
Kortare recensioner 137 

Reginald Horsman, The New Republic. The United States of America r78fr r8151 

The Longman History of America, Longman, Harlow m fl 2000. 275 s. 

Reginald Horsmans bok om den unga amerikanska republiken 178fr1815 ar 
tankt att inga i en tiovolymsserie om USA:s historia fran forkolonial tid till i dag. 

I skrivande stund har endast denna volym utkommit, men intentionen ar att Iata 
framstaende specialister skriva vetenskapligt grundade synteser, som kombinerar 
politisk historia med vad redaktoren kallar socio-kulturell historia. 

Reginald Horsman ar engelsman, men sedan flera decennier verksam i USA. 
Han har skrivit ett dussintal bocker och ett otal artiklar om amerikansk 1700-
och 1800-talshistoria, bland annat utforligt om slaveriet och om rasfragor. Redak

torens ambition, att ge utrymme at bade brittiska och amerikanska experter for 
att saledes korsbefrukta tva forskarmiljoer, bar darfor blivit val til lfredsstalld i 
detta fall. 

Horsmans presentation ar huvudsakligen kronologisk. Sarskilda tematiska ka

pitel centreras kring demografi och ekonomi, den geografiska expansionen och 
slaveriet, men trots detta Jigger tonvikten anda pa en ganska traditionell politisk 
historia. Det ar ocksa endast ur den senare synvinkeln som ursprungsbefolk

ningen, som knappast kan lamnas utanfor en modern amerikansk historiebok, 
behandlas. Men aven i ett politiskt perspektiv berors flera spannande fragor som 
garna hade kunnat utvecklas. Liksom slavar och fria svarta kunde leva sida vid 
sida i manga amerikanska stater var installningen till indianerna ambivalent. Det 
framgar att bade britter och amerikaner i manga fall betraktade indianstam

mama som legitima parter att sluta avtal med, vilket dock inte hindrade att man 
ju ignorerade deras intressen i de fiesta andra sammanhang. Har hade funnits ut
rymme att resonera om en legalistisk kontra en ekonomisk rationalitet. Detta vax
elspel mellan hogstamd och helt sakert arligt omfattad idealism a ena sidan och 
en mer krass realpolitik a den andra, tycks vara ett genomgaende drag aven i 
USA:s tidiga historia. Horsman snuddar flera ganger vid denna problematik men 

diskuterar den egentligen aldrig. 
Bokens startpunkt ar aret da den amerikanska konstitutionen tradde i kraft. 

Horsman ger talrika exempel fran politisk och administrativ praktik, men den 
oinvigde far ingen riktigt systematisk bild av det republikanska systemets upp

byggnad. Detta och att boken alltsa inte fullt ut integrerar de politiska och de 
sociokulturella aspektema far anda mest uppfattas som en brist i relation til l 
utgivarens ambitioner. Den ar namligen hogst lasvard av andra orsaker. 

Tva drag ar framtradande i Horsmans skildring: den amerikanska sjalvbildens 
starkt revolutionara pragel och den intima kopplingen mellan amerikansk och 
europeisk politik under epoken. Revolutions- och Napoleonkrigen var i hog grad 
bestammande for amerikansk utrikespolitik och darmed indirekt men ytterst 
patagligt aven for inrikespolitiken. 
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Installningen t ill revolutionstidens Europa var kluven. I den franska republi

kens forsok att skapa en ny politisk ordning sag flera en efterfoljare och naturlig 
allianspartner till USA. Samtidigt forfarades man har liksom pa andra hall over 
den riktning revolutionen kom att ta. I gengald hade inte minst George Washing
ton forordat en utrikespolitik som skulle befordra ekonomiska fordelar utan han
syn till andra landers politik. Storbritannien var dartill avgjort viktigare som 

handelsekonomisk partner, men det var manga som hade svart att fordra utbyte 
med den tidigare kolonialmakten. Samma vacklande mellan idealism och materia
lism formade ocksa det amerikanska partivasendet. Oavsett politisk schattering 
ville alla framstalla sig sjalva som de ratta forvaltarna av det revolutionara arvet, 
och detta ar en viktig grund till att USA:s politiska falt inte gar att dela in i Euro
pas traditionella hoger- vanster-ska la. 

Den amerikanska revolutionen 1763- 1789 kommer att behandlas i en sarskild 
volym i serien, vilket gor att man har landar sa att saga mitt i historien. Under den 
unga republikens dagar var det revolutionara arvet hogst levande och kanner man 

inte till frigorelsekampens historia ar det manga referenser som gar lasaren forbi. 
Trots detta ar det fascinerande att se hur amerikansk politik tycks ha skapat sin 
egen myt redan fran begynnelsen. Aven om de naturligtvis ar lattare att identi

fiera i historiens ljus finns det manga samtida yttranden dar den unga republiken 
forutspaddes en stor framtid. En st.or del av dessa teleologiska prognoser utgick 
fran lasning av den antika historien. I Forenta State mas folkstyre sag man en mot
svarighet till Rom under dess republikanska, okorrumperade guldalder. Manga 
politiska stallningstaganden gjordes forst efter att man konsulterat klassikerna, 
for att se vilka konsekvenser motsvarande beslut fatt under antiken. Pa sa satt 
blev myten om USA som nagot lysande och kvalitativt friskare an den fordarvade 
gamla varlden ocksa medskapande till den efterfoljande utvecklingen. 

En lardom man kan dra av Horsmans bok ar att det kanske mer patagligt an i 

manga andra fall ar nyttigt att studera amerikansk historia for att forsta dess 
nutida politik. Grundvalarna i det politiska systemet har ju forblivit oforandrade 

och liksom datidens politiker blickade tillbaka till Rom for vagledning, hamtar 
manga av dagens amerikanska politiker inspiration fran den unga republikens 
dagar. For den som vill oka sin kannedom om denna epok ger Horsman en mycket 

bra introduktion. I en syntes av detta slag ser jag det aven som en fortjanst, att 
den vacker lika manga nya fragor som den besvarar. 

Jonas Nordin 
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