesidig konstituerande, lägger grunden till polis som 
detta handlandes rum, en figur som senare ska återkomma i hennes 
läsning av tredje Kritiken och en förståelse av omdömets och inbill-
ningskraftens politiska innebörd.5 ”Vad Kristeva har gemensamt med 
Arendt”, skriver Sjöholm, ”är en förståelse av temporaliteten som tar 
moderskapet som sin modell även om de tolkar den moderliga sidan 
av det mänskliga handlandet på motsatt sätt: medan moderlighet för 
Arendt är att föda är det för Kristeva platsen för alteritet och ambiva-
lenta drifter.” (KP 114)

Kristeva and the Political är inte bara en stringent redogörelse för 
de politiska innebörderna av Kristevas tänkande, boken är själv ett 
kraftfullt exempel på hur det teoretiska arbetet också är ett politiskt 
arbete. 
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Till försvar för den 
spekulativa estetiken
Av Sven-Olov Wallenstein

I. Den spekulativa estetikens tradition och den tyska idealismen
I den första skissen till en introduktion till Ästhetische Theorie noterar 
Adorno att redan själva uttrycket “estetisk teori” ger en känsla av nå-
got föråldrat. Och, kunde vi tillägga idag, detta skulle i högsta grad gälla 
för den typ av teori som han själv formulerade: ett tänkande om kon-
sten som försöker bli till en ny typ av prima philosophia och producera 
konstellationer av begrepp och sinnlighet som skulle tillåta oss att ana 
en viss sanning som annars vore otillgänglig för filosofin. För många 
förefaller denna typ av starkt spekulativt tänkande idag inte längre 
trovärdigt; de filosofiska kategorier som kunde understöda ett sådant 
projekt har tömts ut, och utsuddandet av gränsen mellan högt och lågt 
har kastat ett delvis ironiskt ljus över de upphöjda pretentionerna hos 
en filosofi som bygger på Kant och Hegel. Konsten har absorberats i 
underhållning, i kultur- eller ”medvetandeindustrin,” som den samtida 
svenska kulturpolitiska jargongen säger, och varför bemöda sig om att 
tillskriva den mer mening än den faktiskt har? Trots allt finns det föga 
mening i att formulera spekulativa filosofer om TV-underhållning. Och 
på ett än mer fundamentalt plan förefaller kategorin subjekt ha erode-
rat i postmodernismen och/eller senkapitalismen, och förtingligandets 
strukturer har inträtt i det tänkande och begärande subjektet självt, vil-
ket gör genuin estetisk erfarenhet i den mening som fortfarande hem-
sökte en bok som Ästhetische Theorie till något förgånget som vi kan 
fortsätta att sörja, men vars förverkligande i nuet förefaller omöjligt.

Alltsedan det historiska ögonblick som definieras av Adornos Estetik 
– det sista verk som försökte summera modernitetens hela erfarenhet, 
och i denna bemärkelse drar upp gränslinjen som skiljer högmodernis-
men från en viss postmodernism – har anklagelserna mångfaldigats, och 
som Jacques Rancière har påpekat (och från vilken jag också lånar flera 
av de följande exemplen) har de blivit till den samtida doxans stapelvara: 
den spekulativa estetiken är inte bara slut som filosofisk projekt, den 
skadar också vår upplevelse av konstverk genom att skriva in dem i en 
apriorisk diskurs som fängslar dem för sina egna syften, som vore de il-
lustrationer till filosofiska teorier. Anklagelsen framställdes vältaligt från 
sociologisk utgångspunkt av Pierre Bourdieu i La distinction (1979): idén 
om ett ”intresselöst” estetiskt omdöme som den formulerades av Kant 
är en privilegierad plats för förnekandet av det sociala, och begreppen 
om estetisk distans och autonomi tjänar endast till att fördunkla de sam-
hälleliga krafter som skiljer eliten från massan. Vi ser sociologen genom-
söka fältet på jakt efter konstnärliga och/eller teoretiska arbeten som 
skulle undfly dess bestämmande strategiska krafter, men det kommer 
inte som någon överraskning att inga sådana fenomen låter sig påträf-
fas, vilket leder honom till slutsatsen att själva idén om något utanför 
fältet är en myt. Men trots all detaljrikedom i sådana studier, förefaller 
det uppenbart att sociologens slutsatser är lika mycket föreskrivna a 
priori som de i den föregivet tomma diskursen inom den traditionella 
estetiken. Det förefaller vara bara alltför lätt att göra sig av med idén att 
konst handlar ”om” något, under det att få skulle våga förneka att natur-, 
human- och samhällsvetenskap (till och med sociologin själv...) handlar 
”om” något som inte kan reduceras till ackumulation av symboliskt kapi-
tal, spelets regler, fältets strategiska egenskaper, etc.

