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Den protestanti^ka mentaliteten
Individen blir annu 
hjalplosare i det 
protestantiska systemet 
an i det katolska, d^ 
det anda var mojligt 
att knega ihop poang 
till himmelsfarden. 
Protestanten liimnades 
ensam med syndens 
gnagande mask som 
enda sallskap, skriver 
Svante Folin i del tva 
av sin essa om Luther.

T^iiman i Luihers leologi ar 
1^ att vi into kun hli fralsla 

A^-genom egen aktivitet till 
excmpel i fomi av goda giimingar 
utan genom iron allena och Guds 
outrannsakiiga n5d. Denna epifani 
drabbade den kroniski fbrsioppade 
munken nar ban satl pd dass. Pro
testantiska teologer fbredrur att tala 
oni '‘tomupplevelsen*’.

Enligi Luther ar Gud ofattbart 
niaffig Dch rniinniskan lika ufall- 
bart usel i>ch obetydiig. en ide som 
han snappal upp Iran Pauius. Det 
vore lika orimligt som hiidiskt att 
iro all manniskan genom egen for- 
tjansi skulk’ kunna uppna I'rals- 
ningen

bndasl blind iro (solfidianism) 
kan resullera I alt en mannisko- 
usling hell olbrljanl kan bli fralst 
ix:h la del av den nad over alli 
fdrstand som Gud uppenbarai niir 
han liit korsfiisia sin enfiidde st>n.

Fornekade viljans frihet
l,uther. for all inte tala om Calvin, 
var siarki paverkad av Augustinus 
predesiinationslara. del vill siiga 
ibmckandel av viljans fnhel. Allt- 
sedan Adams synd hade niiinsklig- 
helen gjort sig Idrtjant av Helvetei. 
Om vi tycker at! delta verkar oriiti-^ 
visi. visar det bara all vi ar absur- 
da nog all fdrsdka applicera vara 
eliindiga fomufts- och rattvisebc- 
grepp pa Gud. Till skillnad Iran 
kejsaren star Gud over logiken.

1 Calvins version har Gud siini 
Jesus till jorden tor alt friilsa eti ex- 
tremt exklusivt sallskap. pa Ibrhand 
utvalda personer med biljetl till 
himlen. Vilka de lyckliga ar vet 
ingen utom den Hbgste .sjalv - men 
de torde knappasi vara katoliker.

Rftersoni alia iir predestinerade 
till Himmel respektive Helvele, 
kunde man ju lycka att puritaner- 
na kunde lata dc pa lorhand fdr- 
dbmda rou sig life under sin korta 
siund pa Jorden men en engelsk 
puritan bemdlte delta frivola fbr- 
stag med all det vissl inte gick for 
Mg. diirlbr att syndamas hyss stank 
i de uivaldas nasor.

Individen blir allisa annu hjiilp- 
liisare i del protestantiska systemet 
an I del katolska. dar del andd var 
mojligt att knega ihop poang till 
himmelsfarden. Den stackars pro- 
testanien liimnades ensam med 
syndens gnagande mask som enda 
sallskap, Han kunde sjiilv inte pa- 
verka silt sliitliga (kle pa annul salt 
an genom att med barnslig lillit 
hoppas och iro pa Guds kiirlck mol 
alia odds.

Luther (Kh de andra reformalor- 
ema var medeltida till sin menlali- 
tet. Besattu av synd. nSd (x:h friils-

ning piskade de liv i medeltidens 
viirsta exce.sser, diir djiivulen var 
ailestiides niirvarande. helvetei 
flammade och haxoma flog. De 
tog bon helgon och alias viir mo- 
der Jungfru Maria samt bikt och 
andra trosierika fenomen och liim- 
nade den enskilde, som for siiker- 
hels skull var fr^ntagen sin fria 
vilja, att sldss mol ondskans legi- 
oncT i en viirld som de spiitt p4 
med iinnu flera synder. De for- 
domde drakoniskt de mojiighetcr 
till livsbejakel.se och skonhet.s* 
upplevelser som Renassansen pro- 
pagerat for. Reformationen var i 
vasentliga avseenden bade repres- 
siv och regressiv.

De tog bort helgon 
och alias vir moder 
Jungfru Marta samt 
bikt och andra troste- 
rika fenomen och 
lamnade den enskilde, 
som for sakerhets skull 
var fr§ntagen sin fria 
vilja, att siSss mot 
ondskans legionetJ en 
varld som de spatt pi 
med annu flera synder.

