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Forord
 

For 100 år siden, i 1909, blev »Fondazione e Manifesto del Futurismo«  
(Futurismens grundlæggelse og manifest), forfattet af F. T. Marinetti, 
publiceret på forsiden af det franske dagblad Le Figaro. I manifestet gjor-
de Marinetti sig til talsmand for et opgør med Italiens optagethed af sin 
klassiske fortid til fordel for en affirmation af fremtiden og den moderne
verden med dens drønende automobiler og pulserende fabrikker. Det 
var nødvendigt at udvikle et nyt formsprog, der var på højde med den 
nye verden, og som kunne indfange den energi og dynamik, som kom til 
udtryk i industri, krig og maskinen. Marinettis manifest står i retrospektiv 
som startskuddet på en veritabel kunsteksplosion, hvor den ene isme efter 
den anden i de næste tyve år spyede manifester ud over en forbløffet lit-
terær offentlighed. 

Futurister, surrealister og ekspressionister såvel som vorticister og da-
daister forfattede manifester i stor stil, hvor de med voldsom energi og 
intens lidenskab forsøgte at indoptage og radikalisere den moderne ver-
dens kendetegn: bevægelsen, den hastige rytme, bruddet og det kaotiske. 
Opgaven var at udvikle eller finde frem til den helt rigtige nutidige form.
»Vi befinder os på århundredernes yderste fremspring!... Hvorfor skulle
vi se os tilbage, når vi vil slå de mystiske døre ind til det Umulige?« som 
Marinetti formulerer det i sit manifest. Det var nemlig ifølge de forskel-
lige avantgarder nødvendigt at gå hele vejen og fuldende den moderni-
seringsproces, som var i færd med at skabe en ny verden, men som blev 
holdt tilbage af forældede vaner og konventioner, ikke mindst i kunsten 
og litteraturen. Derfor skulle kunsten og dens institutioner udsættes for 
et angreb, den offentlige smag skulle have en lussing, som Majakovskij 
og de russiske futurister skrev. Kunstinstitutionen og museerne holdt en 
forældet kunst kunstigt i live, kunsten skulle ud på gaden og ind i hver-
dagslivet. Angrebet på kunsten og dens ærværdige institutioner fandt bl.a. 
sted gennem en innovativ brug af nye massemedier som avisen. Det var 
ikke i et kunsttidsskrift eller i en digtsamling at Marinetti publicerede sit 
futuristiske manifest, det var på forsiden af en af tidens største aviser, at 
futurismen så dagens lys. 

Manifestformen bød sig til som et oplagt medium for Marinetti og 
de andre avantgardister. Manifestet er nemlig en offentlig henvendelses-
form, hvormed man kan skabe en dramatisk repræsentation af verden og 
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udstyre sig selv med noget nær profetiske evner. Som Marinetti højstemt 
udbasunerer: »Alt for længe har Italien været et marskandisermarked. Vi 
vil befri det for dets utallige museer, som dækker det helt med utallige 
kirkegårde.« Kombinationen af kampretorik og performativ diskurs gør 
manifestet ideelt til at fremsætte et ultimatum til sin samtid. Med manife-
stet kunne de historiske avantgarder således rette et slag mod kunstinsti-
tutionens forstenede regler, samtidig med at de kunne forlene deres egne 
projekter med en nærmest verdenshistorisk kraft: Her kommer det nye. 
Samtidens kunst blev fejet til side som forældet, og egne skriverier blev 
hæmningsløst promoveret og lanceret som de eneste tidssvarende. 

Oprindeligt blev ‘manifest’ brugt om en guddommelig åbenbaring. 
Fra det 15. til det 17. århundrede blev termen manifest primært brugt 
om de stats- og krigserklæringer, som regenter og monarker forfattede. I 
denne periode var et manifest således en offentlig deklaration fremsat af 
kongen, som redegjorde for allerede udførte aktioner eller præsenterede 
kommende initiativer. Allerede i denne periode var manifestet dog også 
et skrift, hvormed grupper ytrede utilfredshed med forskellige sociale 
eller politiske forhold i samfundet, som eksempelvis de såkaldte Diggers 
gjorde det i 1640’ernes England. Det var dog først for alvor i takt med 
etableringen af en egentlig (borgerlig) offentlighed, at manifestformen 
får den betydning, som vi genfinder hos avantgarderne, hvor manifestet
benyttes til at udfordre de dominerende kræfter i samfundet og søsætte 
alternative projekter. Under og efter den franske revolution florerer der
således manifesterne i stor stil. Nu er det ikke længere kongen, som forfat-
ter manifester, nu bliver det alle mulige forskellige grupper, som skriver 
manifester, hvor de hver især fremsætter krav og kommer med kritik. 
Manifestet bliver en af de nye udsigelsespositioner, der kommer til at 
karakterisere den moderne offentlighed, hvor meninger brydes og hold-
ninger præsenteres. 