Andra anklagar estetiken för att vara ett hinder för det rena och 
oförmedlade mötet med verkets händelse, så till exempel Jean-Ma-
rie Schaeffer (L’art de l’age moderne, 1992, eller Adieu à l’esthétique, 
2000) och Alain Badiou (Petit manuel d’inesthétique, 1998). Schaeffer 
hämtar argument från den analytiska traditionen och ställer en kon-
kret analys av estetiska förhållningssätt mot upphöjdheten hos en spe-
kulativ estetik som ersätter detaljerad analys av estetiska beteenden 
och praktiker med en romantisk idé om den absoluta Konsten, och 

ställer sig den omöjliga uppgiften att övervinna splittringen mellan det 
sinnliga och det intelligibla. Badiou leder oss i en helt annan riktning, 
även om resultatet blir det samma: konstverket är en platonsk idé, och 
varje estetik som försöker underkasta det förutfattade filosofiska teo-
rier kommer till sist att förstöra både konsten och filosofin; konsten 
förlorar sin egen irreducibla sanning och kvalitet som händelse, och 
filosofin blir oren då den försöker efterlikna poesins sinnliga sanning.

Till denna lista av negativa omdömen kunde man lägga hela den ut-
maning som härrör från den pragmatiska traditionen och som nyligen 
återuppväckts inom den analytiska filosofin, som än en gång annonse-
rar en ”Ästhetik von unten” i den bemärkelse som föreslogs av Fechner 
vid 1800-talets mitt, där kroppen och den affektiva dimensionen antas 
återfå sin rättmätiga vikt efter mer än två hundra år av förtryck i namn av 
den kantianska intresselösheten och renheten. ”Soma-estetiken”, som 
den formulerats av Richard Shusterman (Pragmatist Aesthetics, 1992) 
rensar ut den estetiska teorins tomma formalismer, och i Deweys efter-
följd återknyter den konsten till det affektiva livets vitala dimension.

I förhållande till den spekulativa estetiska tradition som jag här ska 
försöka försvara är allt detta olika vägar till samma mål: slutet på den 
spekulativa konstfilosofin, uppfattad som ovetenskaplig, reaktionär, 
odemokratisk, för mycket eller för lite filosofisk, för lite eller för mycket 
litteratur. Men vad är då denna tradition, vilka är dess anspråk, som nu 
förefaller inte bara grundlösa, utan också rentav skadliga?

Den inleds med Kants Kritik av omdömeskraften (1790), som ger en 
långtgående analys av smakomdömets autonomi, och försöker visa 
hur och i vilken utsträckning det måste skiljas från kognitiva och nor-
mativa omdömen. Denna autonomi innebär emellertid ingalunda att 
estetiska omdömen helt enkelt skulle sakna relationer till de andra två 
sfärerna, tvärtom etablerar ett rikt nätverk av förbindelser (analogier, 
hypotyposer, broar, ”som om”-relationer etc.) som väver samman för-
nuftets enhet, ett förnuft som nu måste fattas i vidare bemärkelse än i 
de två föregående Kritikerna av det rena och det praktiska förnuftet – i 
en fotnot till den första Kritiken avvisar Kant explicit möjligheten av en 
”estetik” som skulle behandla smakomdömena, och han säger att vi 
borde reservera denna term för analysen av sinnligheten, det vill säga 
rum och tid som åskådningsformer. Men i och med att Kant under 1780-
talet långsamt ändrar ståndpunkt kommer estetiken att spela en viktig 
systematisk roll, först och främst för att den fungerar som en ”bro” över 
den ”oöverskådliga klyftan” (unübersehbare Kluft) mellan natur och fri-
het, teoretiskt och praktiskt förnuft, det sinnliga och det översinnliga, 
och till viss del förenar dessa delar inom en helhet som han kallar ”ar-
kitektonisk”. Men denna förmedlande roll är paradoxalt nog i grunden 
beroende av smakens autonomi: det är bara för att den harmoni som 
uttrycks i estetiska omdömen är fri och inte framtvingad som den kan 
projicera möjligheten av en fri och spontan enhet av det teoretiska och 
det praktiska förnuftet, natur och frihet. Bara såsom befriad från alla 
bestämda kognitiva och moraliska inskränkningar kan den estetiska 
erfarenheten ge dem det stöd och den enhet de behöver. 

