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Inledning 

Japan har i modern tid upplevt radikal yttre påverkan i två omgångar. 1853 öppnades landets 

gränser upp av Förenta staterna, vilket gjorde slut på en feodal isolation som varat i 250 år. 

Detta satte igång en exempellös industriell och ekonomisk förnyelse som åtminstone för en 

tid kom att etablera Japan som en politisk och militär världsmakt. Samma Förenta stater 

sörjde för den ockupation som avrundade landets insatser i andra världskriget efter 

bombfällningarna 1945. Den politiska omstrukturering som initierades i och med denna kom 

att bli upptakten till en kulturell amerikanisering – senare genmäld av en världsvid vurm för 

japansk populärkultur – som ännu pågår. 

  Ett återkommande inslag i mellankulturell kommunikation är representationer. Kontakten 

med det främmande leder oundvikligen till försök att fixera skillnader som, när de väl fått 

fäste begreppsligt, lever långdragna liv i sans och jargong. Som Ian Littlewood visat har Japan 

haft en plats i västvärldens föreställningar sedan århundraden, vilket avsatt en enorm 

textproduktion i form av analyser, reseskildringar och kommentarer om landet.
1
 Men denna 

kunskapskultur har inte begränsat sig till Japan enbart. Karaktäristiker av det främmande har 

generellt sett en global förekomst, vilket gjort att deras oskuld ifrågasatts i takt med den 

koloniala avverkning som världen upplevt under det senaste seklet. De kulturella 

kommentarernas medlöparskap i de koloniala projekten gjordes först synligt av Edward Said i 

Orientalism (1978), ett pionjärverk inom postkolonial teoribildning.
2
 En modern representant 

för denna fåra av representationskritik är David Spurr.
3
  Trots att Japan inte varit koloniserat 

har den blivit föremål den koloniala retorik som Spurr och Said spårar. Landet är därmed del 

av en postkolonial, modern värld.
4
 

  Huvudpersonerna i min undersökning är båda västerlänningar och författare till en typ av 

mellankulturell kommentar: Japanskildringar. De är därmed i likhet med sitt föremål delar av 

en postkolonial värld, men också av den andra daning som Japan upplevt efter kriget. Den 

ene, Donald Richie, kom i början av milleniet ut med en dagbok som skildrar hans vistelse i 

landet mellan ockupationen och publiceringsåret 2004.
5
 Han skriver om sitt liv, men med 

Japan som kuliss. Den andre, Alex Kerr, kom 1994 ut med en essäbok om Japan på japanska 

                                                           
1
 Se Ian Littlewood, The Idea of Japan: Western Images, Western Myths (London: Ivan R Dee, 1996). 

2
 Se Edward Said, Orientalism, (New York: Random House, 1979). 

3
 Se David Spurr, The Rhetoric of Empire: Colonial Discourse in Journalism, Travel Writing, and Imperial 

Administration, (London: Duke University Press, 1993). 
4
 Se exempelvis Goebbel, Rolf J. Japan as Western Text: Roland Barthes, Richard Gordon Smith, and Lafcadio 

Hearn. Comparative Literature Studies, Vol. 30, No. 2 (1993): 188-205. 
5
 Donald Richie, The Japan Journals: 1947-2004, (Berkeley: Stone Bridge Press, 2005). 
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som senare översattes till engelska under titeln Lost Japan.
6
 För att koordinera materialet 

tidsmässigt har jag valt att koncentrera mig på den senare delen av Richies dagbok, vilket 

garanterar kronologisk överlappning (från 70-talet och framåt). Detta är av stor vikt för 

uppsatsens postkoloniala perspektiv, för båda texterna uttrycker kritik mot landets sena 

modernitet. 

  Mitt syfte är att analysera de negativa inslag som texterna konstaterar i det sena 1900- och 

tidiga 2000-talets Japan. Jag gör detta i tre sammanlänkade led med början i frågan: vad 

framställer texterna som orsak till det negativa? Jag spårar här de tendenser i japansk kultur 

som texterna anger lett fram till eller bidragit till den modernitet som fördöms av dem. 

Därefter försöker jag besvara frågan: hur relaterar texternas beskrivningar av det negativa till 

varandra och till deras allmänna beskrivningar av japansk kultur? Jag visar här hur de olika 

beskrivningarna underbygger varandra i synen på det negativa, vilket jämförs fortlöpande 

texterna emellan. Slutligen antyder jag hur texterna går tillväga för att legitimera sin kritik av 

Japan (vilket relaterar till deras postkoloniala placering) och vad författarna menar sig ha 

förlorat i landets samtid (vilket relaterar till deras syn på Japans andra modernitet). Svaren på 

frågeställningarna får här en viss bäring. 

  Min läsning av materialet fokuserar paralleller. Detta innebär att jag ordnar texternas 

beskrivningar av Japan under teman och visar hur dessa förhåller sig till varandra och det 

negativa, som de är delar av. Jag betonar särskilt kausala, associativa och historiska samband i 

beskrivningarna: de aspekter av det japanska som i texterna orsakar, möjliggör eller föregriper 

den modernitet som de fördömer. Detta synliggör den tematiska väv som underligger 

texternas uttalade bild av det negativa, men som delvis också motiverar denna. 

Japansk modernitet 

Det negativa  

När det moderna Japan dyker upp hos författarna är beskrivningarna av det oftast kritiskt 

tonade. Hos Kerr centreras kritiken vid miljöförstöringen och städernas gradvisa förfulning, 

men även byråkratin, kulturens tynande tillvaro och den sociala passiviteten utgör i hans 

repertoar återkommande bilder. För Richies del står det sociala nästan helt i fokus. Trots att 

han delar Kerrs syn på den fulnande staden och japanens byråkratiska konformism betonar 

han ungdomarnas förråing och den generella empatilösheten i samhället i stort. Även i Richies 

ögon är den moderna japanen för benägen att dra sig undan, för villig att stänga sig ute från 

                                                           
6
 Alex Kerr, Lost Japan, (Melbourne: Lonely Planet, 2009). 
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verkligheten och att hänge sig åt ytliga nöjen ansvarslöst. Och även för Richie utgör dessa 

fenomen, åtminstone i sina mera extrema former, någonting väsentligen nytt – ett tecken på 

att någonting hänt det Japan som först mötte honom när han steg i land med den amerikanska 

ockupationen 1945. 

  Det är i förhållande till texternas kommentarer kring detta tidigare Japan – landet författarna 

först anlände till, som de minns det och uppfattar det – och japansk kultur mera allmänt som 

jag kommer att analysera texternas bild av en negativ japansk modernitet. Att detta fokus inte 

uttömmer författarnas syn på landet är uppenbart. Större delen av texterna handlar om annat: 

möten, upplevelser och iakttagelser utan någon relation till det förtretliga. Men min vilja är att 

visa att de förklaringar som både Richie och Kerr ger till varför Japan blivit som det blivit – 

grunden till det negativa som de konstaterar – delvis bygger på den bild de har av det äldre 

Japan och japansk kultur i allmänhet. Dessa fenomen har först sent gått över i det negativa.  

  Detta innebär att författarnas kritik av japansk modernitet kommer att ses som en ändpunkt 

för deras allmänna beskrivningar av japansk kultur, något som de inte nödvändigtvis själva 

menat. En synbart marginell del av texterna höjs till sammanförande granskning och det på 

ytan sporadiska – snabba förkastanden, korta inslag av irritation – förs in till kritiskt centrum. 

Anledningen till att jag vågar detta är att ingendera texten faktiskt lämnar sin kritik helt utan 

motivering. Som vi kommer att se åberopas aspekter av japansk kultur upprepade gånger för 

att förklara grunderna till det negativa som temagenomgången ovan åskådliggör. Detta är för 

mig en signal på att också synen på det negativa mera allmänt vilar mot en större botten, 

vilket är varför jag spårar beskrivningar som kan associeras med detta. Jag försöker också 

visa att olika aspekter av det negativa understödjer varandra i den associativa logik som 

grundar texternas kritiska syn på japansk modernitet.  

  Men att det negativa är ett centralt inslag i denna modernitet syns inte bara i att det 

konstateras i texterna öppet. Det är också deras enda egentliga existensskäl. Kerrs titel talar 

sitt tydliga språk här: hans tema är ett Lost Japan, vilket antyder negativ förändring, saknad 

och förlust. Att Richies titel inte uttrycker ett uttalat program innebär inte att den inte placerar 

sig inom samma direkta ämneskrets som Kerrs. Något som kommer att bli klart i takt med 

undersökningen är att också Richies dagbok kan läsas som en bakåtblickande sammanfattning 

av en negativ förändring som spelat mot den botten – efterkrigstidens Japan, Japan generellt – 

som hans vistelse i landet överblickar. Den nostalgi som inläggen uppvisar och som 

intensifieras i takt med åren har alltså till sitt föremål samma fenomen som Kerrs essäer: ett 

land som gradvis försvinner, men som ännu kan bli föremål för konserverande beskrivning. 
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Att detta gör båda texterna till ett slags elegier behöver knappast påpekas – både Kerr och 

Richie vittnar om någonting som gått förlorat.  

  Synen på det negativa är därmed vad som kommer att uppta oss i det följande. Jag börjar 

med att spåra de beskrivningar av Japan som associeras med det negativa öppet. Dessa ordnas 

tematiskt. Därefter fördjupar jag perspektivet genom att introducera ett antal teman som 

genom en komplex överlappning förhåller sig till de tidigare och därmed indirekt till det 

negativa. Rubrikerna är här riktningsgivande och bidrar till överblick. Oftast flyter de dock, 

likt beskrivningarna de ordnar, lynnigt in i varandra. 