Nærværende nummer er et bidrag til den fortsatte analyse af manifest-
formen. K&K 107 indeholder en række artikler om såvel politiske som 
kunstneriske manifester fra 1839 og frem til i dag.

I sin artikel »Manifester og offentligheder. En afsøgning af moderni-
teten« viser Janet Lyon, hvorledes manifestformen både er en frigørende 
genre, som gør det muligt for de ekskluderede at hæve deres stemme 
og gøre deres krav gældende, og en stærkt kodificeret genre, der skaber
oppositioner og gør det muligt at fremhæve bestemte positioner på be-
kostning af andre. Med udgangspunkt i traktater og manifester forfattet 
af Diggers, Tristan Tzaras dadamanifest fra 1917 og »Dyke Manifesto« 
fra 1992 argumenterer Lyon, at manifestets mulighedsbetingelse er frem-
komsten af forestillingen om et ‘universelt’ subjekt med universelle ret-
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tigheder. Manifestet opstod som en offentlig genre, der udfordrede eller 
forsøgte at indfri de antagelser, der understøttede dette nye subjekt. 

Susanne Stoltz og Anders Tønnesen går i artiklen »Terrorens poetik« i 
rette med analyser af Rote Armee Fraktion, som blot forholder sig til ter-
rorgruppen som et politisk objekt. En sådan tilgang tenderer nemlig til at 
overse den særlige æstetik, som selvforståelsesmæssigt var vigtig for RAF, 
og som er en af de helt centrale forklaringer på gruppens tiltrækningskraft 
dengang som nu. Som Stoltz og Tønnesen viser, var de manifester og tek-
ster, som RAF skrev, alle kendetegnet ved en udpræget formbevidsthed. 
Og de trak veksler på en avantgardeinspireret chokæstetik, som var oppe 
i tiden i visse dele af det venstreorienterede miljø i perioden. Såvel RAF’s 
terroraktioner som deres tekster var intenderet som paradoksale forsøg på 
at frigøre beskueren – det moderne menneske skulle vækkes fra forbrugs-
samfundets tryllesøvn – og ødelægge dominanslogikkens immunisering 
af bevidstheden for derved at vise vejen mod en anden verden. Ligesom 
den politiske gerning skulle sproget væbne sig. 

Den lille avantgardegruppe Situationistisk Internationale er emnet for 
Mikkel Bolts artikel »Den uundgåelige opløsning af afsavnets verden. Si-
tuationisterne som manifestskrivere«. Bolt analyserer det manifest, som 
gruppen publicerede i 1960, hvori situationisterne udfolder en skarp og 
kontant kritik af det samtidige samfund som værende kendetegnet ved 
fremmedgørelse og passivitet. Ifølge situationisterne var det nødvendigt 
at lægge kunst som en specialiseret aktivitet, der kom til udtryk i isolerede 
kunstneriske handlinger, på hylden til fordel for en altomfattende revo-
lutionær aktivitet, hvor der ikke var nogen, som var beskuere. Bolt viser, 
hvorledes situationisterne i deres forsøg på at overskride mellemkrigsti-
dens surrealisme trak veksler på såvel den kunstneriske som den politiske 
avantgardetradition og benyttede manifestformen, der netop var en fast 
bestanddel af begge traditioner. Med manifestet kunne situationisterne 
hudflette skuespillet og sætte sig i scene som dem, der indvarslede frem-
tiden.

