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DET er få mennesker forundt at få lov til at 
undervise i deres hobby over et halvt århund-
rede. Og det er endnu færre beskåret at skrive 
50 bøger og 600 tidsskriftartikler om emnet. 
Men den amerikanske sociolog Charles Tilly 
gjorde begge dele, og hans død den 29. april 
2008 markerer slutningen på en næsten ufor-
lignelig akademisk karriere. Tilly blev født i 
1929 i nærheden af Chicago. Han studerede 
ved Oxford og Harvard, og modtog i 1958, 29 
år gammel, sin Ph.d. fra sidstnævnte universi-
tet – hvilket er ganske imponerende i betragt-
ning af, at han også tjente i den amerikanske 
fl åde under Korea-krigen.

I de følgende 50 år residerede Tilly på en 
række hæderkronede amerikanske universi-
teter. Sin sidste ansættelse fi k han ved New 
Yorks Columbia University som 67-årig. I USA 
sender man nemlig ikke sådan lige akademi-
ske superstjerner på pension, og det ville da 
også have været en skam i Tillys tilfælde. For 
hans produktivitet steg faktisk med alderen, 
ja i sine sidste år nærmest spyttede han bøger 
på markedet. Et kort tilbageblik er velegnet til 
at anskueliggøre amerikanerens skrivekløe. 
Tilbage i 2005 anmeldte overtegnede her i 
IDEER Tillys bog Trust and Rule fra samme 
år. Siden har Tilly – sideløbende med sin 
undervisning – udgivet ikke færre end fem bø-
ger, af hvilke de fi re udkom alene i 2006.

Hvilet på laurbærrene har Tilly altså ikke. 
Der var ellers nok at falde tilbage på. Som 
Columbia Universitys rektor, Lee C. Bol-
linger, udtalte i sin meddelelse om Tillys død, 
så »syntes det, som om han kunne skrive, 
fortolke og forklare stort set hvad som helst.« 
Ved sin død fremstod Charles Tilly som den 
mest indfl ydelsesrige nulevende amerikanske 
sociolog, politologien havde han også sat mar-
kante fi ngeraftryk på, og selv historikerne læ-
ser med stor iver den amerikanske polyhistor.

LIDT mere præcist har Tillys forskning væ-
ret med til at præge tre forskellige felter. For 
det første stod han i 1960erne og 1970erne 
fadder til studiet af »sociale bevægelser«, et af 
sociologiens absolutte kerneområder nu om 
dage. Tillys fokus lå på social og politisk strid, 
og hans forsøg på at blotlægge disse kon-
fl ikters fjedre tog stort set altid det samme 
udgangspunkt. I stedet for at analysere en-
keltpersoners betydning stillede han skarpt 
på organiserede grupper – deraf betegnelsen 
»sociale bevægelser« – som sammen indgik i 
fi nt forgrenede netværk.

For det andet revolutionerede han fra 
1970erne og fremefter studiet af de euro-
pæiske nationalstaters opkomst. Tillys store 
puzzle var det følgende: hvorfor blev den euro-
pæiske nationalstat for blot 4-500 år siden 
pludselig det væsentligste politiske magtcen-
trum her i verden?

Svaret fandt han i højmiddelalderens 
teknologiske revolution af krigsførelsen. 
I særdeleshed introduktionen af krudtet 
gjorde det muligt at knægte feudalherrernes 
lokale magtbastioner – hvilket banede vejen 
for at føre enorme hærstyrker i vælten. Den 
slags var, dengang som nu, en dyr affære, og 
kun den moderne nationalstats studehandel 
mellem skattekroner og rettigheder kunne 
bekoste et sådant militærvæsen; samt sikre 
den folkelige opbakning, storstilet værnepligt 
forudsætter. »Krig førte til staten, og staten 
førte krig,« som Tillys berømte diktum om 
den europæiske statsdannelse lyder.