Stundlighet 

När Kerr ska förklara den våldsamma miljöförstöring och stadsfulhet som han iakttar i det 

moderna Japan lånar han en bild av arkitekten Sei Takeyama. Innebörden av denna är att 

japanen genom att smala av sitt perceptuella fokus är benägen att tolerera industriell tillväxt 

mer än nödvändigt, för hon koncentrerar sig på de få markplättar som finns kvar och glömmer 

den omgivning som hotar att trycka undan dem slutgiltigt. Denna benägenhet, menar Kerr, är 

grundad på samma tendens som fått Japan att producera det korta diktformatet haiku, i vilken 

poeten sluter undan hela universum för att se en ensam groda dyka ner i en damm.
7
 Samma 

kulturella benägenhet som driver haikuns intrycksbrist och kondensering får alltså negativa 

konsekvenser när den tillämpas på förhållningssätten till staden. Tendensen har gjort Japan 

totalt ignorant för de teknologier som kunnat motverka förstöringens värsta effekter, som nu 

är allmänt synliga.
8
 

  Samma tematik upprepas när Kerr ondgör sig över den japanska byggnadssektorns osköna 

utflöden. Den mest iögonenfallande av dessa är den vårdslöshet med vilken byggnadens 

övergripande design och relation till gatan och stadskonturen lämnas obeaktad, en tendens 

som förklaras genom den ”renga thinking” som enligt Kerr är allmän i Japan. På samma sätt 

som narrativ enhet och ett djupare idéinnehåll är frånvarande i den japanska litteraturhistorien 

– av vilken rengadiktningen liksom haikun är en del – är planeringen och de långsiktiga 

perspektiven frånvarande i den japanska byggnadssektorn. Dessa kvalitéer har offrats till 

förmån för den fäbless för ”the mundane moment” som både diktens brist på handling och 

bostadsbyggets planlöshet för Kerr gemensamt symboliserar. Denna låter inte någon 

                                                           
7
 Exemplet är från Basho (1644-1694).  

8
 Alex Kerr, Lost Japan, 50f. 
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långsiktig planläggning att komma till skott eller en större vision att framdrivas, för japanen 

stannar vid stunden och det omedelbart närvarande precis som dikten.
9
 

  I båda dessa exempel beskriver Kerr en kulturell botten som förklarar att de moderna 

fenomen som fäster mot den – industri, teknologi, bostadsmarknad – lett över i negativa 

resultat. Stadens silhuett är kaotisk på grund av den stundens kultur som motiverar 

marknadens rörelser, miljöförstöringen fortsätter för att denna samma stunflighet gör japanen 

oförmögen att se sina handlingar i ett större perspektiv. Förklaringen till det som fördöms 

finns i en grundmentalitet, synlig i diktarvet. 

  Att orsakerna till det negativa av Kerr binds samman med dikten sammanfaller delvis med 

den fördomsrepertoar som Ian Littlewood kartlagt i sin The Idea of Japan. Japanen ses här 

som en ytvarelse driven mindre av praktiska hänsyn och moral än av sin förhöjda estetiska 

känslighet. Allt nätt och fint utpekas som japanskt och japanens livsvärld förstås som helt 

centrerat kring det estetiska.
 10

 När Kerr förklarar den urbana förstöringen med hjälp av dikten 

skriver han därmed sig in i ett historiskt sammanhang där estetik, barnslighet och 

ansvarslöshet är återkommande teman i synen på det japanska. Paradoxen är att estetiska 

motiv leder japanen till att skapa någonting fult och oestetiskt. 

Passivitet 

Även den japanska byråkratin behandlas kritiskt av Kerr. I de pachinko-spelhus som 

dominerar både landsbygd och stad – ett konkret exempel på den vulgära arkitektur som helt 

tagit över landet – ser Kerr en direkt återspegling av det japanska utbildningssystemets 

nedbrytande ansats. Detta system, en förlängning av statsväldet och byråkratin, vill producera 

precis den passiva typ av individ som spelhålorna är fulla av och som är det moderna Japans 

homogena material. I mitten av det meditativa surret av kulor och maskiner, ”semi-dazed”, är 

spelarna fast i en aktivitet vars enda innehåll är ”sensory deprivation”, ”the total lack of 

simulation” och ”ultimate mental numbing”. Pachinko utgör i Kerrs ögon det främsta tecknet 

på att utbildningssystemet vunnit över individen: ingen tanke hörs i spelhusen, bara bollarnas 

sorl.
11

 

  Hastigt går Kerr så över i bilden av en ung flicka som hans sett i ett köpcentrum i Tokyo, 

som enligt honom summerar allt det negativa som syns både i pachinko och den japanska 

samtiden i stort. ”The passivity”, skriver han, 

 

                                                           
9
 Ibid., 66. 

10
 Littlewood, Idea of Japan, 72. 

11
 Kerr, Lost Japan, 224. 
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the way in which her hair shut out the outside world – it was a distinctive posture which I have seen in Japan 

so many times. Sensory deprivation? Passive silence? Fear of the world? I wish I could find the right words 

for it, but Japan is becoming a nation of people like this.
12 

 

Flickan är liksom spelhålorna ett negativt tecken, men Kerr har svårt att karaktärisera henne 

närmare. Att båda exemplifierar den homogeniserande tendens som genomlöper hela det 

japanska samhället och som aktivt tillskyndas av bildningsväsendet är ändå klart. Spelarna är 

resultat av en byråkrati som står över dem, men möjliggör samtidigt med sin passivitet för 

denna byråkrati att stå oemotsagd.  Och flickan är väsentligen detsamma som spelarna: 

ensam, stängd i sig själv och därför harmlös. Exemplet med spelhusen och den vidare 

reflektionen sammanför i och med detta tre negativa aspekter av japansk modernititet: den 

smakvidriga arkitekturen, den byråkratiska apparaten och den enskilda människans passivitet. 

De associeras alla med varandra och är negativa. 

  Ytterligare orsaker som förklarar både pachinko-spelhusen och den byråkratiska 

konformismen uppträder i Kerrs text. Japans läge som övälde är en orsak till det senare.  

Redan på 1100-talet möjliggjorde detta faktum enligt Kerr för en sträng reglering av 

samhället som inte varit möjlig på kontinenten. Och de pyramidala strukturer som detta satte i 

praktik är närvarande i alla delar av samhället ännu idag, vilket bland annat gjort japanen 

obenägen att bete sig på oväntade sätt.
13

 Också samhället i stort är inriktat på 

medelmåttighet.
14

   

  Stadslandskapets förfall beror delvis på att Japan alltid lidit av brist på ljus, vilket Kerr 

belägger hos Tanizaki, författaren som skrivit om den skuggkultur som japans traditionella 

konster uppstår ur. Denna har fått den moderna Japanen att hungra efter ljus, vilket pachinko-

spelhusen och det fluorescerande neonlandskapet är svar på. De är resultat av japanens flykt 

från den traditionella kulturens mörker, som nu snabbt viker undan.
15

 

Det virtuella 

Kerrs japaner är inte ensamma. Som typ figurerar de också i Richies beskrivningar av landets 

modernitet, där de i sin flykt från verkligheten driver in i olika former av passiviserad 

oförmåga. Särskilt det virtuella landskap som digitaliseringen gjort möjlig utgör här både en 

faktor och en verkan.  

                                                           
12

 Ibid. 
13

 Ibid., 99. 
14

 Ibid., 115. 
15

 Ibid., 41f. 
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  På ett av sina strövtåg genom Tokyo stannar Richie utanför en arkadhall, en av otaliga andra. 

Synande människorna därinne frågar han sig hur det kommer sig att ungdomen älskar sina 

spel så djupt. Och plötsligt begriper han: ”Virtual reality is never threatening. This is because 

it is always virtual and never real. And the reason for the preference is that reality is read as 

dangerous”.
16

 Och han går över i att beskriva den japanska sed som lär att man bör 

misstänkliggöra allting och vara aktsam mot allting, vilket gör att det inte är konstigt att spel 

och andra snara nöjen lockar mer än den verkliga världen. I ungdomarnas ögon, ser han, är 

verkligheten en hotfull plats. Detta är skälet till varför de drar sig undan till sina pixelvärldar. 

Men han går även över i att konstatera att japanen traditionellt sett föredragit någonting annat 

än den nakna verkligheten, vilket syns i de zenträdgårdar, blomkonster och bonsai-träd som 

landet länge kultiverat.
17

 Världen måste vara rädd innan det virtuella uppstår, men Japans 

fallenhet för detta är någonting mera. Den har anor. 