I sin artikel »D. G. Monrads liberale manifest fra 1839« analyserer 
Bertel Nygaard D. G. Monrads Flyvende politiske blade som et manifest, 
der fremfører den liberale forfatningsbevægelses grundlæggende princip-
per om en stærk konstitutionel stat i opposition til den eksisterende ab-
solutistiske stat. Nygaards artikel tager form af en udredning af Monrads 
positionering under den politiseringsbølge, som prægede det danske of-
fentlige liv efter den europæiske revolutionsbølge 1830-31 og er udfor-
met som en begrebsanalyse, hvoraf det bl.a. fremgår, at man skal værge 
forsigtig med anakronistiske læsninger af den tids forståelse af liberalisme 
og konservatisme.
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Lars Bang Larsen ser i artiklen »Det affektive manifest. Før-subjekti-
vitet og dialektiske sammenfletninger i Sture Johannessons »Psychedelic
manifesto« og »Art Crisis! A Free & High Government!«« ved hjælp af 
Walter Benjamins forestilling om en dialektisk sammenvævning af krops-
rum og billedrum nærmere på den psykedeliske kunsts paradoksale gen-
aktivering af den historiske avantgardes manifestproduktion. Ifølge Bang 
Larsen er det psykedeliske manifest kendetegnet ved både at være et pro-
vokerende angreb og en parodi på et sådan. Der rettes anklager mod det 
etablerede, men ikke i letgenkendelige fraser, snarere er der tale om at 
det psykedeliske manifest opløser sig i hashtåger og på den vis skaber et 
alternativt rum, hvor andre subjektformer kan komme til syne. 

Afslutningsvist diskuterer Carsten Juhl i sit bidrag »Et manifest på 
dansk må omhandle modersmålet og angribe fædrelandet. Litteraturhi-
storiske forstudier om kunst og sprog« muligheden for at skrive mani-
fester på dansk i dag. Juhl analyserer bl.a. forholdet mellem det politi-
ske system, massemedier og litteratur i Danmark og argumenterer for 
at dansk litteratur må finde publiceringskanaler hinsides den etablerede
medieoffentlighed, der er gennemsyret af racisme og nationalisme. Som 
det fremgår af Juhls fremstilling har det imidlertid historisk været endog 
særdeles vanskeligt at oppebære en egentlig dansk dissidentlitteratur. Juhl 
peger afrundingsvist dog på to lokale modparadigmer, nemlig Danmarks 
Frihedsråd og Forfatterskolen, som hver på deres måde har forsøgt at 
bryde med den danske nationalisme.

Nummeret afsluttes som vanligt med en række anmeldelser bl.a. af den 
manifestlignende samtalebog I sammenbruddets tjeneste af Das Beckwerk 
og Mikkel Bolt.

Red.
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K&K 107 (2009), 12–52

Janet Lyon   

Manifestoes and Public Spheres: Probing Modernity

English Summary
In this article Janet Lyon shows that the manifesto form is both a 
liberatory genre that narrates in no uncertain terms the incongruous 
experience of modernity of those whose needs have been ignored or 
excluded in a putatively democratic public culture, as well as a genre 
of rigid binaries creating audiences through a rhetoric of exclusivity, 
parceling out political identities across a polarized discursive field.
Through readings of the tracts of the Diggers and Levellers of 1650 
and the 1992 Dyke Manifesto, Lyon argues that when the conditions 
emerged for a possibility of an ideology of a universal subject with 
universal rights and sensibilities – that is, when political and economic 
developments in post-Enlightenment Europe generated the modern 
concepts of equality and rational autonomy – the manifesto arose as a 
public genre for contesting or recalibrating the assumptions underly-
ing this newly ‘universal’ subject. In this influential instantiation, the
manifesto is the form that exposes the broken promises of modernity: 
If modern democratic forms claim to honor the sovereignty of universal 
political subjecthood, the manifesto is a testimony to the partiality of 
that claim. The discussion isolates and explores some of the consist-
ent formal features of the manifesto – its selective and impassioned 
chronicle of the oppression that has led to the present moment of 
rupture; its forceful enumeration of grievances; its epigrammatic style 
– and then shows how the repetition of these structures and locutions 
across myriad political epochs attests to the form’s capacity to serve 
as a multiaccentural ideological sign, one that can be evoked in any 
number of struggles, on any number of sides. 