Genom alt spriinga knstcnhelen 
och av teologiska skill posiulera 
individualismen som princip skul- 
le Refonnalionen i del langa loppel 
fii svaroverskadliga konsekvenser 
for vasterlandets hisloria. vilket till 
slut kom all innebiira religios (Kh 
poliiisk frihet.

Revoluiionens fader Martin Lut
her skulle erfaril den slbrsla be- 
sionning. om han kunnat ana kon- 
sekvensenia av sin revolt. Han var 
arkereakiiimar (Kh sokle alerstiilla 
en irons renhcl iKh cnkelhel som 
uldrig cxisteral. Han haladc kyr- 
kans aukloritet. dilrfor att den inte 
var tillriickligt aukloriliir. Han for- 
dbmde alia feirsok att uppriiiia ra- 
tionella relaiioner med Gud - hiir 
var del Jehova och den blinda lyd- 
naden som giillde. Han avskydde 
Fomuftet, djiivulens brud och Guds 
fiende. Han befriade bondema fran 
kyrkans tyranni for att dverliimna 
dem till furstamas. som var eller 
varre.

Fursten avgjorde religionen

Furstens religibsa idiosynkrasier 
blev bestiimmande for undersStar- 
nas religion enligt formein cuius 
rt'.x eius reli^io. Om furstama vil- 
le slass om en "tom not” var det 
folkets plikl att med glad min siiil- 
la upp som slakioffer.

Vi fick en mas.sa slatskyrkor 
som. inte minst genom alt vara 
niinnre till hands, utovade eti sior- 
re fbnryck iin vad pSveriei nSgon- 
sin varit kapubell till. P6ven satl i 
Vatikanen. Gustaf Wasa lurade runt 
hbmel. Nalionalismens hydra bor- 
jade melaslasera sina viisande hu- 
vuden. I skuggan av Luthers 
furslefjiisk kriilar den langa raden 
servila. svenska prclaier fram (Kh 
kroker rygg for paironus. Som 
ijanslvilliga verklyg for bverheien 
indoktrinerade. registrerade och

mobiliserade de sina manliga for- 
samlingsbor for transport till slag- 
falten. n5goi som sarskilt gladdc 
Gustaf II Adolph.

Det katolska sydeuropa har haft 
en gammal kulturs form^ga att 
dela upp synd i smSsynder, vilka 
kan Stgiirdas var for sig med en 
viilavviigd dos bikt och bot. En ka- 
tolik kan till och med synda p^ 
kredit med sporadiska inbeialning- 
ar pd det andliga kontot. For den 
permafrostiga. germanska lutheran- 
en stavas synd alltid med versaler. 
Moralisk konkurs hotar standigt 
och alia avbetalningsmojligheter iir 
utesluina.

Hela rorelsen ar starkt aniihedo- 
nistisk - inte bara kottets vildare 
frdjder utan iiven enkel komfori 
och Vila fbrkastas. En malande. 
inre oro rbrande den posiuma 
prognosen drev fram en neurolisk 
flilighel. Arbetei, som civiliserade 
folk alltid beiruktat som synda- 
straff. upphojdes till eit slags jord- 
iskt sakramenl - ell tag med skur- 
borslen var biiiire iin en Ave Maria.

Helvetets vantnim

Vi fick en ny manniskotyp. arbets- 
narkomanen - Max Webers "inom- 
varldsliga asket". Viirlden var. vad 
de fiesta anbelangade. hell enkell 
Helvetets viinirum vilket gjorde 
varje form av munterhel funda- 
mentall malplacerad. Puritanema 
ar forv'issade om all alia gliidje- 
amnen. som manniskan av naturen 
iir hemfallen 5t. till exempcl sang, 
dans tK'h al.skog. tillhor dc ling Sa
tan gillar allra biisi och Gud allra 
siimst. Sexualakien hade Gud in- 
stifiat. inte for att bereda utbvarna 
n^gon njutning. utan for att sliikiei 
- fbrtappelsens massa - skulle fort- 
plantas (med hiinsyn till Helvetets 
bransleforsbrjning?).