  Reflektionen sporras av synen på den asociala ungdomen och två teman, rädslan och 

preferensen för det overkliga, träder upp som förklaringar. Vad som för Richie gör att Japan 

drivit sin rädsla i virtuell riktning mer än andra länder är att landet, enligt honom, också 

historiskt sett varit benägen att fästa sig vid det som inte är verkligt, som på ett eller annat sätt 

förbigår verkligheten. De tre konstformer som räknas upp i detta sammanhang fungerar som 

en historisk botten som motiverar varför den japanska ungdomens flykt från verkligheten är 

djupare än andras. Samtid och förgångenhet knyts därför samman och resultatet, ett negativt 

Japan, framträder som spetsen på en kontinuerlig rörelse från arkaiska former av 

verklighetsflykt till deras moderna motsvarigheter i e-post och spelhålor. Och att tendensens 

inte begränsar sig till de unga syns i att japanen också mera allmänt dragit sig inåt. ”The 

public Japanese now has an indrawn look”, skriver Richie. ”Like an indrawn breath, it means 

caution, reserve, care, and fear”.
18

 

Förråing 

Men japanen flyr inte verkligheten bara. Även sederna deserteras. I alltifrån språkbruk till 

mode noterar Richie hur landet blivit alltmer förråat, hur människorna bryr sig allt mindre om 

varandra och hur deras goda maner sakta viker undan för en självsvåldig vulgaritet och en 

total likgiltighet för nästan. Ett exempel på detta är de allestädes närvarande mobilerna. Mera 

än ett sätt att slippa undan världen – en aspekt av den rädslans kultur som delvis motiverar 

användningen av annan teknologi – utpekas mobilen av Richie som ett tecken på att japanen 

                                                           
16

 Donald Richie, The Japan Journals, 435. 
17

 Ibid., 436. 
18

 Ibid., 281.  
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inte längre bryr sig om hur hon verkar utåt. Man skriker in i luren utan hänsyn till sin 

omgivning och gör sitt personliga liv skamlöst offentligt, vilket varit otänkbart innan. ”I 

think”, skriver Richie, ”this kind of behavior … is only possible because of the portable 

phone. It is not anonymity that it offers, but distance. The other party cannot get back at the 

caller, cannot reach out and rebut”.
19

 

  Distans karaktäriserar också den kommunikation som nätvärlden, del av arkadhallarna och 

det virtuella mera generellt, gjort möjlig. En sen Tokyonatt 2003 ser Richie upp mot himlen 

där han för sitt inre öga kan iaktta de unga flygande – ”like modern sorcerers” – bland sin e-

post och sina smileys. Personligheterna i denna låtsasvärld, reflekterar han, fabriceras 

självsvåldigt efter stundens behov och kan närsomhelst göras om utan konsekvenser. Mötena 

däruppe är därför mellan tangentbord, inte människor. Och resultatet är ”a single person 

operating singly – no communication, no wish for, and eventually little ability for any 

contact”.
20

 

  Det som binder samman mobilbruket med det virtuella är att båda möjliggörs av modern 

teknologi. Båda är dessutom i Richies ögon uttryck för eller orsaker till att japanen blivit 

likgiltig för sin nästa, vilket syns på distansen som etableras mellan avsändare och mottagare i 

den förmedlade kommunikationen. I mobilernas fall är utbytet indirekt och utan hämning och 

förråing det omedelbara resultatet. I det virtuella är mekanismen mera komplex, men i 

grunden densamma. Ungdomarnas umgänge i etern möjliggör för dem att orientera sig efter 

sina omedelbara behov snarare än att ta hänsyn till en större omgivning, för umgänget 

betecknas av distans. Nätet föder därför automatiskt isolation och främmandekänslor för 

medmänniskorna: individen tillfredsställer sina behov glömsk för omgivningen, något som 

minskar hennes förmåga att ta sig fram i denna omgivning och att känna för den. Det asociala 

beteendets spridning är inte bara resultatet av rädsla utan också delvis konstitutiv för den 

situation som rädslan har till sitt föremål: en omänsklig värld. En spiral där fenomenen 

sporrar varandra till gemensam negativitet underförstås i båda av Richies karaktäristiker. 

  Bristen på hänsyn kan vidare knytas samman med Richies syn på artighet. Denna norm, det 

vulgäras motpol, har länge varit betecknande för Japan men är nu på väg ut. Förklaringen till 

fenomenet är att den artiga individen ersatts av en mera utlevande personlighetstyp – ”loud, 

brazen, and banal”, enligt Richie. Det positiva här är att rädslan för andras tycken, det som 

förr motiverade artigheten, sakta håller på att ge vika: människor känner att de fritt får leva ut 
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sin inre stämning, sin personlighet. Det negativa är att alla lever ut exakt samma personlighet 

– en ohyfsad, vulgär, oartig sådan.
21

  

  Richies syn på oartigheten går parallellt med hans beskrivningar av det virtuella. I båda av 

exemplen möjliggör ett modernt fenomen – nätets anonymitet å ena sidan, den offentliga 

rädslans avklingande å den andra – för en ny typ person att uppstå, som ansvarslös och 

omvärldsignorant drivs av viljan att uppfylla sina stundliga behov utan hänsyn till andra. Men 

båda spelaren och den oartiga bidrar härigenom till att etablera en av aspekterna i det 

negativa, nämligen kollektivismen: spelaren genom att fly in i en verklighet som isolerar 

honom och gör honom harmlös inför denna, den oartiga genom att stärka det kollektiv (av 

andra japaner) som hon tror sig göra sig lös från genom sin manermässiga förråing. Det som 

japanen upplever som ett frigörande från den sociala verkligheten – att uttrycka en unik 

personlighet, att leva ut sitt jag på nätet – stärker bara denna verklighets negativa aspekter.  

  Till skillnad från Richie menar Kerr att artigheten är allmän, inte på utväg. Den ett tecken på 

att televisionen och utbildningsväsendet lyckats med att homogenisera befolkningen där tusen 

år av militärvälde gått bet. Kerrs exempel är staden Osaka, som ända till nyligen varit den 

minst homogena i landet. ”Osaka people”, skriver han, ”are becoming well behaved, and with 

their new-found good manners, they are becoming just like everybody else”.
22

 Detta antyer att 

förråingen och oartigheten i Kerrs ögon är ett sätt att visa på genuin självständighet, vilket 

bryter av honom från Richie. Hos båda ses dock en och samma sak som negativ: att japanen 

blir som alla andra, att kollektivet består.
23

 

Trängsel 

Ett ytterligare fenomen som orsakar det negativa är befolkningsmängden. Kerr kommenterar 

detta isolerat och väldigt hastigt i ett sammanhang där han jämför ”folk på slätten” med 

bergsfolket i den dal han bodde i på 70-talet, Iya. De senare exemplifierar för honom ett 

ursprungligare Japan, de förra det moderna, sena. Iya-borna är, skriver Kerr, ”free and easy 

people”, snällare än andra japaner. Och som ättlingar till de hovmän som flydde 1100-talets 

militärstat utgör de ett sista exempel på ett Japan innan byråkratins födelse. En konkret aspekt 

där de skiljer sig från folken på slätten är att de aldrig brukat ris. Ekande Marx teorier om 

”orientalisk despotism” menar Kerr att frånvaron av detta möjliggjort för Iya-borna att 

undvika den befolkningsökning som risnäringen oundvikligen leder fram till liksom de 
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sociala hierarkier som bevattningen av grödan fordrar.
24

 Att resten av Japan varit föremål för 

precis det senare är underförstått i resonemanget. Historiskt sett har slättlandskapet, 

befolkningsmängden och kraven på sociala strukturer hört intimt samman. Och den byråkrati, 

kollektivism och homogenisering som senare blir hårt åtgångna i texten är uppenbara 

förlängningar av dessa strukturer. De syns inte till i Iya. 

  För Richie är befolkningsökningen ett huvudsakligen samtida problem, men inte mindre 

risig för det. I det Tokyo där han bor är människorna redan så många att de, som han uttrycker 

det, blivit saker för varandra. Tanken här (vilket också etableras öppet i texten) är att mängden 

människor på en plats bestämmer deras värde för varandra. Desto fler individer, desto lägre 

värdet på den enskilde. Och effekterna av denna proportionella minskning i människovärde 

syns tydligt i stadsbornas sätt, som karaktäriseras i samma termer som ungdomens innan. De 

är empatilösa, förråade, ”with a growing disbelief in the feelings of others”. Frågan går 

därefter över i en reflektion där Richie retoriskt frågar sig vad som händer om femtusen råttor 

sätts in i en bur avsedd för femhundra.
25

 Den morbida parallellen avslutar inlägget och frågan 

nämns aldrig mer i dagboken.  

  Hos både Richie och Kerr åberopas materiella orsaker som förklaringar till problem spridda i 

det moderna Japan. Exemplen sällar sig därmed till en relativt återkommande typ av 

association i texterna där en materiell eller teknologisk förändring – användandet av mobiler, 

nätverk, spel eller mängden människor – utpekas som orsak till det negativa, eller åtminstone 

som ett medium som det negativa kan verka genom. För Kerr går befolkningsökningen hand i 

hand med de sociala strukturer och hierarkier som senare bygger byråkratin och 

statssamhället. För Richie utgör den en bidragande faktor till stadsbornas kyla inför varandra, 

vilket i sin tur föregriper den isolation som gör individen svag inför kollektivet.  Hos 

ingendera är den en tendens i sig själv – hos båda föregriper den en. Att Kerr utpekar 

bergsfolk som ”snällare” än de hierarkiska slättborna kan dessutom ses som en direkt hint i 

Richies riktning: bara i moderata doser av social exponering behåller japanen kvar sin 

mänsklighet. I trängsel är hon tappad. 

  Kerr blir här särskilt intressant med tanke på att han antar en inre klyvning i den japanska 

historien som bryter upp befolkningen i vad som senare ska bli ett Japan i byråkratins våld 

och det friare Japan som ännu kan iakttas i Iya. Oberoendet som Kerr tycker sig se i det för-

statliga Japan – ”free and easy people” som han säger – utgör en uppenbar motbild till den 

passivitet som enligt honom är betecknande för landets ungdom. Den sena kapitulation som 
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denna ungdom gjort inför kollektivet syns delvis för Kerr i att den avskärmat sig från världen, 

vilket gjort den svag. Att detsamma inte gäller för bergsfolken – som också lever isolerade, 

oberoende av varandra, bortom trängsel – verkar för Kerr bero på att de verkar inom ett 

radikalt annorlunda ramverk, där oberoendet och avskärmningen inte stärker en förtryckande 

makt som finns där sedan innan. I det förinstitutionella Japan existerar ingen status quo – 

staten, det homogena, kollektivet – som individernas isolation kan tillskynda, medan detta är 

den enda egentliga effekten av verklighetsflykten i det moderna Japan, där homogeniseringen 

satts i strukturell praktik. Det som är i Iya-bons egenintresse är därför inte i den moderna 

japanens egenintresse. Bara utanför den tätbodda slätten tillråds ansatser till oberoende. 