Det är också denna dimension av försoning och överbryggande av 
motsatser som Hegel lyfter fram hos Kant, även om han också under-
stryker att Kritik av omdömeskraften förblev stående på halva vägen just 
för att den snärjde in sig i en teori om det estetiska omdömet; den kunde 
bara nå fram till en ”reflektion” som inte kan undgå att reproducera skill-
naden mellan det subjektiva och det objektiva. Kant har förvisso givit oss 
en ”föreställning av den försonade motsägelsen”, säger Hegel i inled-
ningen till sina föreläsningar om estetiken, men han har ”varken kunnat 
utveckla dess sanna väsen på ett vetenskapligt sätt eller kunnat påvisa 
att den är det sanna och allena verkliga.” Motsatsen mellan begrepp och 
verklighet kvarstår, och Kant gör ”denna upplösning och försoning till 
blott subjektiv, inte till något i och för sig sant och verkligt.”

Det är tydligt att en viktig tradition inom 1900-talets filosofi bevarar 
detta tudelade arv, som ställer den kantianska reflektionen mot den 
hegelianska försoningen, och där relationen mellan konst och filosofi 
omdefinieras på ett sätt som på djupet kommer att påverka modernis-

mens utveckling. I vad som först måste ha tett sig som en serie dunkla 
debatter i upplysningens marginaler, öppnade den tyska idealismen 
möjligheten till en egentligt spekulativ konstfilosofi, och sedan dess 
har vi varit fångade i efterverkningarna av denna egenartade, konflikt-
fyllda och med nödvändighet inkonklusiva händelse. Med spekulation 
menar jag inte ett upphöjt och fritt svävande teoretiserande, utan en 
rörelse som inverkar både på det subjektiva och det objektiva genitivet 
i ”konstens filosofi”, som förändrar såväl upplevelsen av verket i för-
söket att producera begreppet om verket, som den filosofiska akten 
själv i och med att den utsätts för verkets motstånd och sinnliga parti-
kularitet. Spekulationens oroliga rörelse, dess hetsiga passion, är vad 
som uppväcks i tanken när den stiger ned i verket och vägrar att ge upp 
någon av de båda sidorna: den måste uppfylla sina egna och det an-
dras krav, begreppets och det partikuläras (i en särskilt lyckad passage 
i Leçons sur l’Analytique du sublime föreslår Lyotard att den tredje Kri-
tiken, till skillnad från den tidigare formella analysen av kunskap på bas 
av förståndet, beskriver hur det känns att tänka).

