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Amérique og den elegante 
3. verden 
Fransk-amerikanske relationer fra Baudelaire til 
Baudrillard 

Identitet opstår og eksisterer i forholdet til »den anden«. For de 
franske intellektuelle har USA siden 1700-tallets revolutioner - den 
amerikanske og den farste franske - haft en privilegeret plads som 
denne »anden«. Allerede under res taurationsperioden efter 18 15 
blev det klart for de  nagterne, a t  ingen alliance, uanset hvor hellig 
den var, på Izngere sigt kunne standse demokratiets, pengemagtens 
og rationalitetens nivellerende flodbalge. Politique rationelle kaldte La- 
martine betegnende sit indlzg for almindelig valgret i 1831. Da grev 
Alexis de 'I'ocqueville i de  falgende år  berejste USA for a t  indsamle 
materiale til modernisering af det franske fzngselsvzsen, kom han 
hjem med et mere omfattende udbytte. De la démocratie en Amérique fra 
1835 udtrykte en nzsten religiars overbevisning om, at demokratiet - 
farst og fremmest forstået som flertalsstyre og lighed - med uovervin- 
delig kraft ville brede sig fra USA til Europa, uanset hvor energisk 
man forssgte at  kzmpe imod. 

Tocquevilles USA-analyse var skelszttende. Dels fordi den udvik- 
lede sig til en af de farste samfundsvidenskabelige teorier, der beskrev 
sociale forandringer som styret af objektive tendenser og krzfter, der 
var virksomme uafhzngigt af menneskenes viden og vilje. Dels fordi 
den noget n z r  profetisk forudsagde, hvad der siden har vzret  den 
lange trend i forholdet mellem USA og Europa: nivellering over for 
hierarki, lokalt selvstyre over for centralisme, det fri initiativ over for 
statslig styring, stemmeret over for fravzr eller indskrznkninger af 
samme, pengemagtens rationalitet over for traditionsgivne systemer 
og normer, ytringsfrihed over for censur. O g  bortset fra kortere perio- 
diske afbrydelser har de amerikanske vzrdier ligget i offensiven. 

Nivelleringens konsekvenser bekymrede den aristokratiske 
Tocqueville lidt, men som helhed stod han positivt over for den 
demokratiske omformning af samfundet. Anderledes synspunkter 
fandt man hos digterne. Efter Baudelaires opfattelse var det demo- 
kratiske USA ikke andet end »ét stort fzngsel«, »ét stort gasoplyst 
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