  Ett sätt att utveckla Richies syn på trängseln är att se den som en faktor som gör verkligheten 

mindre verklig – genom daglig, anonym upprepning fjärmas individen från sin nästa. Sedd 

som en förlängning av verklighetsflykten har trängseln både samma hemvist (det moderna 

Japan) och samma effekter (empatilöshet, förråing) som den virtuella verklighet som Richie 

kritiserat sedan innan. Japanens oartighet har därmed inte enbart att göra med att nya 

teknologier kommit till landet eller att rädslan för vad andra anser om en gått förlorad. 

Fenomenet bygger lika mycket på att japanen genom ökad, monoton exponering för sina 

medmänniskor slutligen inte kan uppleva sin omgivning mänskliga verklighet, vilket gör att 

hon inte heller kan ta i beaktande dess tycken och smak. Hon rör sig därför i samma bubbla 

som den spelande ungdomen där det enda som är verkligt för henne är hennes egna behov och 

det omedelbara bejakandet av jaget. Genom befolkningens stora mängd blir staden en virtuell 

spelplan som isolerar precis som de normativa förskjutningar och den teknologi som verkar i 

denna stad. Denna associativa räcka förklarar delvis varför alla fenomenen kopplas samman 

av Richie med förråing. 

  Befolkningen som virtuell verklighet äger en viss likhet med det urbana landskap som både 

Richie och Kerr skildrar. Detta landskap har för båda karaktär av kopia och fake. 

Omgivning 

När han beskriver samtidens Kyoto och Nara, två gamla kejsarstäder, är Kerrs omdöme oskylt 

negativt. Städerna har förfallit till kopior av sina gamla jag, till historiska temaparker utan 

någon relation till sin äldre glans. Detta har huvudsakligen att göra med att japanerna, trots att 

de finner städerna vackra, inte ser att de har någon koppling till det moderna liv som de lever, 

vilket gjort att de låtit betongen ta över.
26

 Ett liknande omdöme fast i prognosform 

återkommer senare i essäerna: “As living cities like Kyoto decay, they will be replaced by 
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copies”.
27

 Men eftersom städernas ursprungliga värde var en produkt av det liv som levdes 

där, av stadsbornas förfinade seder och eleganta sätt, kommer kopiorna inte att återuppliva det 

som går förlorat.
28

 Resultatet är förfulning och en död stad. 

  Också den “monumentkultur” som Kerr ser som endemisk i det moderna Japan är en del av 

denna senare tendens till riktningslöst byggande. ”In recent years”, skriver han, “every city 

and town must have a museum or a ’multi-purpose cultural hall’, even though there may be 

nothing of importance to put into the museum, and not much use for the hall”.
29

 Den enda 

anledningen till att dessa kultursymboler byggs är för att administratörerna ska få tillfälle att 

lindra sina samvetskval, att göra någonting istället för ingenting. Och poängen gäller också 

för konsten i stort: ”With its many wealthy institutions dedicated to preserving traditional arts, 

Japan will have no trouble maintaining outward forms”. De fossiliserade formerna av 

konsterna blir kvar, men människorna glömmer meningen bakom dem.
30

 

  En av de orsaker som Kerr pekar ut för konstens allmänna förstelning är miljöförstöringen. 

Det är denna – som vi sett tidigare delvis orsakad av renga-mentaliteten – som gör att 

meningen glöms bort bakom konstföremålen, som därmed blir till saker enbart. Men även det 

medvetna byggandet, som försöker konservera miljön i kopior, medverkar i denna glömska. 

Det försöker återskapa gatubilder, tempel och lokaler för de traditionella konsterna att frodas 

i, men utan att se till det djupare sammanhang där de fick sin ursprungliga mening. För 

stadens del är återgärderna utan effekt för att städerna ursprungligen var mer än summan av 

sina delar. För konstens del motverkas byggandet av det sammanhang som redan förstörts av 

”the mountains and rivers covered with wires and concrete, the old wooden houses replaced 

with aluminium and plastic”.
31

 I det fula, moderna Japan kan konsten i dess traditionella form 

inte uppskattas, oavsett hur mycket statens institutioner försöker hålla uppe dess yttre fasad. 

  Att Kerr pekar ut stadsbornas förfinade sätt som en elementär del i den levande staden kan 

läsas parallellt med den inåtvändhet som han uppfattar att det moderna Japan drabbats av. 

Som vi sett tidigare associeras denna med det institutionella Japans homogeniserande ansatser 

och, liksom hos Richie, med ungdomens rädsla för verkligheten. Om vi tolkar inåtvändheten 

som en del av bristen på sedlig förfining – de två är svåra att kombinera med varandra – gäller 

Kerrs förklaring av det förra också som en indirekt förklaring av städernas livlöshet. Samma 

byråkrati som försöker bygga upp staden som kopia blir därmed ett delskäl till varför den 
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kopierade staden inte är tillräcklig för att återupprätta den japanska kulturens äldre format. 

Byråkratin själv har drivit in människorna i en passivitet som gör att städerna den bygger inte 

substituerar de ursprungliga. I brist på en levande befolkning går kulturen så över i ytlig 

imitation eller trycks undan av betongen helt.  

  Richies kommenterarer kring den moderna staden liknar Kerrs. Det sena 1900-talets urbana 

landskap ses av honom som väsentligen overkligt, som en förlängning av den datorkultur som 

griper över ungdomen. ”Tokyo as virtual reality”, skriver Richie. ”The architecture is comic 

book bulky; the streets are paper thin; and everything looks like a se for what it is”.
32

 Och de 

postmoderna skrapor som reser sig i Tokyos centrum är alla lika smaklösa: i stadsdelen 

Roppongi ser de ut som enorma läppstift och cigarettändare. Deras fasader är av livlöst 

krom.
33

.  

  Att ordet virtuell uppträder i beskrivningarna av staden gör att den direkt kan relateras till 

Richies datorkritik. Det urbana landskapet självt kan – i likhet med den överdrivna befolkning 

som lever där – tolkas som en källa till den overklighet som möjliggör för jagets kravlösa 

utlevelse. Staden blir till en virtuell spelplan som isolerar, liksom spelen. Det moderna Japan 

fjärmar därmed – i denna läsning av Richies associativa räcka – både arkitektoniskt, 

befolkningsmässigt och teknologiskt sina medborgare från varandra. Och alla dessa fenomen 

pekar mot den kollektivism och det statsamhälle som Richie fördömer. 

Konst 

Att de traditionella konsterna enligt Kerr inte kan återupplivas genom byråkratiska ansatser – 

genom den monumentkultur som han beskriver kritiskt – sammanlöper med hans allmänna 

syn på dessa konster. En väsentlig del i dem alla – ikebana, noh-teater, téceremoni, kampsport 

– är att de inbegriper handlande. Bara genom att kroppsligt uppleva dem greppar man deras 

mening, menar Kerr, som blir tom och trivial om man försöker uttrycka den i ord.
34

 Den 

genomgående brist på skriftfilosofi som han iakttar i Japans historia förklaras också delvis 

genom detta. Japans ande har till skillnad från Kinas, essäns explicita kontrast, aldrig 

ordsatts.
35

 Istället flödar den genom de traditionella konsterna.
36

 

  Något liknande gäller de konstföremål som Kerr själv samlar på – mest bokrullar och 

kalligrafi. Dessa använder han till att skapa en total värld där ”everything fits together into a 
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single, interrelated theme”.
37

 Genom att kombinera föremålen med varandra och med deras 

”essential meaning and artistry in mind” återskapar han den gamla världens atmosfär i sitt 

eget hem. En väsentlig del i detta är att Kerr – i likhet med ägarna innan honom – umgås med 

konsten aktivt för att sakta upptäcka dess dolda hemligheter och samtidigt fördjupa sin 

förståelse för livet. Detta är omöjligt att göra i muséer, menar Kerr, där föremålen vistas 

ensamma eller huller om buller med avarandra, utan internt sammanhang. Och han ser sin 

egen samling som ett sista exempel på en livsstil som snart är utdöd, uppköpt av någon 

institution någonstans. Det som väntar är förvrängning. 

  I båda dessa exempel spelar människans aktivitet en central funktion i meningsskapandet. 

För bildkonstens del utförs den av ägaren till konstföremålen som genom att umgås med dem 

i ett totalt sammanhang blottar deras dolda mening sakta. De andra traditionella konsterna 

fungerar enligt samma princip. De är å ena sidan aktivitetsbetingade i sig själva (dans, teater, 

téceremoni, kampsport), men kan också bara förstås genom att man kroppsligen engagerar i 

dem: de blir trivialiserade om de förklaras. Kerrs syn på den traditionella kulturen i överlag 

visar därmed i miniatyr hans syn på städerna vilka, som vi sett, utanför sitt sociala liv (som är 

både sammanhang och aktivitet samtidigt) blir meningslösa och döda. Och eftersom 

problemen bygger på frånvaron av en hel livsform kan en ytlig kulturpolitik inte åtgärda dem. 

För både städerna och konstföremålen jämför Kerr en ursprunglig, aktivitetsinriktad förlaga 

mot den moderna, institutionaliserade och urartade formen som, för städernas del, ignorerar 

det sociala sammanhang som gjorde dem levande, för konstföremålens del det meningsfulla 

umgänge som gav dem mening. Muséerna som byggs i detta senare fall tvingar verken i 

isolation, vilket bryter av dem från det privata ägande där de upplevdes naturligt och aktivt.    