For det tredje forsøgte Tilly – i særdeleshed 
i 1980erne – at få socialvidenskaberne til at 
bruge fl ere kræfter på at analysere proces-
ser på tværs af store tidsrum. Det skete dels 
gennem artikler og bøger om metodologi, 
dels ved at sætte et praktisk eksempel til ef-
terlevelse. I sin forskning bestræber Tilly sig 
nemlig altid på at gøre brug af den historiske 

beretning og at afdække årsagsmekanismer 
fremfor årsagssammenhænge. Den bedste 
måde at gøre det på er at lade sekvenserne 
udspille sig over tid, lyder hans generelle 
budskab – og altså ikke stirre sig blind på sta-
tistiske sammenhænge inden for ét bestemt 
område til ét bestemt tidspunkt.

Endelig er det værd at nævne, at Tilly i 
sine sidste bøger forsøgte at sammenfl ette sit 
fokus på sociale bevægelser, staten og tillid 
til at forklare udviklinger i styreformer – et 
spændende forskningsprojekt, som hans død 
desværre har sat en foreløbig stopper for.

Der er kort sagt nok at fremhæve. Måske er 
det også derfor, at ikke alle bidrag har været 
lige uovertrufne. Kvaliteten af tankegodset 
om sociale bevægelser er jeg ikke i stand til at 
kloge mig på, men Tillys analyse af den euro-
pæiske statsdannelsesproces er noget fl osset 
i kanterne. Det skal forstås helt bogstaveligt, 
idet hans teori passer langt bedre på udviklin-
gen i de vesteuropæiske kerneområder end i 
kontinentets yderområder, såsom Skandina-
vien, Østeuropa og dele af Sydeuropa. Disse 
problemer er dog fremfor alt en følge af det 
vide fokus, og de understreger, at hensynene 
til akademisk dristighed og akademisk akku-
ratesse næppe fuldstændig kan forliges. 

Krydsfeltet mellem tid og rum er i øvrigt 
også relevant for at forstå nogle af svaghe-
derne ved Tillys metodiske anvisninger. Som 
det fl ere gange er blevet påpeget, er han i en 
vis forstand en bedre håndværker end teoreti-
ker. Hans berømte anbefaling lyder som sagt, 
at vi skal fokusere på processer, der udspin-
der sig på tværs af tid. Men i sin egen forsk-
ning supplerer Tilly konstant dette fokus med 
en fi n forståelse for betydningen af variation 
på tværs af rum.

MERE generelt kan man sige, at Tillys fokus 
på historiske fortællinger og mekanismer 
nok har meget at byde på, men til tider 
skaber mere forvirring end klarhed. Det 
er naturligvis rigtigt, at simple årsagssam-
menhænge ofte gør vold på virkeligheden. 
Som redskab til at forstå en given udvikling 
er de bare svære at erstatte med indviklede 
mekanismer, der sjældent er direkte anven-
delige i uddybende studier. Det er næppe 
heller tilfældigt, at Tilly i sine bedste værker 
– den med rette berømte Coercion, Capital, 
and European States AD 990-1990 er værd 
at nævne her – fraviger sin egen rettesnor og 
præsenterer noget, der minder om årsags-
sammenhænge.

Hermed er vi fremme ved et sidste kritisk 
punkt. Tilly har selv ved fl ere lejligheder 
fremhævet, at hans brug af den historiske be-
retning gør det lettere at formidle pointerne 
til et bredt publikum. Det er sådan set rigtigt 
nok. Men problemet er, at Tillys skrivestil 
er meget tung. En sammenligning med den 
engelske historiker Perry Anderson er ek-
sempelvis slående. Anderson er rendyrket 
marxist og har derfor et omfattende arsenal 
af kringlede begreber til rådighed; begreber 
hvis systematiske brug kan gøre en tekst 
nærmest ulæselig, i hvert fald for overteg-
nede. Tilly trækker ofte på historisk materia-
lisme, men han udmærker sig bestandigt ved 
sit åbne sind, og det ville være helt forkert at 
henføre ham til en bestemt skole. Alligevel er 
det en ren nydelse at læse Anderson, mens 
Tilly kræver overskud, ja helst morgenfrisk-
hed samt kaffe.

Til gengæld kan man så lære meget mere 
af Tilly end af Anderson, og det er jo trods 
alt det vigtigste. Hans død har berøvet stats-
kundskaben og sociologien et af de to discipli-
ners få tilbageværende akademiske fyrtårne. 
Men store forfatterskaber lever videre efter 
forfatterens død, og Tillys mod til at tage 
livtag med historiske udviklinger på tværs 
af tid og rum efterlader et rent stenbrud af 
forskning, som enhver med samfundsfaglig 
interesse med fordel kan besøge med hakke 
i hånd.