Denna rörelse, som leder oss från reflektionen (uppsplittrandet i 
motsatser, det ena speglat i det andra) till spekulation (återkomsten 
från separationen som leder oss tillbaka från spegelbilden genom att 
visa att den är en effekt av en speculum, Ett som skiljer sig från och 
återvänder till sig) är just vad Hegel föreslår i inledningen till sin Dif-
ferenzschrift (1801) som sin generations filosofiska uppgift. Att över-
skrida de uppdelningar som ärvts från Kant, hävdar Hegel, innebär att 
tänka en viss dubblering av genitivet: das Bedürfnis der Philosophie 
måste förstås både som behovet av filosofi och som filosofins eget be-
hov; filosofin måste gå bortom sig själv, men också bevara sig själv 
– och vi vet att Hegel var en av de skarpaste kritikerna av hans egen 
generations tendens att sätta konsten på det Absolutas plats, vilket är 
varför han också ibland framstår som den paradigmatiske motstånda-
ren till konstverkets modernistiska ontologi. Det är otvivelaktigt så att 
denna spekulativa rörelse för oss idag är ofrånkomligen förlorad; det 
Absoluta i Hegels mening kan inte längre utgöra vare sig filosofins eller 
konstens uppgift, vilket också frigör oss från det hegelska ”domslutet” 
över konsten som något förgånget. Men ändå, i en andra mening som 
inte helt enkelt är motsatt den första, bör denna spekulativa dubblering 
av genitivet förbli hos oss, även om nu som en fråga om tankens och 
erfarenhetens inre gräns, det vill säga att skillnaden mellan reflektion 
och spekulation måste kännas innan den suddas ut i de redan institu-
tionaliserade formerna konst och filosofi. Vi borde aldrig upphöra att 
förundras över gränserna för våra institutioner och diskurser, och om 
den ”institutionella konstteorin”, som idag utgör ett relativt petrifierat 
arv från sent 60-tal ska kunna bli produktiv, kan den inte nöja sig med 
en ahistorisk konventionalism.

Den inverkan som dessa tankefigurer utövat sträcker sig fram till 
vår tid, och många motiv från idealismen kan urskiljas i samtida teorier 
om konstens filosofiska status och betydelse, och om vad som utgör 
konstens kognitiva bidrag till filosofins diskurs som sådan. Man kunde 
också argumentera för att den konstnärliga modernismens initiala 
rörelseenergi, med dess krav på utopiska lösningar och absoluta san-
ningar, och dess skenbart aldrig sinande krav på det radikalt nya, kom-
mer ur denna transformation, där la querelle mellan les anciens och les 
modernes förefaller en gång för alla ha avgjorts till de senares fördel. Att 
tänka konstens historicitet som en filosofisk utmaning måste innebära 
att göra reda både för utsuddandet av alla traditionella föreställningar 
om estetikens innehåll, och för hur dessa reduktioner och destrukture-
ringar ständigt reaktiverar och ombildar vår relation till det förflutna.

II. Tre versioner av det spekulativa:  
Adorno, Merleau-Ponty, Heidegger
Här skulle jag vilja peka på tre tänkare för vilka frågan om filosofin och 
konsten blev en avgörande fråga, Adorno, Merleau-Ponty och Heideg-
ger, vilka alla står i skottgluggen så snart det spekulativa estetiska 
paradigmet identifieras som fienden. Det är onekligen sant att de är 

which leads her to assume the tragic hero as a model. With even more 
emphasis than Kristeva Arendt stresses the importance of resisting 
the reification that would allow meaning to become part of a utilitarian 
calculus. In Arendt’s case this is articulated through a re-reading of Ar-
istotle’s Nichomachean Ethics and the concept of praxis. In her recent 
book on Arendt, Kristeva describes this as follows: “praxis includes ac-
tivities that are not orientated toward a specific goal (ateleis) and leave 
behind no created work (par’autas erga), but instead ‘are exhausted 
within an action that is itself full of meaning.’”4 This is an activity that 
comprises both action and speech, and it founds the polis as a space 
of action, a figure of though that will also recur in Arendt’s reading of 
Kant’s third Critique and of the political signification of judgment and 
imagination. ”What Kristeva”, Sjöholm claims, ”has in common with 
Arendt, however, is a notion of temporality that takes maternity as its 
given model, although they interpret the maternal aspect of human ac-
tion in opposing manner: whereas for Arendt maternity is giving birth 
to, for Kristeva it is the site of alterity and ambivalent drives.” (KP 114)

Kristeva and the Political is not only a stringent analysis of the politi-
cal implications of Kristeva’s thought, but itself constitutes a powerful 
example of how theoretical work can itself be political.
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In Defense of Speculative 
Aesthetics
By Sven-Olov Wallenstein