  Det är därmed inte bara Japans fulhet som gör att kulturen förlorar sin mening – Kerrs öppna 

förklaring till fenomenet. Försämringen handlar också om att konst institutionaliseras och blir, 

i likhet med städerna, omöjlig att uppleva i ett ursprungligt, levande tillstånd. Och denna 

institutionalisering leder i förlängningen till att Japan självt blir svårare att förstå, för landets 

filosofi flödar, som Kerr noterat, genom dessa konster. Boven här är samma vagt definierade 

byråkrati som skapar passiviteten i första taget. Den försöker bevara traditionerna, men gör 

samtidigt själv dem omöjliga. 

Ytlighet 

Betecknande för Richies syn på den japanska kulturen i stort är bristen på djup. Detta syns 

redan i hans förklaring av världsfrånvändheten i de traditionella konsterna och ungdomarnas 
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virtuella livsform. Ytterligare aspekter av detta ytliga Japan kan iakttas i några vardagliga 

fenomen som Richie kommenterar utspritt. En är de röstbilar som innan de japanska valen 

genomfar städerna och utannonserar kandidaternas namn. Kampanjerna har starkt 

sentimentala drag. ”Though everybody knows this is play-acting of the most amateur order”, 

skriver Richie, ”it is nonetheless accepted as a sign for what it stands for and is hence 

(Japanese connection) the thing itself”.
38

 Och en liknande benägenhet att ta det yttre för 

verklighet iakttar han i finansvärlden, där han apropå två banker som håller på att gå i konkurs 

men i sista stund tillsammans bildar nytt skriver: ”Nothing ever fails in Japan. It merely 

changes its name”. Vilket återspeglas i en senare incident som han läst om i tidningarna: 

“Recently a popular actor accidentally ran over a child. Feeling dreadful about it, he shaved 

his head and changed his given name”.
39

  

  Också andra exempel av liknande innebörd återkommer i dagboken. I alla är det bärande 

temat japanens fixering vid ytan och det ostentativa. Sina skillnader till trots är dessa fenomen 

väsentligen samma sak, för båda gör att japanen söker sig till någonting annat än verkligheten 

eller tar yta för verklighet, som i det virtuella. Kulturella fenomen konstureras här som tecken 

som inte pekar mot verkligheten utan som fungerar som lösa och självtillräckliga fiktioner. 

Detta är samma tendens som Rolf j. Goebbel identifierat i Roland Barthes klassiska 

Japanskildring Teckenriket, utkommen under det strukturalistiska 60-tal som Barthes var del 

av.
40

 Men hos Richie är det, till skillnad från i Barthes, inte västerlänningen som pålägger 

fiktionen det främmande landet, utan japanen själv. I Japan är tecknet och det betecknade ett 

och detsamma, för fenomenens yttre är för japanen lika med deras verklighet.  

  Detta har starka likheter med den stundkultur som för Kerr orsakat stor förödelse i det 

moderna Japan. På samma sätt som ”renga-mentaliteten” och bristen på planläggning gör att 

japanen totalt fokuserar på endast en delaspekt av sin erfarenhet, får fixeringen vid ytan som 

konsekvens att japanen förlorar intresset för ett visst slags verklighet – i Richies exempel en 

politisk-social och finansiell sådan. Den rädsla som både Richie och Kerr anger som orsak till 

att japanen blivit inåtvänd underbyggs därför av en grundmentalitet som länge drivit in 

japanen i någonting annat än verkligheten själv och som båda konstaterar, men i olika former. 

Att Richies ytkultur också har en viss likhet med den kopiekultur som Kerr identifierat i det 

moderna Japan stärker parallellen. De nya husen och utställningshallarna som byråkratin 

bygger är i Kerrs ögon bara fasader, för de förhåller sig inte till det sammanhang som gav 
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konsten ursprunglig mening. Den tomma gestik som spelar här är tecken på en ytfixering 

liknande den som Richie beskriver, där fenomenets externa verklighet upplevs som deras 

meningscentrum. Och i båda fallen är det japanen själv som är tendensens upphov. 

  Men Kerr konstaterar även öppet landets benägenhet att stanna vid ytan. ”Japan, on the other 

hand”, skriver han i en jämförelse av landet med Kina, 

 

with its social patterns designed to cocoon everyone and everything from harsh reality, is a much more 

comfortable country to live in. Well-established rhythms and politenesses shield you form most 

unpleasantness. Japan can be a kind of ‘lotus land’, where one floats blissfully away on the placid surface of 

things.
41

 

 

Bilden av Japan som ett lotusland fäster sig väl historiskt.
42

 Den är också en direkt 

förlängning av Kerrs kritik av stundkulturen och en öppen parallell till Richies syn på 

ytligheten. I båda fallen nöjer sig japanen med fenomenens yttre och glömmer deras 

verklighet, vilket leder till negativa resultat. Att det är de sociala strukturerna som i Kerrs 

ögon möjliggör ytflytet kan dessutom kopplas samman med det byråkratiska Japan, för detta 

är enligt honom både strukturernas upphov och deras främsta tillskyndare. Flankerad av den 

artighet som också den innan setts som del av den homogenisering som är byråkratins 

viktigaste målsättning vaggar japanen i en kokong över verkligheten, tryggad från dess krav. 

  En liknande öppen premiering av ytan syns i Richies syn på film och teater. Apropå Yasujiro 

Ozus filmer säger han: ”If you use your eyes and your ears properly you will understand; if 

you do not, no amount of explanation will inform you”.
43

  Samma filmskapare lovordas 

senare för att i hans filmer “what is put before me is all there is, no hinting of depths 

below”.
44

 Och den folkliga teaterformen kabuki, en kvarvara från en äldre tid, kommenteras 

på ett likartat sätt: Richie blir berörd av hur känslorna gestaltas i pjäserna, inte av känslorna 

själva. Den hantverksmässiga presentationen av dem är det viktiga, inte representationen.
45

  

  Richies påpekanden om Ozus filmer kan länkas samman med Kerrs syn på de traditionella 

konsterna. I ingendera fallen är språklig förklaring påbjuden: konsten kommunicerar sin 

innebörd antingen på ytan (Richie) eller genom att man engagerar sig i den aktivt (Kerr). 

Kommentarer är överflödiga och förvränger. Richies förkastande av förklaringar kan vidare 

ses parallellt med Kerrs syn på den moderna tempelkulturen, där tystnad och harmoni offrats 
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till förmån för högtalarröster som förklarar tempelgårdarna. Underförstått i detta fenomen – 

som av Kerr kallas ”the Kyoto malaise” – är att gårdarna inte behöver förklaras i sin direkta 

verklighet utan att harmonin finns i ett tyst iakttagande.
46

 Detta liknar mycket Richies film- 

och pjäsideal, där ytan själv förklarar sin mening. 

  Även när Kerr uttalar sig om kabuki föregriper han sin kritik av det moderna Japan. Där 

västerländsk teater försöker hålla en narrativ enhet genom pjäserna fokuserar kabuki på att 

fånga och accentuera ”the emotion of a single fleeting moment”.
47

 Som en förklaring till att 

teaterkonsten nått en så hög nivå av förfining i just Japan anger Kerr dessutom den japanska 

kulturens fäbless för det yttre, vilken även syns i landets fruktdiskar där varorna är utsökta till 

utseendet men smaklösa inuti.
48

 Dessutom är de olika inslagen i kabuki, menar Kerr, ett direkt 

avtryck av landets dubbla natur. Pjäserna är, precis som Japan i stort, ”torn between 

refinement and hedonism”.
49

 Denna motsägelsefullhet som uttänjs till att omfatta hela 

kulturen korresponderar nära med en återkommande stereotyp i väst som Littlewood noterat: 

Japan som ett paradoxernas, extremernas land.
50

  

  Precis som hos Richie uppfattas i Kerrs text en och samma tendens som både positiv och 

negativ. Teaterkonsten i allmänhet ses som den positiva sidan, de falska fruktdiskarna och 

stadskopiorna den negativa. Fokus på stunden i haiku, renga och kabuki är den positiva sidan, 

landskapets planlöshet, förstöring och förfulning den negativa. Tendensen som underförstås i 

alla dessa fenomen är densamma: fixeringen vid stunden eller ytan. När denna uppträder i 

kulturella sammanhang uppfattas den som någonting lovligt av Kerr, vilket däremot inte är 

fallet när den uppträder på ett samhälleligt plan. Med andra ord är det när ytan eller stunden 

institutionaliseras eller blir till allmänna tendenser som deras våld börjar synas. Och som vi 

sett gör samma våld det omöjligt för det japanen att njuta av kulturen på ett genuint sätt, för 

den förblindar henne i förlängningen för den.  

  Detta går igen hos Richie, för hans syn på kabuki hakar delvis i de beskrivningar av 

förtappade ungdomar som han iakttagit i det moderna Tokyo. En sådan uppträder i samband 

med kritiken av nätvärlden allmänt, där kommunikationen beskrivs som ett analogt system av 

känslor möjliggjord av den fysiska distansen mellan aktörerna. Samma sena kväll av urban 

rundgång ser Richie en ung man komma ut ur en stridssimulator i en till arkadhall. “But who 

is this?”, frågar sig dagboken. ”He has had an experience with no one, about nothing, and he 
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is satisfied with this”.
51

 Och han jämför det hela med pornografi och ser den unge 

multiplicerad med miljoner, en bild av framtidens Japan.
52

 

  Den spelande har tröttat ut sig mot ett intet och är nöjd med det. Med tanke på vad Richie 

sagt om kabukis presentation av känslor och andra aspekter av det Japan som han gillar, som 

ytskiktet i Ozus filmer, borde detta inte vara någonting speciellt. Även i dessa konster är den 

direkta upplevelsen det centrala medan vad den syftar till är sekundärt. Men en och samma 

tendens får en annan värdeladdning när den uppträder i det gamla Japan (eller i ett uttryck för 

detta Japan, vilket konsterna är) än när den uppträder i det moderna, unga Japan.  Och när 

japanen visar på samma benägenhet att fixera sig vid det ytliga som Richie ger prov på i sin 

konstsmak uppfattas det som ett förspel till ansvarslöshet, morallöshet och verklighetsflykt, 

eller som ett tecken på att dessa fenomen redan etablerats i det japanska samhället. 