Nekrolog. »Krig førte til staten, og staten førte krig,« lød hans 
berømte diktum. Charles Tillys død har berøvet statskundskab 
og sociologi et af de få akademiske fyrtårne.

Det dyre krudt

muligt 
vil frem-

provokere endnu 
mere tørke i nogle om-

råder og heftige oversvømmelser 
andre steder, samtidig med at temperatur-
balancen i oceanerne og ved polerne forryk-
kes.

Vandets grundkvaliteter, nemlig at være 
kilde til og bevarer af livet på Jorden, synes 
langsomt at være ved at komme ud af ba-
lance.

HENLÆGGELSEN af Expo 2008 til Zara-
goza med overskriften »Vand og bæredygtig 
udvikling«, markerer et værdigt modspil til 
disse dystre udviklingstendenser. På det 25 
hektar store område, hvor udstillingen skal 
fi nde sted, er arrangørerne i disse dage i 
færd med at lægge sidste hånd på værket. 
»Vandet som unik ressource« er det første, 
store temafelt, som vil introducere til en ny 
global strategi for en bæredygtig udvikling 
og en retfærdig fordeling af vand. Fra denne 
del af udstillingen vider Zaha Hadids brokon-
struktion sig som en levende celle ud over 
Ebro-fl oden, og skaber en såvel organisk 
som skrøbelig forbindelse til det andet store 
udstillingsområde: »Vand til livet«.

Hvor det første tema lægger hovedvægten 
på vandet som en sårbar og sparsom res-
source, fremstiller det andet tema vandets 
righoldige kilder og menneskelivets indfæl-
dethed i dette kredsløb. Det sker primært 
fra udstillingens andet arkitektoniske høj-
depunkt, det 73 meter høje vandtårn, der 
udgør et panorama for vandets mangfoldige 

former. Herfra 
får man også 
en fl ot udsigt 
over hele det 
tredje og sidste 
temafelt, »Van-

dets landskaber«, 
som præsenterer 
det komplekse, 

historiske for-
hold imellem de 

naturligt opståede 
økosystemer og civili-

sationernes kulturelle 
evolution. 
På de åbne pladser og 

i hallerne mellem de tre 
temafelter skal der ifølge 

planen foregå 3400 aktiviteter 
i løbet af Expo-udstillingens 

tre måneder. En af de mest spek-
taktulære opsætninger vil uden tvivl 

være den britiske multikunstner Peter 
Greenaways Blue Planet, som med bag-

grund i den bibelske skabelsesberetning 
genskaber et medium for vandets oprinde-
lige former ved hjælp af den sidste nye tek-
nologi. Hos Greenaway bliver videnskaben 
til fødselshjælper for fremkomsten af den 
mytiske fortælling, hvilket en af den østlige 
videnskabs repræsentanter på udstillingen, 
den japanske forsker Masaru Emoto, vil eks-
ponere gennem sine nærbilleder af vandets 
grundstrukturer, der ændrer sig alt efter 
hvilke ord, lyde og symbolske former, vandet 
kommer i berøring med. 

Det må siges at være en yderst elegant 
måde, hvorpå værtsbyen med afsæt i sin 
egen beliggenhed og historie får kædet det 
lokale og det globale sammen. Dertil kom-
mer en plan, som bygger på udstillingens 
principper, og som skal sikre det fuldkomne 
genbrug af alle ressourcer før, under og efter 
Expo, hvor Zaragoza tillige vil lægge hus til 
FNs tiårs program Water for Life 2005-2015.

Økologisk bevidsthed og politisk beslut-
somhed gør det dog næppe alene. Det kræ-
ver tilsyneladende noget af vandets ånd for 
at fi nde en vej gennem det oprørte farvand, 
som vi jordboere er kommet ind i. Om det 
vil lykkes os at tage et skridt i den rigtige 
retning, vil tiden og måske vandet vise os.
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Expo 2008 i Zaragoza fi nder sted
fra den 14. juni til den 14. september.

Det var 
astronauter, 
der gav Jorden 
tilnavnet 
Den blå Planet.
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