I. The tradition of speculative aesthetics and German Idealism
In the first draft for an introduction to his Aesthetic Theory, Adorno 
notes that already the very word “aesthetic theory” gives the sense of 
something outmoded. And, we might add in hindsight, this would es-
pecially appear to be the case with that type of theory that he himself 
formulated: a thinking about art that attempts to become a new kind 
of prima philosophia, and produce constellations of concepts and sen-
sibilities that would allow us to glimpse a certain truth otherwise inac-
cessible for philosophy. For many contemporary thinkers, this kind of 
strong speculative thinking no longer appears credible; the philosophi-
cal categories that could underwrite such a project have been emptied 
out, and the erasure of the boundaries between high and low has cast 
a somewhat ironic light on the lofty pretensions of a philosophy draw-
ing on Kant and Hegel. Art is absorbed in entertainment, in the culture 
industry or the “experience industry” (upplevelseindustri, as the cur-
rent Swedish cultural-political political jargon has it), and why bother 
to ascribe more meaning to it than it in fact has? After all, there is hardly 
any sense in doing speculative philosophical work on television enter-
tainment. And most fundamentally, the category of the subject seems 
to have been eroded in postmodern/late capitalism. The structures of 

reification have entered into the thinking and desiring subject itself, 
making genuine aesthetic experience in the sense that still haunted 
a book like Aesthetic Theory a thing of the past, which we maybe can 
continue mourning, but whose fulfillment in the present is foreclosed.

Since the moment of Adorno’s aesthetics—the last work that at-
tempts to synthesize a whole experience of modernity, and in this 
sense draws the line that separates high modernism from a certain 
postmodernity—the accusations have multiplied, and as Jacques Ran-
cière has pointed out (and I borrow several of the following examples 
from him), they have become staple goods of the current doxa: specu-
lative aesthetics is not only over as a philosophical project, it also does 
damage to the way we experience art works by inscribing them in an 
a priori discourse that holds them captive and uses them for its own 
purposes, as illustrations to philosophical theories. From a sociologi-
cal point of view, the accusation was eloquently put forward by Pierre 
Bourdieu in La distinction (1979): the idea of a “disinterested” aesthetic 
judgement, as it was formulated by Kant, is a privileged place for the 
denial of the social, and the idea of aesthetic distance and autonomy 
only serves to obscure those social forces that separate the elite from 
the masses. We see the sociologist pretending to scan the field for 
artistic and/or theoretical works that would escape its determining 
strategic forces, but it comes as no surprise that no such phenomena 
can be found, which leads him to the conclusion that the very idea 
of something outside of this field is a myth. In spite of all the unde-
niable empirical richness of such studies, it seems obvious that the 
solutions arrived at by the sociologist were no less prescribed a priori 
than those of the allegedly vacuous discourse of traditional aesthetics. 
The “aboutness” of art seems all too easy to evacuate, whereas few 
would dare to deny that the natural, human, and social sciences (even 
sociology itself...) is “about” something that cannot be reduced to the 
accumulation of social capital, the “rules” of the game, the strategic 
feature of a “field,” etc. 

Others make the allegation that aesthetics is an obstacle to the 
pure and unmediated encounter with the event of the work, for in-
stance Jean-Marie Schaeffer (L’art de l’age moderne, 1992, or Adieu 
à l’esthétique, 2000) and Alain Badiou (Petit manuel d’inesthétique, 
1998). Schaeffer draws on the analytical tradition and opposes a con-
crete analysis of aesthetic attitudes to the aloofness of a speculative 
aesthetics that has replaced detailed considerations of aesthetic com-
portments and artistic practices with a romantic idea of absolute Art, 
and takes on the impossible task of redeeming the split between the 
sensible and the intelligible. Badiou leads us in the completely opposite 
direction, although the result will be the same: the work of art is a Pla-
tonic Idea, and any aesthetic that attempts to subject it to preconceived 
philosophical theories ends up destroying both art and philosophy; art 
loses its own irreducible truth and quality as event, and philosophy be-
comes impure by attempting to emulate the sensuous truth of poetry.