Janet Lyon
Associate Professor ved Department of English, Pennsylvania State Uni-
versity, USA. Har bl.a. skrevet bogen Manifestoes: Provocations of the Mo-
dern (1999). Den her oversatte tekst er et kapitel fra denne bog. Oversat 
med tilladelse fra forfatteren af Torsten Andreasen. 
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Janet Lyon

Manifester og 
offentligheder 

En afsøgning af moderniteten

De litterære og politiske manifester, der markerer modernitetens historie, 
opfattes sædvanligvis som gennemsigtige, offentlige udtryk for ren vilje: 
Hvem end forfatteren og hvad end emnet måtte være, betragtes et ma-
nifest som en historisk nutid, udsagt af deltagernes lidenskabelige stem-
mer. Formens evne til retorisk trompe l’oeil synes at fremme dens brede 
forståelighed: Manifestets syntaks kontrolleres så strengt af formaning, 
stilen er så vedholdende uformidlet, at det udelukkende synes at sige, 
hvad det mener, og kun mene, hvad det siger. Manifestet bekendtgør en 
position. Manifestet afviser dialog eller diskussion. Manifestet fremmer 
antagonisme og håner forsoning. Det er utvetydigt, ensidigt, ensporet. 
Det frembringer resolut opposition, og det forfalder aldrig til tolerance 
for de frygtsomme, hvilket et manifest fra Pariserkommunens kvinder 
rammende demonstrerer. Som svar på »reaktionære« kvinders forlorne  
anmodninger om fred erklærer denne pjece fra 1871 ligeud: »Forsoning 
ville være forræderi!« og lancerer dernæst en indsats for at opildne det 
hårdt trængte publikum: »Den sidste time er oprunden. […] Arbejdernes 
plads er tilbage på barrikaderne. […] Handling! Energi! Frihedens træ 
næres bedst af vore fjenders blod!«1 

Som mange andre manifester forskønner Kommunepjecen kampens 
bydende nødvendighed via forskellige konventioner: Vrede afvisninger 
af halve løsninger, krav om umiddelbar handling og en opfordring til at 
indtage gaden. Mere end hundrede år senere anvender et manifest fra 
1993 af Lesbian Avengers fra New York samme troper og figurer, om end
i en anden toneart. Deres »Dyke Manifesto«, en polemik mod den kristne 
højrefløj, tager stærkt afstand fra forsonende tiltag fra »heterolignende
homoer« og advarer i en stadig federe og højtråbende typografi: »Vi har
ingen lyst til at vinde et slag, hvis det indebærer at tabe krigen. Det er tid 
til at slå tilbage og slå fremad. […] Tilslut jer kampen, indtag gaderne. 
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[…] TUSINDVIS AF VREDE LEBBER KAN IKKE TAGE FEJL – OG 
GIVER IKKE OP, NOGENSINDE.«2 For de Lesbiske Hævnere som for 
Kommunarderne svarer forsoning til forræderi. Også lebberne vil kæmpe 
som for at nære frihedens træ.

Disse to manifesters eksempel viser formens gentagelige struktur og 
retorik. Gennem sine historiske forvandlinger har manifestet formet pas-
sioneret politisk tale som en både forståelig og uforsonlig genre. Det 
ville dog være en fejl at betragte formen som blot et vehikel for klager af 
enhver art. Langt fra kun at være stillads for vrede udtryk for uenighed, 
producerer og intensiverer manifestets formelle konturer faktisk de særlige 
bydende nødvendigheders uomgængelighed. Dette gør de til dels ved 
at aktivere den symbolske kraft i formens rolle i tidligere politiske kon-
frontationer: At skrive et manifest er at erklære sin deltagelse, hvor end 
vidtløftig, i en historisk kamp mod undertrykkende kræfter. Formen må 
derfor forstås som mere end blot ‘klar tale’: Manifestet er en kompleks, 
konventionspræget, ideologisk ladet genre. Det er en del af modernitetens 
overdeterminerede historie, der indebærer tilblivelsen af offentligheder og 
den moderne stats opståen. Mere specifikt trives manifester i situationer
med klassekamp, kønspolitik, etnisk identificering og national kamp. I
denne tekst agter jeg derfor at gennemgå genrens form, ikke blot som 
formel størrelse med særlige egenskaber, men også som historisk kraft i 
en myriade af udfordringer i og mod vestlig modernitet.