  Kerr erbjuder en explicit kontrast mellan västerländska sätt att närma sig konst och japanska, 

vilket anknyter till ytlighet. På det konstseminarium som han förestår årligen deltar ett antal 

japaner och västerlänningar som får lära sig de traditionella konsterna praktiskt. En av 

seminariets uppgifter är att göra en tekopp av modellera. Japanerna gör samtliga koppen 

enkel, helt i enlighet med dess praktiska syfte: de låter funktionen leda sitt skapande. Med 

västerlänningarna är det annorlunda. “At all cost”, skriver Kerr, “they must inject some 

originality into their work, and they are not satisfied until they have made their bowls 

‘interesting’”.
53

 Detta beror på att de lärt sig från barnsben att vara kreativa och uttrycka en 

egen, unik personlighet. Detta leder till att kopparna blir fula och passar dåligt till den 

meditativa atmosfär vilken är teceremonins grund. Bara japanerna respekterar denna i sitt 

skapande, för de stannar vid formen och ytan. 

  Fulheten är här en funktion av västerlänningens vilja att uttrycka någonting inre – hon vill 

göra synligt sitt unika jag, vilket förstör koppen. Detta kan ses som analogt med Richies kritik 

av tendensen till behovsutlevelse som han iakttar i det moderna Japan. I likhet med Richie 

anser Kerr att viljan att uttrycka en personlighet – vilket är att övergå ytan – leder till negativa 

konsekvenser hos den enskilde. För honom är resultatet estetiskt negativt, medan Richie 

konstaterar förråing. 

Språk 

En förklaring till Richies negativa inställning till det virtuella mera allmänt finns i hans syn på 

språket. Apropå den negativa nätkommunikationen skriver han: ”this is a universe of words, 
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only words, and words are only agreed upon signals to denote a reality, not the reality itself.” 

Och orden är “coarse compared to the real. It is the real that is excised in this modern 

mode”.
54

 Det hela är med andra ord inte kommunikation utan ”imposture”: ordens overklighet 

gör att aktörerna kan fabricera sina personligheter självsvåldigt efter stundens behov, vilket 

bidrar till den förråing som han noterar. Och i ett senare sammanhang, apropå språkets 

relation till filmmediet, ekar Richie sin kommentar om ordens deskriptiva klumpighet: “In 

fact, try as we may, words hit no bull’s-eyes. They are not made for that. They are made for 

general description, for describing genre scenes”.
55

 

  Språkets dynamik och detaljbrist förklarar i dessa exempel både det bristfälliga i virtuell 

kommunikation och filmmediets överlägsenhet över orden. När det gäller att fånga 

verkligheten är språket otillräckligt – det förvränger, gör saker och ting genremässiga, ej-

precisa. Men samma språk möjliggör också för en aktiv förvrängning av jagets på nätet driven 

av låga, stundliga behov. Den moderna ungdomen fabricerar sig själv vid tangentbordet utan 

motstånd, för ordens godtycklighet tillåter detta.  

  Betoningen på stunden i det senare sammanhanget är absolut centralt. Det virtuella erbjuder i 

Richies associativa logik en plats där språkets böjlighet kan användas i de asociala, tillfälliga 

behovens tjänst. Den inneboende godtycklighet som språkliga utsagor bär på gör därmed att 

en viss typ av antisocial utlevelse och manipulation av självets bild förenklas. Trots att den 

virtuella verkligheten delar många egenskaper med japansk finkultur, som ytlighet och brist 

på djup, får den av detta skäl – språkets involvering – en negativ effekt. Och även om 

stridssimulatorer inte involverar språk kopplas deras ytlighet, referenslöshet och brist på djup 

samman av Richie med samma slags utlevelse av stundliga begär som nätspråket. Detta syns i 

den associativa räcka som gör att Richie i dagboken kommenterar bådadera fenomenen som 

”virtual reality” och att deras ömsesidiga föregångare, de traditionella konsterna, anges för 

båda i samma veva.  

  Richie skriver sig här in i samma kritik av stundkulturen som Kerr. Tankegången som 

underförstås i hans kommentarer kan återges som följer: japanens benägenhet att fly undan 

verkligheten (en kulturell preferens) resulterar i en smak för det virtuella (datorer och 

simulatorer) som delvis genom språket (i datorer och e-post) men också allmänt (i simulatorer 

och spel) möjliggör för de stundliga behovens utlevelse, som både medverkar och är del av 

den kyla som samtidens japan uppvisar. I stridsimulatorer och spel är behovsutlevelsen direkt 

och utan föremål medan den i e-kommunikationen går genom språket, som möjliggör en 
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förvrängning av jaget i de låga behovens tjänst. I båda är den negativ, för den drivs av 

stundlighet. Det negativa verkar alltså inte här bara genom ny teknologi utan också genom det 

språk som både allmänt och i förhållande till japansk finkultur förklarats som otillräckligt i sin 

representationella funktion av Richie. Språket förbigår verkligheten från två håll: genom att 

förvränga den och genom att tillåta en aktiv förvrängning av den på nätet. 

  En ytterligare del av detta associativa centrum kan iakttas i Richies syn på landets 

intelligentsia. Den existerar inte, vilket enligt Richie beror på att det inte kan finnas några 

intellektuella där det inte finns självständighet. Och i Japan är ingen självständig, utan alltid 

först och främst japan. Karaktäristiken avslutas med en reflektion: ”Those given to an 

exercise of the intellect, inclined toward abstract thinking or philosophical subjects, seem to 

thrive best when words are not used: painters, composers, and filmmakers”. Och mycket 

riktigt är den ende riktige intellektuelle som Richie kommer att tänka på ”a dissident manga 

artist”.
56

  

  Att den fria tanken i landets samtid centrerar sig kring icke-språkliga uttryck kan ses som en 

förlängning av Richies kommentarer kring språkets generella brister och deras roll i 

förråingen, som i sin tur bidrar till kollektivets beständighet. I ett land där det inte finns några 

individer är språket automatiskt korrumperat, för det bidrar bara till att fabricera den 

overklighet som grundar det negativa. Den kritiska reflektion som de intellektuella utför kan 

därför inte göras språkligt utan måste söka andra, ej-språkliga uttryck, i likhet med den 

traditionella japanska kultur som Richie aktar. Att Richie på ett annat ställe kallar den 

egoistiska, lättsinniga ungdomen ”non-thinking” knyter samman förråingen med 

intelligentsians språklöshet.
57

 Ungdomens behovsutlevelse, som till del (i 

nätkommunikationen) förmedlas språkligt, passiviserar individen inför de stora samhälleliga 

problem som finns i hennes omedelbara omgivning. Språket är därmed ett av de medier som 

när den kombineras med modern teknologi bidrar till den byråkratiska apparatens fortlevnad, 

för den gör individen harmlös genom att engagera henne i stundliga nöjen och tom 

självutlevelse.  

  Att Richie anser det japanska språket omöjliggöra abstrakt tänkande stödjer detta associativa 

komplex. Motståndet mot fri tanke kommer från flera håll samtidigt: språkets medlöparskap i 

den vulgära behovsutlevelsen, dess inneboende brister ifråga om framställning av verklighet 

och dess grammatiska tendens att premiera det konkreta. Kerr utför en liknande reflektion när 

han förklarar det japanska språkets historiska föränderlighet som en bidragande faktor till 
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historielösheten i det moderna Japan. Språket medverkar därmed för båda i det negativa i 

samtidens Japan. Och hos båda är det frånvarande i det positiva. 

Materialism 

Ett sätt att fördjupa Richies syn på förråingen ytterligare är att se den i ljuset av ett äldre Japan 

pengar spelade en mera undanskymd roll. “I left”, skriver Richie om sitt beslut att lämna 

Amerika, “and eventually came to this poor, defeated island, where it was spirit that counted 

and not money because no one had any”. Och han minns hur japanen var tvungen att linda in 

sina tillgångar i papper när hon gjorde affärer – så skamfylld var användningen av pengar i 

landet som han först mötte. Detta är längre inte fallet. Prylsjukan är allmän och vart han än 

går ser han nyrika skaror. Tokyo är det nya Main Street.
58

 

  Pengarnas ökade synlighet kan läsas som en parallell till den vulgära självutlevelse som 

enligt Richie blivit allmän i Japan. Genom sitt pengabruk gör dagens japan synligt sina 

preferenser, något som inte förr var möjligt när kommersen var skamsatt och penningen dold. 

Materialismen fungerar här som en associativ förlängning av den problematik som Richie 

identifierat hos mobilanvändare, spelglada ungdomar och oartiga restaurangbesökare, 

nämligen att normativa och teknologiska förskjutningar i japansk modernitet möjliggör för 

jagets låga begär att få riskfritt utlopp. Pengarnas synlighet är en symbol för den 

självtillvändhet som hotar att fälla det moderna Japan totalt. Den är japanens jag-kärlek 

manifest. 

  Kerrs kommentarer kring materialismen är mera implicita och mindre personligt hållna. I 

några episoder som han återger ur den gamla hovadelns historia – för honom intimt 

sammankopplad med de sköna konsternas utveckling i Japan – tecknar han en motbild till det 

moderna Japan, där doften av pengar är allmän ”and everything has been polished and made 

perfectly neat and sterile”.
59

 Denna adel, kuge, levde i århundraden i total fattigdom men kom 

ändå att utgöra grunden för den förfinade kultur som Kyoto en gång var centrum för. 