To this list of negative assessments, one could add the whole chal-
lenge coming from the pragmatist tradition recently resuscitated in 
analytical philosophy, which once more announces a kind of ”Ästhetik 
von unten” in the sense proposed by Fechner in the mid-19th century, 
where the body and the affective dimension is supposed to be given its 
rightful due after more than two hundred years of repression caused 
by Kantian disinterest and purity. “Soma aesthetics,” as proposed by 
Richard Shusterman (Pragmatist Aesthetic, 1992), would do away with 
the empty formalism of aesthetic theory, and in the wake of Dewey 
reconnect art to the vital dimensions of affective life.

With regard to the tradition of speculative aesthetics, which I here 
will try to defend, these are all different ways to achieve the same goal: 
the end of the speculative philosophy of art, considered as unscien-
tific, reactionary, undemocratic, too philosophical or not philosophical 
enough, too much or too little of a literary discourse. But what is this 
tradition, which are its claims, that today seem so unwarranted, and 
even harmful? 

This tradition begins in Kant’s Critique of Judgement (1790), which 
gives an extensive analysis of the autonomy of the judgement of taste, 
and attempts to show how and to what extent it must be separated 
from cognitive and normative judgements. This autonomy does how-
ever not at all imply that aesthetic judgement would simply lack rela-
tions to the two other spheres; in fact it establishes a rich network of 
connections (analogies, hypotyposes, bridges, “as-if” relations, etc.) 
that weave together the unitary fabric of a Reason, which now must 
be seen as a much wider concept than was the case in the two preced-
ing Critiques of pure and practical reason—in a footnote to the first 
Critique, Kant even explicitly rejects the possibility of an “aesthetic” 
dealing with judgements of taste, and says that we ought to reserve 
the term for the analysis of sensibility, i.e. space and time as forms 
of intuition. However, as Kant gradually changes his mind during the 
1780s, aesthetics comes to play an important systematic role, first of 
all since it functions as a bridge over the “gigantic chasm” (unüber-
sehbare Kluft) between nature and freedom, theoretical and practical 
reason, the sensuous and the supersensuous, and to some extent rec-
onciles these two parts within a unity that he calls “architectonic.” But 
this mediating role is paradoxically enough fundamentally dependent 
on the autonomy of taste: it is only because the harmony expressed in 
aesthetic judgements is free and non-coerced that it can project the 
possibility of a free and spontaneous unity of theoretical and practical 
reason, nature and freedom. Only as liberated from any defined cogni-
tive and moral constraints can aesthetic experience provide them with 
the support and unity that they need. 

It is this dimension or reconciliation and overcoming of opposites 
that Hegel will highlight in Kant, even though he also underscores that 
the Critique of Judgement did not go far enough precisely because it 
got stuck in a theory of aesthetic judgement; it was only able to reach 
a “reflection” that cannot but reproduce the difference between the 
subjective and the objective. Kant has indeed given us a “representa-
tion of the reconciled contradiction,” Hegel says in the Introduction to 
the Lectures on Aesthetics, but he has “neither been able to develop 
its true essence in a scientific way, nor to show that this contradiction 
is the true and solely real.” The opposition between concept and reality 
remains, and Kant “turns this dissolution and reconciliation to a merely 
subjective one, not into something in and for itself true and real.”

It is clear that an important tradition in 20th century philosophy of 
art preserves this dual heritage, which opposes a Kantian reflection to 
a Hegelian reconciliation, and where the relation between art and phi-
losophy is redefined in a way that will deeply inflect the path of moder-
nity. In what at first must have seemed like a series of obscure debates 
in the margins of the Enlightenment, German Idealism opened up the 
possibility of a truly speculative philosophy of art, and since then we 
have been caught up in the repercussions of this strange, conflictual, 
and indeed structurally and necessarily inconclusive event. By specu-
lation I do not just mean something like a lofty, high-altitude theorizing, 
but a movement affecting both the subjective and the objective geni-
tive in the locution “philosophy of art,” something that transforms both 
the experience of the work of art in attempting to produce the concept 
of the work, and the philosophical act itself in exposing it to the resis-
tance and sensuous particularity of the work itself. The unruly motion, 
the agitated passion, of speculation is what awakens in thought when 
it immerses itself in the work and refuses to let go of either side: it must 
fulfill the demands of itself and of its other, the concept and the par-
ticular (in a particularly felicitous passage in his Leçons sur l’Analytique 
du sublime, Lyotard proposes that the third Critique, unlike the earlier 
formal analysis of cognition in terms of the understanding, describes 
how it feels to think).