Mit mål i de følgende sider er at skitsere et historisk vue, der gør det 
muligt at læse forholdet mellem manifestformen og modernismens kultu-
relle periode. Det er nemlig i modernismen, at den vestlige angst over for 
moderniteten finder sin fulde æstetiske behandling. Forskellige kendte kri-
tikker af moderniteten – med dens tjenstvillige tro på ‘progressive’ demo-
kratiske reformer og teknologiske fremskridt – blev eksplicit jævnet med 
jorden af arbejdet i forskellige grupper som de britiske modernister, de 
kontinentale dadaister og surrealister. I den samme periode modificerede
selv de avantgardegrupper, der med entusiasme bød en teknologisk avan-
ceret kulturs løfter velkommen, dog næsten altid deres tro på en moderne 
fremtid med et tvivlende forbehold. Det lod sig forstå, at modernitetens 
afkast ville tilfalde de magter, der bedst tøjlede de teknologiske produkti-
onsmidler. For alle disse modernistiske grupper spandtes modernitetens 
brogede stof med andre ord på en usikkerhedens væv. Moderniteten var 
en række betingede løfter, der kun fuldt kunne indfris i fremtiden. Det 
indebar stadig udsættelse og umiddelbar tillid.

For at kunne spore manifestets rolle i den moderne offentlighed vil jeg 
undersøge en række historiske øjeblikke, hvor offentlige politiske skrifter 
var særdeles synlige og forholdsvis uhindrede. Øjeblikke som disse opstår 
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typisk lige ved opløsningen af perioder med politisk censur og undertryk-
kelse. I dette kapitel begynder jeg med eksempler fra pjecer, produceret 
af Diggers og Levelers i årtiet 1640-50 i England – en periode, der siden 
Christopher Hill’s studie, The World Turned Upside, bredt anerkendes 
som en æra med diastolisk offentlig uenighed, og som markerer et kort 
tidsrum med relativ frihed i den engelske presse i en ellers strengt cen-
sureret æra.3 Ved at fokusere på manifestets kendetegnende pronomen 
‘vi’ håber jeg at antyde, hvordan den enhed, der snart blev kendt som 
‘Vi, folket’, udvikledes i forening med de nye genrer inden for den of-
fentlig erklæring, og hvordan den offentlige fremførelse af ‘vi’ i polemi-
ske pjecer skabte en grad af nødvendighed, der stod i skarp kontrast til 
den politiske modernitets trinvise dagsorden. Dette spor fører mig til en 
diskussion af universalismens konfliktuerende krav, som de udspiller sig i
manifestformen, og endelig, i den anden ende af den moderne periode, 
til et par eksempler på den polemiske genfokusering af universalismen, 
som fandt sted ved overgangen til det tyvende århundrede, som følge af 
modernister, der brugte manifestet til at ironisere over ‘det modernes’ 
overspændte påstande. Men før jeg vender mig mod disse mere kon-
tekstafhængige analyser af formens brug, vil jeg først levere et formelt 
overblik over manifestet.

Lokalisering af manifestet

I karakteriseringen af manifestet som ‘genre’ ønsker jeg at bibeholde den 
bredest mulige betydning i en term, som jeg mener beskriver grupper af 
tekster, hvis ligheder glider over i forskelle med nye historiske former for 
tvang og læsepraksisser. Jeg ønsker på ingen måde at fremstille en defi-
nitiv profil af ‘manifestet’, understøttet af konventioners taksonomier og 
modaliteter. Et sådant forehavende ville være stærk begrænsende, for det 
første fordi det ville tilsløre de særlige historiske betingelser, der muliggør 
ideologiske læsninger af de enkelte manifester, og dernæst fordi begrebet 
’manifest’ i sig selv har antaget mange betydninger i vores kultur. Ka-
tegorien har indbefattet så forskellige tekster som Wordsworths Forord 
til Lyrical Ballads, Newt Gingrichs To Renew America, Unabomberens 
fyrretusind ords traktat og Andre Agassis tennisspil.4 I 1989 kaldte Tom 
Wolfe sit svulstige essay om »den ny sociale roman« for et manifest, men 
i modsætning hertil kaldte The Asian and Pacific Students Association et
år senere ikke deres bemærkelsesværdige manifest ved det navn. Begrebet 
bruges ofte retroaktivt til at benævne en teksts grundlæggende status 
– imaginismepjecerne fra 1912 f.eks., eller Luthers femoghalvfems teser. 
‘Manifest’ kan være et udtryk for en teksts særligt skingre tone som i 
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polemisk lederskrivning eller populistiske breve til redaktøren. I disse og 
mange andre tilfælde henviser termen både til formen og til den følelses-
mæssige tilstand (frustration, skuffelse, aggressiv beslutsomhed), der går 
forud for eller fremkalder teksten. At kalde en tekst for et manifest er på 
forhånd at erklære dens passionerede ligegyldighed over for gode mane-
rer og saglig høflighed.5 Termens vaghed gælder selv for de tekster, der 
eksplicit bruger betegnelsen ‘manifest’, der ikke i sig selv skelner mellem 
en utopisk, politisk eller kunstnerisk brug af formen.6