Eftersom det enda som kuge ägde var sina minnen från Japans kulturella guldålder, Heian, 

lärde de sig att leva elegant i yttersta armod, utan egentliga tillgångar.
60

 De omvandlade sin 

fattigdom till förfining och satte ett avtryck i kulturhistorien. 

  Kuges världslighetsbrist går igen i den diskussion av halmtak som Kerr för apropå sitt eget 

hyddbygge i Iya. Halm var i det gamla Japan elitens preferensmaterial, själva kännetecknet 

för elegans och stånd. Man byggde sina tempel- och palatstak av det.  Och Kerr sörjer att 
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traditionen med halm snart är borta för att det blivit för dyrt att lägga tak på gammalt vis. 

Förlusten slår mot Japans själva hjärta. “This ability to make use of humble materials” skriver 

Kerr, “was one of the defining characteristics of Japan’s tradition”.
61

 

  Båda dessa exempel är historiskt tonade. De etablerar en implicit kontrastverkan mellan det 

ursprungliga, ideala Japan och den modernitet där marknadsmässigheten är allmän och 

kulturen stadd i förfall. I båda fallen är det ett flärdlöst fenomen – fattigadel och ett 

funktionellt byggnadsmaterial – som ses som den traditionella kulturens centrum. Trots att 

Kerr inte fördömer den moderna materialismen öppet låter han här förstå att det som han 

värderar i Japans kulturarv inte har med ståt och pengar att göra, utan snarare springer ur 

hantverksskicklighet och elegans. Den byråkrati som försöker åtgärda de samtida problemen 

genom ekonomiska manövrer – utställningshallar, kopior, andra lösa byggnadsprojekt – får 

därmed en outtalad reprimand. Den materialism som den institutionella maskinen drivs av var 

aldrig nödvändig för att den fina kulturen skulle bli till i första taget, så den måste vara onödig 

även i det moderna Japan.  

  Detta senare är vidare någonting som japanerna delvis förstår, delvis inte. ”Somewhere deep 

in people’s hearts”, skriver Kerr, ”’poor’ brings with it a sense of relaxation and ease”.
 62

 Men 

detta motsägs när han noterar att de traditionella husen ändå rivs ner för att de utstrålar 

fattigdom – detta är åtminstone orsaken till att förstörelsen inte skapat någon debatt.
63

 En 

ambivalens existerar därmed i japanens förhållningssätt till sitt flärdlösa arv. 

  Både Richies och Kerrs materialismkritiker kan kopplas samman med några japanbilder som 

förkommit i historien. Richies ursprungliga Japan, en kontrast till det självutlevade som han 

kritiserar, fångas med Littlewoods karaktäristik: ”restraint in a world of indulgence, 

tranquility in a world of turbulence, spirit in a world occupied by the material”. Allt detta har 

Japan i olika tider setts som hamn för till skillnad från väst, som karaktäriserats genom ledens 

andra del.
64

  

  Kerrs lovsång till halmen har även den en historisk föregångare i bilden på Japan som bärare 

på genuin, gammaldags hantverksskicklighet till skillnad från industriella produktionsformer. 

Denna aspekt har länge setts som någonting västvärlden hållit på att förlora och som 

soluppgångens land hållit fast vid.
65
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  Både Richie och Kerr fogar sig därmed mot en kulturell botten som inte alltid är tydligt 

utsagd men som underförstås i deras kommentarer. Denna botten är del av det koloniala arv 

som texterna delvis tillhör, men som de också delvis undviker. 

Strategier 

Under de senaste tre årtiondena har representationen av utomeuropeiska folk problematiserats 

intensivt. Edward Said kartlade i sin Orientalism från 1978 den västerländska kunskapskultur 

som historiskt sett förhållit sig till Orienten genom förminskanden, floskler och falskt intresse. 

Min vilja i det följande är att spåra några av de strategier i Richies och Kerrs texter som 

ibland medvetet, ibland implicit bidrar till att de kringgår den problematik som deras kritik av 

ett icke-västerländskt samhälle inbjuder. Detta kan ses som ett uttryck för en postkolonial 

medvetenhet liknande den som först börjar synas i antropologiska framställningar kring 

decennieskiftet 1970 – en tidsbestämning som sammanfaller med min kronologiska 

avgränsning av materialet.
66

 

  Det biografiska inslaget i texterna är en av dessa strategier. Genom att hänvisa till ett Japan 

som mötte de när de först kom till landet ger både Richie och Kerr sin kritik av dess 

modernitet en legitimitet som bygger på ett förstapersonsperspektiv. Detta är särskilt märkbart 

i Kerr där textens genre inte motiverar det biografiska anslaget. Tendensen till bakåtblickande 

får ändå samma effekter som hos Richie. Den senares dagbok rapporterar femtio år av 

iakttagelser och fångar därmed en värld som stora delar av det unga Japan inte upplevt. 

  En annan strategi framkommer ur texternas tematiska bindningar. Det moderna Japan är för 

både Richie och Kerr – vilket vi sett – ytligt, stundbetonat, verklighetsfrämmande, kollektivt, 

språklöst och karaktäriserat av rädsla och strukturell konformism. Hela det tematiska 

sammanhang som texterna skapar bidrar därmed till att etablera en kontrastverkan mellan 

författarnas texter och det Japan som beskrivs, där det senare ses som fånget i aktiviteter som 

omöjliggör både för förståelse och uttalanden om den samhälleliga situation som kritiseras. 

  Kerr gör ytterligare några manövrar i denna riktning. Genom att antyda en historisk brytning 

mellan å ena sidan det byråkratiska, moderna Japan, å andra sidan det ursprungliga och friare 

kan han kritisera landet utan att verka totaliserande. Hans anmärkningar rör inte japansk 

kultur generellt, utan enbart de aspekter som gjort att den gått över i det negativa. Denna 

strategi flankeras av återkommande antydanden om att japanerna själva, ”i sina hjärtan”, vet 

att deras land håller på att gå ner sig och anmärkningar om att byråkratin, inte befolkningen, 
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driver förfallet.
67

 I båda dessa fall förblir landet intakt, trots att kritiken kommer från en 

västerlänning. Fördömandena av Japan får stöd hos Japan självt. 

  Att Kerr placerar Japans tankearv i de traditionella konsterna innebär också att han som 

konstkännare får en privilegierad position i förhållande till landet. Han känner konsten och 

därför kulturen. Han åberopar dessutom landets benägenhet att suga åt sig positiva influenser 

utifrån, vilket etableras som ett historiskt faktum.
68

 Kerrs roll som outsider ger därmed honom 

en legitimitet som har anor i japanskt kulturellt utbyte: också tidigare har friska perspektiv 

flödat in i Japan utifrån. 

  Richies textuella auktoritet vilar i första hand på hans utanförskap. ”Smilingly excluded here 

in Japan, politely stigmatized”, skriver han 1998, “I can from my angle attempt only 

objectivity, since my subjective self will not fit the space I am allotted”. Och senare etablerar 

han: “In Japan, from where I am sitting, the light falls just right – I can see the peaks and 

valleys, the crags and crevasses”.
69

 Han kallar detta sin “lateral view” och förklarar den med 

att han ännu femtio år efter sin ankomst betraktas som en utlänning i landet. Och effekterna 

av utanförskapet summeras 1992: 

 

In Japan I interpret, assess an action, infer a meaning. Every day, every hour, every minute. Life here means 

never taking life for granted, never not noticing. For me alone I wonder? I do not see how a foreigner can live 

here and construct that shroud of inattention, which in the land from whence he came is his natural right and 

his natural tomb.
70

 

 

Båda dessa passager exemplifierar hur utanförskapet ger Richie en privilegierad position i 

förhållande till det Japan som han observerar kritiskt.
71

 Att han är outsider gör inte att hans 

upplevelser minskar sin förklarande kraft. Den främmande miljön skapar snarare en ständig 

vakenhet i hans livsform, vilket vilar mot den uttalade kontrasten mot hemlandet där han är 

passiviserad. Japanens förhållande till sin egen kultur underförstås som en förlängning av 

detta. Och även den typ av subjektiv utlevelse som kunde hota hans saklighet blir omöjlig för 

Richie i och med hans isolering från gemenskapen: den har ingen plats för den utomstående. 

Hos den moderna japanen är den däremot, som vi sett, allmän. 
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  Något som ger Richies ökad auktoritet är att hans position som outsider fördjupas i takt med 

modernitetens gång. Redan 1988 noterar han att möjligheten att spontant göra vänner – att 

plötsligt bli intim med någon – nästan helt gått förlorad.  Och han utpekar som fenomenets 

orsak utlänningens förändrade samhällsroll:  

 

It is because we are not needed any more. No one has any use for us. They do not see trips abroad in our 

eyes. These trips are something they can themselves afford. And there are so many of us. We have become 

common.
72

 

 

Och han går över i en självkritisk reflektion där han noterar att han borde vara glad över att 

Japan blivit självständigt och över att han, utlänningen, inte längre ses som någon speciell. 

Men han är det inte.
73

 

  Detta är en mild variation på den allmänna förråing, driven av självtillräcklighet, som Richie 

konstaterat sedan innan. Japanerna isolerar sig från utlänningar eftersom de inte längre 

behöver dem, en parallell till deras allmänna ignorans för omvärlden. Men en direkt följd av 

detta är att Richie fjärmar sig från det japanska samhället mer och mer i takt med 

moderniseringen, vilket gör honom mer distanserad, uppmärksam och objektiv i sin 

avbildning av landet. Ett negativ tema i landets modernitet bidrar därmed till att rättfärdiga 

den kritik av denna som Richie kommer med.  