This movement, which takes us from reflection (the splitting up into 
opposites, the one reflected in the other) to speculation (the return 
from separation that takes us back from the mirror image by showing 
it is an effect of the speculum, a One differing from itself and returning 

to itself) is precisely what Hegel proposes in the introduction to his 
Differenzschrift in 1801 as the philosophical task of a generation. To 
transcend the divisions inherited from Kant, Hegel suggests, means to 
think a certain doubling of the genitive: das Bedürfnis der Philosophie 
must be understood at once as the need for, and of, philosophy; phi-
losophy must go beyond itself, but also preserve itself—and we know 
that Hegel was one the sharpest critics of his generation’s tendency to 
put art in the place of the Absolute, which is also why he sometimes 
appears as the paradigmatic enemy of the modernist ontology of the 
artwork. For us, today, there is no denying that this speculative move-
ment in one sense is irretrievably lost; the Absolute in Hegel’s sense can 
no longer be the task of philosophy or art, which also releases us from 
the Hegelian “verdict” on art as a thing of the past. And yet, in a second 
sense that is not simply opposed to the first, the speculative doubling 
of the genitive should remain with us, although now as a question of 
the inner limits of thought and experience, which means that the dif-
ference between reflection and speculation must be felt before it is 
erased in the already institutionalized forms of art and philosophy. We 
should never stop wondering about the limits of our institutions and 
discourses, and if “institutional art theory,” which today constitutes a 
somewhat petrified heritage from the late ‘60s, is to be productive, it 
cannot satisfy itself with a mere ahistorical conventionalism.

The influence of these speculative figures of thought extends to the 
present day, and many of the motifs of Idealism can be discerned in 
contemporary theorizing on the philosophical status and significance 
of art, and on what constitutes the cognitive contribution of art to the 
discourse of philosophy as such. It could also be argued that the ini-
tial momentum of artistic Modernism, with its claim to utopian solu-
tions and absolute truths, and its seemingly never-ending quest for the 
radically new, is rooted in this philosophical transformation, where the 
querelle between les anciens et les modernes seems to have been set-
tled once and for all in favor of the latter. To think the historicity of art as 
a philosophical challenge must mean to account both for the erasure 
of all traditional notions of the content of aesthetics, and how these 
reductions and destructurings constantly reactivate and reconfigure 
our relation to the past. 

II. Three versions of the speculative:  
Adorno, Merleau-Ponty, Heidegger
Here I would like to point to three thinkers for whom the question of 
philosophy and art became a decisive issue, Adorno, Merleau-Ponty, 
and Heidegger, all of which tend to come under attack as soon as the 
speculative aesthetic paradigm is identified as the enemy. It is indeed 
true that they are profoundly different – on many points even pro-
foundly antithetical – and yet they share a common problem in their 
attempts to find an originary articulation of meaning, in which art and 
philosophy in the narrow disciplinary sense appear as forms in which 
a primordial event that touches us is preserved, institutionalized, and 
inscribed, but also necessarily betrayed. This loss or retreat of the 
originary is however not just, or not even at all, something negative, 
but that which gives movement and a certain inexhaustibility to the 
process of thought. 

For Adorno art preserves a memory of the non-identical, a first na-
ture that was overtaken by Enlightenment rationality (which for him, 
similarly as for Heidegger, goes back all the way to the inception of 
Greek philosophy), but in a way that is always dialectically mediated 
and preserves the tension: the essential resistance of the art-philoso-
phy nexus should preserve us from any regression to immediacy as 
well as remind us of the impossibility of a conceptual closure in which 
the movement of philosophy would come to rest. What is given to us in 
aesthetic experience, even if only via negativa, becomes a challenge to 
the philosophical concept and its grasp, and a much more fundamen-
tal challenge than any other mode of experience; it calls upon the con-
cept to go beyond itself, but to do this through itself. The challenge is 
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