På trods af den bemærkelsesværdige mængde praksisser, der benævnes 
af termen, er det alligevel nyttigt, i det mindste indledningsvis, at un-
dersøge manifestformen som genre, dog med det mål at finde en række
familieligheder frem for at identificere et fælles sæt fingeraftryk.7 Bakhtin 
bemærkede, at hvor end der er stil, er der genre, og manifestet er uden 
tvivl bedst kendt gennem sin stil – selvom det også er muligt, at eneste 
ensartede konvention blandt manifester er en særligt opildnende retorisk 
stil.8 Denne stammer fra manifestets grundlæggende udtryksformer, der 
bl.a. indebærer religiøs profetiske tale og chiliasme (eller millennialisme), 
krigens eller belejringens militære sprog og den retsvidenskabelige udgave 
af argumenterende retorik. Formens historie hjælper med at redegøre 
for denne eklekticisme: I det syttende århundredes Italien kunne ‘mani-
fest’ henvise til et dokument, der bekendtgjorde militære intentioner eller 
suveræn vilje, medens ‘manifest’ et århundrede tidligere i samme land 
benævnte et dokument, som imødegik anonyme karakterangreb i akade-
miske kredse.9 Fra det tolvte århundrede og frem betegnede det franske 
ord manifestation det teologiske princip om guddommelige åbenbaring, 
og dette begreb var en drivende kraft bag lægmands-‘profeter’ i det syt-
tende århundredes England. At have ‘bevis’ (også en definition i Oxford 
English Dictionary) for Kristi manifeste tilstedeværelse indebar at forankre 
idiosynkratiske åbenbaringer i den nye systematiske rationalistiske stil.10 
Denne teologiske brug af ‘manifest’ findes f.eks. i et amerikansk religiøst
manifest fra det nittende århundrede, der også knytter an til Reforma-
tionens tradition for ligefrem tale: »De følgende ark er skrevet med stor 
ligefremhed og familiaritet,« begynder forfatteren til MANIFESTO, or A 
Declaration of the Doctrines and Practice of the Church of Christ, »efter-
som nyttighed og information er blevet grundigere studeret end stilens 
elegance eller endda systematisk orden«.11 Faktisk er netop dette mani-
fests undgåelse af retorisk ornamentering karakteristisk for et stort antal 
manifester. Særligt efter at formen tidligt under den Franske Revolution 
opstod som det førende organ for antistatslig dissens, understregede ma-
nifestets direkte stil – anvendelsen af en erklærende, passioneret stemme 
– den revolutionære sprogbrugs fokus på ‘gennemsigtige’ kommunikati-
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onsformer mellem borgere. Hvis sandheden var skrevet fuldt læseligt på 
det menneskelige hjerte, som Danton og andre hævdede, kunne retorisk 
kompleksitet ligestilles, og blev ofte ligestillet, med hemmelighedsfulde 
former for kontrarevolutionære anskuelser. Sansculotter tålte intet skel 
mellem privat og offentlig godhed. Alle afkroge af den gode borgers liv 
skulle stå til rådighed for republikansk massegodkendelse. Så en genre 
som manifestet, der omgiver sine erklæringer med forsikringer om uhin-
dret retorisk klarhed – Jeffersons »selvindlysende« sandheder eller den 
radikale London Democratic Associations »patriotens ed […] sværges ikke 
i hemmelighed på en bog, men indskrives i hjertet og proklameres foran 
himlen og mænd« fra 1838, eller det Fjerde Internationales beslutning 
om at »kalde ting ved deres rette navn, at sige sandheden til masserne, 
lige meget hvor bitter den måtte være«12 – en sådan genre fungerer for 
disse og andre revolutionære som talerør for udledning af udvalgte poli-
tiske sandheder.