  Att det är japanens självständighet som utpekas som orsak till distansen har en viss vikt för 

vad vi tidigare sagt – den har karaktäriserats kritiskt av Richie, men också av Kerr. Det är 

genom frånvaron av subjektivitet som Richie motiverar sin texts deskriptiva tyngd, utlevelsen 

av vilken är en central i den självständighet hos japanen som isolerar henne från andra 

japaner.
74

 

Det förlorade 

Richies anmärkning är också ett öppet konstaterande av vad han anser har gått förlorat i det 

moderna Japan: möjligheten till plötslig intimitet med andra. Detta har en viss likhet med den 

modernitet som turister från västvärlden, enligt forskaren Ning Wang, flytt ifrån sedan länge. 

”The institutional complex of modernity”, skriver Wang, ”supplies people with affluence, 

freedom, and social order, but also leads to the loss of authenticity in the dimension of their 
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relations to others, to nature, and to themselves”.
75

 Alla tre positiva aspekter har tillskrivits 

det moderna Japan av Richie. En av de negativa, förlusten av mänskliga relationer, upplevs av 

honom som en implicit konsekvens av de förra. Men en sak som skiljer Richies modernitet 

från Wangs är att autenticitetsförlusten hos Wang ses som del av vardagens rutinmässighet, 

återhållsamhet och artificialitet. Det främmande fungerar som en fristad från detta.
76

 Som vi 

sett är det för Richies del snarare det motsatta – utlevelse, jag-centrering, materialism – som 

inom ramarna för rikedom, frihet och sociala strukturer, men också modern teknologi och 

normlöshet, leder till de negativa fenomen bland vilka förlusten av autenticitet i relationer är 

en.  

  Även Kerr antyder en affinitet med Wangs modernitetssyn. Som vi sett är miljöförstöringen 

och den fula staden två återkommande klagopunkter i hans text. Detta motivval knyter 

samman Kerr med den typ av romantik som Wang menar länge sporrat en modern 

naturturism. Det urbana landskapet ses i denna tradition som frånstötande, artificiell och 

ovälkomnande – en direkt avbild av den teknologiska utvecklingen – och ställs i kontrast mot 

den orörda naturen, ett grönt drömlandskap att fly undan stadens gråa sammanhang ifrån.
77

 

Detta har sin direkta motsvarighet hos Kerr, som fördömer den moderna staden på estetiska 

grunder. Eftersom Kerr sagt att den traditionella kulturen blir omöjlig att njuta av i det 

förfulade, moderna Japan bär hans miljökritik även inslag av den autenticitetsförlust som 

drabbar mänskliga relationer. Japan som land kan, som vi sett, i Kerrs ögon bara förstås 

genom de konster som stadslandskapets förfulning gör meningslösa. Moderniteten som denna 

förfulning är del av bidrar därmed även till en mänsklig förlust: den av en nations 

självförståelse. 

  Dessa två exempel antyder att det moderna Japan i båda texterna identifieras med förlusten 

av en eller annan form av autenticitet. Detta går också igen i den tematiska väv som uppsatsen 

tecknat mera generellt, där overkligheten eller verklighetsflykten är återkommande inslag i 

det negativa. Autenticitet är delvis en kontrast till overklighet.
78
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Sammanfattning 

Kerr 

Det negativa i japansk modernitet spelar för Kerr mot en historisk botten. Förstörelsen av 

miljön – både den urbana och naturliga – är för honom ett uttryck för den betoning av stunden 

som syns i Japans litterära arv, men också ett resultat av japanens hunger för ljus, ärvd från ett 

tidigare Japan. Också den moderna livsstil som japanen fått utifrån bryter av henne från 

traditionen, vilket gör att hon accepterar stadens förfulning enklare. Fulheten medverkar i sin 

tur i att traditionella kulturformerna förlorar i mening och tynar bort. 

  Japanens passivitet – för Kerr en produkt av normer associerade med homogenisering och en 

byråkratisk övermakt, vagt identifierad med det institutionella Japan – spelar också en roll i 

denna meningsförlust. I likhet med den levande staden är den traditionella konsten 

väsentligen umgängesbaserad, vilket passiviteten motverkar. Den byråkrati som försöker 

upprätta ett äldre Japan genom huskopior och konsthallar misslyckas därför grundligt: den 

stannar vid det yttre och glömmer meningen bakom. Samma byråkrati associeras i sin 

ekonomiska funktion med materialism, vilket Kerr binder samman med självutlevelse, dålig 

konst och isolering – alla delar av det negativa som han konstaterar. Det institutionella Japan 

sammankopplas därför genomgående med det negativa, som den både är del av och orsakar. 

  Kerr förlägger den japanska kulturens centrum vid de traditionella konsterna, vilket ger hans 

kritik av landet en implicit auktoritet. Han är kännare av dessa konster och därför kännare av 

Japan. Auktoritet genom kontrast är också en effekt av de karaktäristiker av japanerna i stort 

som han tillför (de är stundorienterade, sammanhangsblinda), hans roll som utlänning (en 

anrik källa till förnyelse för landet) och hans dubbla bild av kulturen, där han ställer det 

moderna Japan i förhållande till ett äldre och det byråkratiska i förhållande till det folkliga. 

Alla dessa strategier bidrar till att befästa textens auktoritet i förhållande till den icke-

västerländska kultur som den beskriver och att undvika den Japanskildrande genrens 

totaliserande arv. 

  Moderniten i Japan innebär för Kerr en förlust av autenticitet – å ena sidan i förhållande till 

naturen, som blir artificiell, å andra sidan i förhållande till samhällets självförståelse (hos 

japanen), som blir omöjlig. 

Richie 

Richies negativa modernitet har anor i historien även den. Verklighetsflykten bland 

ungdomarna bygger för honom på en tradition där yta premieras framför verklighet, liksom på 

rädslan som genomlöper det japanska samhället i stort. Verklighetsflykten är också produkten 
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av den självutlevelse som möjliggörs av ny teknologi (dator, mobiler, spel) och det sociala 

sammanhang (befolkningsmängd, normer, stadslandskap) som gör människorna främmande 

för varandra i det moderna Japan. Samtliga dessa fenomen associeras med passivisering, 

isolering och svaghet inför ett kollektiv, som de hjälper till att befästa. 

  En sak som för Richie medverkar i självutlevelsen är språket. I synnerhet när det kombineras 

med modern teknologi bidrar den till detta, vilket är negativt. Språket spelar också en roll (av 

frånvaro) i de kulturuttryck som Richie applåderar i landets samtid och historia: de har ytan 

som centrum. Självutlevelsen är vidare kopplad till materialismen i Japan, vilket gör den till 

del av de normativa förskjutningar som gjort japanen självcentrerad, oartig och vulgär. 

Bristen på artighet syns bland annat i att japanen försöker göra en unik personlighet öppen, 

vilket slutar i homogenisering. Materialismen syns främst i att hennes bruk av pengar blivit 

öppen, vilket bidrar (genom självtillvändhet och isolering) till att stärka kollektivet.  Detta är 

också vad samtliga teman i Richies framställning pekar mot: japanens svaghet inför andra 

japaner. 

  Auktoriteten i Richies text bygger delvis på ett förstapersonsperspektiv, delvis på ett 

utanförskap som omöjliggör subjektivitet och gemenskap med japaner. Detta ger Richie en 

auktoritet att uttala sig om landet som delvis neutraliserar den postkoloniala kritik som hans 

situation som västerlänning kritisk av ett icke-västerländskt samhälle gör honom till föremål 

för.  

  Även Richie antyder att han förlorat en aspekt av autenticitet med det moderna: möjligheten 

till spontana relationer med andra människor. Denna har gjorts omöjlig av den förråing och 

självtillvändhet i landets samtid som Richie öppet fördömer, men som han också personligt 

förlorar någonting på. 

Likheter/skillnader 

Texternas tematiska vävar överlappar delvis med varandra. Den största likheten är kritiken av 

kollektivet, som texterna närmar sig på olika sätt och olika öppet. Hos Richie underförstås den 

som associativ ändpunkt för nästa samtliga karaktäristiker av Japan, hos Kerr ses den som en 

orsak till och som en upprätthållare av det negativa. Hos båda definieras detta kollektiv vagt, 

men associeras genomgående med homogenisering, stat och byråkrati. 

  En annan likhet mellan framställningarna är synen på språket, som hos båda knyts an till 

synen på god konst. Denna konst är för båda upplevelsebaserad, vilket innebär att språket inte 

spelar någon roll i den – den kräver ingen förklaring. Konstsynen, som därmed bygger på 

ytlighet, föregriper hos båda vissa samhälleliga problem som uppfattas vara endemiska i det 
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moderna Japan. Hos Richie är yttendensen dels del av det virtuella (som sammankopplas med 

passivitet och isolation), dels av en finansiell, social och moralisk tendens (som bidrar till en 

negativ status quo). Kerr konstsyn uttrycker samma historiska tendens till stundlighet och 

ytlighet som i hans ögon dödar miljön, men förklarar samtidigt varför det institutionella 

Japans ansatser att uppväcka denna miljö misslyckas: detta Japan har själv orsakat de normer 

som omöjliggör återupplivning.  

  Hos Richie ses förlusten av artighet som en realitet i det sena 1900-talets Japan och knyts 

samman med den självutlevelse som på olika sätt bidrar till det negativa. Hos Kerr är 

artigheten själva problemet. Frånvaron av den (i städer som Osaka) ses som ett uttryck för 

frihet, dess närvaro (i resten av Japan) som ett tecken på homogenisering. Den är ingenstans 

önskad.  
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