Forbundet med formens lidenskab for at sige sandheden er iscenesæt-
telsen af glødende, endda voldeligt, raseri. David Graham Burnett har 
fremsat tesen, at ‘manifest’ etymologisk er afledt af den latinske sam-
mensætning manus og fectus, eller »fjendtlig hånd«, og hans oversættelse 
anerkender det spirende raseri, formen indeholder: Som en næve, der slår 
gennem den civile ordens overflade, søger manifestet at udfordre falsk for-
soning i en sandheds navn, der fylder dens formodede tilhængeres hjerter 
og sind.13 Og det søger at forsikre sit publikum – både tilhængere og fjen-
der – om, at disse medlemmer kan og vil blive mobiliseret i den levende 
inkarnation af det uregerlige, rasende udtryk, der er antydet i teksten. 
Manifestet er med andre ord en genre, der giver indtryk af på én gang at 
være både ord og gerning, både trussel og fremspirende handling.

I udfordringen af de dominerende kræfter, det stiller op imod, anven-
der manifestet adskillige karakteristiske konventioner. Selvom mange af 
disse konventioner afhænger af lokale kontekster, som giver anledning 
til de enkelte manifester, findes der tre hyppigt forekommende argu-
mentative greb. For det første fremstiller manifestet ofte en forkortet, 
lidenskabelig og højst selektiv historie, der skildrer undertrykkelsen op 
til krisens indeværende øjeblik. Undertiden er denne fortælling eksplicit 
og detaljeret som i de nøje planlagte sider i det Kommunistiske Partis 
Manifest eller i det afsluttende kapitel af Fordømte her på jorden af Frantz 
Fanon. Andre gange er den historiserende fortælling fuldført i en hurtig 
stenografi som i de indledende sætninger i  »Redstockings Manifesto«:
»Efter århundreder af individuel og indledende kamp forenes kvinder for 
at fuldbyrde deres endelige frigørelse fra mandens overherredømme.«14 
En anden ofte anvendt konvention indebærer den virkningsfulde op-
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remsning af klagepunkter eller krav eller erklæringer, der præsenterer en 
gruppes undertrykkelse som en kamp mellem magthaverne og de mag-
tesløse, eller mellem de korrupte og de hellige eller mellem usurpatorerne 
og de retmæssige arvinger. De nummererede lister, hvor disse krav ofte 
præsenteres, bibringer en særlig retorisk kraft: Listens paratakse – dens 
afvisning af formidlende prosa eller syntetiserede overgange – øger nød-
vendigheden af manifestets fortsatte tale. I 1967 bevægede »NOW Bill of 
Rights« sig f.eks. ubarmhjertigt fra ét krav til et andet – barselsrettigheder, 
skattefradrag, kontrol over reproduktion osv. – indtil det samlede sig til 
et betingelsesløst mandat. En tredje konvention benytter sig af epigram-
matisk, bekendtgørende retorik, der direkte udfordrer den navngivne un-
dertrykker – det kan være så vagt som ‘bourgeoisiet’ eller så specifikt som
Kongen af England – mens den forener sit publikum i en opfordring til 
handling. Det er med dette greb, et manifest fra Kommunen tilskynder 
soldaterne ved Versailles til at desertere fra Thiersstyrkerne og tilslutte sig 
Kommunardernes sag: »Lad aristokraterne, de privilegerede, menneske-
hedens bødler forsvare sig selv. […] Forlad jeres geledder!«15 

Ved at veksle mellem en historisk, logisk og en profetisk sprogbrug 
søger manifestet at legitimere sine reviderede historiske perspektiver, sin 
insisteren på nye magthierarkier og de nyligt styrkede metaforer, der hjæl-
per med at skabe nye udsigelsesmæssige positioner inden for ideologien.16 
Ved at forskyde en marginaliseret gruppes kulturelle position leverer ma-
nifestet en alternativ historisk fortælling, der fremhæver gruppens kla-
ger og derved kæmper inden for, men også i modsætning til, en kulturs 
grundlæggende fortællinger. »Vores historie er det utænkte kapitel i jeres 
historie« erklærer det typiske manifest til sine modstandere, »og nu bliver 
jeres historie med rette fortrængt af vores gryende fremtid.«

Ja, manifestets ‘historie’ fungerer mere som myte end som empirisk 
historiografi. Som Claude Abastado formulerer det, vil manifestet »opløse
tiden og genskabe historien«.17 I sin tendens til mytografi skaber det et
simulakrum af et brud i den dominerende politiske orden. Ved at revidere 
historien ud fra en chiliastisk profeti, ved at placere en gruppes apoka-
lyptiske nutid i centrum af en selvbestemt fremtid, opløser manifestet de 
statslige udgaver af ‘fremskridt’, der retfærdiggør modernitetens historiske 
fortællinger. Manifestet søger at afsløre det, den herskende orden kalder 
‘fremskridt’, som vildfarelse eller mytopoesis eller hegemonisk oppor-
tunisme. Over for det, den herskende orden regner som ‘det virkelige’, 
‘det naturlige’, ‘det tænkelige’, svarer manifestet igen med egne udgaver 
af ‘det mulige’, ‘det man kan forestille sig’ og ‘det nødvendige’. Således 
både skaber og markerer manifestet et brud i historien: Det er både et 
spor af og et værktøj til forandring. Et manifest fra 1922 af mexicanske 
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kunstnere illustrerer subtiliteten i dette dobbelte træk: »Vi erklærer, at da 
dette er øjeblikket for den sociale overgang fra en affældig til en ny orden, 
må skaberne af det smukke gøre deres yderste for, at en kunst af værdi for 
folket bliver til virkelighed.«18 Ved at lægge fingrene på den ny verdens
puls – ‘den sociale forandrings øjeblik’ – udpeger manifestets revolutio-
nære håndværkere den kunstneriske praksis, der vil skabe den ny verden.

Diggers og Levellers

Manifestets konventioner hjælper en gruppe med at iscenesætte sin iden-
titet i modsætning til en mere løst begrebet og beskrevet ‘anden’, fordi 
formen leverer et tekstuelt felt til den selektive erklæring af holdninger og 
dannelse af principper, det være sig individualistiske, lokale eller statslige. 
Senere i denne tekst vil jeg have mere at sige om produktionen af identitet 
i manifestet. For indeværende vil jeg kort omtale statslig og anti-statslig 
brug af formen i de tidlige år af det engelske Commonwealth. 

Historisk dukker manifester og lignende former oftest op i klynger 
omkring de politiske kriser, der indebærer definitioner af borgerpligt og
politisk statsborgerskab. England i 1640’erne og 1650’erne udgør en af 
de tidligste af disse historiske forbindelser. Med G.E. Aylmers ord: »Intet 
andet sted før 1760’erne eller måske endda før 1789 finder man den
kombination af radikal journalistik og smædeskrivning, ideologisk ildhu, 
politisk aktivisme og masseorganisation, der var fremherskende i England 
fra 1646-49.«19 De radikale tekster, der blev produceret af Levellers og 
Diggers i disse år – den første gruppe agiterede for politisk reform, den 
anden for landbrugs- og økonomiske reformer – behandlede primært 
problemet om den suveræne autoritet, idet de implicit og undertiden 
eksplicit udfordrede det grundprincip, at den suveræne autoritet legitimt 
kunne bebo en anden ‘krop’ end folket. Henry Parkers radikale påstand 
fra 1642, »magten er oprindeligt inhærent i folket«, giver genlyd i stort 
set alle de tekster, som Levellers og Diggers forfattede. På samme tid 
gjorde forfatterne af disse kritiske pjecer sig dog umage med at placere sig 
midt i de fremspirende konturer af den ny republik: De skrev med andre 
ord ikke som eksterne kritikere, men potentielle deltagere i et gryende 
statssamfund, og alle deres pjecer bærer præg af kampen for at modulere 
tonen mellem passiv lydighed og den aktive borgers krav. 

Diggers-bevægelsen fra 1649-1650 var et ruralt, radikalt og kortlivet 
svar på indhegningslovene og den udbredte fattigdom og sult, der resul-
terede heraf. Diggers udsprang af Gerrard Winstanleys skrifter og lære 
og præsenterede de fattige borgere »som en national klasse, ikke som en 
lokal gruppe,« og søgte, med James Holstuns ord, at forene dem »i en 