Den eviga debaiten om den pro- 
lesianiiska etiken. i siort .sett Marx 
mot Weber, materialist mot idealist, 
har fatt ett intres.sant till.skott med 
den polskc sociologen Stanislav 
Andreskis .syfilisteori. Han filsler 
uppmiirksamheien pa ett intressant. 
kronologiskt .sammanhang.

Farsot fran Amerika

Syfilisen var en gengSva (i utbyte 
mol till exempel smiitkoppor och 
miissling) frSn Espanolas maltriile- 
rade inclianer och anliinde till Eu- 
ropa med Santa Maria 1492. Den 
spred sig med rasande fart och 
hade nStl de dysira skollama 1497. 
ryssama 1498. kinesema 1505 och 
de xenofobiska japanerna 1569. 
Akomman var i delta initiulskede 
synnerligen virulent - avfallna nii- 
sor, rysliga sdr och upplbsta hjiir- 
nor kantade .syndarens viig. Sam- 
bandet mellan kopulalion och 
infektion var olvetydigl. Alla skyll- 
dc i patriotiskt nit ph alia; italic- 
nama kallade del nya gisslel for 
franska sjukan; arlighelen retume- 
rades omgaende; r>’ssama kallade 
den polskan (K*h sa vidare.

Till skillnad fran tidigare farsoier 
drabbades inte friiimi de fatiiga 
(Kh fbrtryckta utan horrriren blom- 
siradc vid hoven (Kh hos den ‘’lev- 
nudsglada” (iverklassen saviil som 
bland horor (Kh hamnsjiiare.

Hit enda snedsprang fran endcra 
maken kunde resullera i alt bada 
nitlnadc bon levandc. blev para-

Doden och det afskande paret Sexualakien hade Gud instiftat. 
inte for ait hereda utdvarna n^gon njutning, utan for att slaktet - 
fdrtappelsens massa skulle fortp/antas (med hansyn till Helvetets 
brans/eforsoryn/n^;. frasn/ff av Hans Holbein d y. omkring 1525.

lyserade eller galnu samt alt deras 
avkomma friddes dod eller sjuk. 
Del fanns ingen effekliv lerapi mol 
sylllis fore penicillinet - salvar- 
sankuren var into kul (Flaubert till 
exempcl hade kolsvarta tiinder (Kh 
tandkbil vid 40 ars alder). Fasan 
var foljdriktigt stor.

Karnan i Luthers 
teologi ar att vi 
inte kan bli fralsta 
genom egen aktivitet 
till exempel i form av 
goda garningar utan 
genom tron allena 
och Guds
outrannsakiiga nid.

Andreski talar om ‘'syfilischock- 
en"; den torde ha varit minst lika 
stor som v^r lids aid.s-panik. i 
synnerhet som den drabbade ell 
bredare, sociall spekirum. Redan 
1495 deklarerade kejsar Maximili
an all syfilisen var ell Guds straff 
riktal mol milnniskans kiittja. An
dreski menar att puritanismen var 
en adaption, som gjorde alt de tro- 
ende genom .sexuell disciplin kun
de generera sunda genlinjer och 
bidru till den folkbkning. som trots 
allt p%ick.

Pryda och lagom sexualfienlliga 
par fick mer eller mindre tindran- 
de bamkullar, under del all pro- 
miskuosa libertiner dog ungl och 
griisligt. efterliimnande patologiska 
eller inga avkommor. Kort sagt, 
rucklare strbk med och dygde-

mbnster blomstrade - del naturliga 
urvalel gynnade sexualneurotiska 
puritaner och pa den viigen iir vi. 
Drivkrafien bakom Reformationen, 
kapiialismen. den vetenskapliga 
och indu.striella revolulionen skul- 
Ic allts^ vara den lilla oansenliga 
spiroketen Treponema Pallidum pi 
utflykt frSn Vasiindien.

Om vi avslutningsvis lamnar 
mikrobemas fortrollade varld och 
^tergar till mentalitetshistoria. kan 
vi med facit i handen konstatera att 
Reformationens mesl beslSende 
konsekvens ar ateism. De destruk- 
tiva verkningama av att fragment- 
era krisienheten var mycket mer 
bestSende an de konstruktiva. Tvi- 
vel p5 den katolska kyrkans cen- 
irala auktoritet och lanserandel av 
id<5n om teologiska stormoten, 
alia horde sin lilla rbst, verkade 
som en friitande syra pS den rela- 
tivt monolitiska enhet som praglat 
krisienheten i drygt lusen Sr.

Hundratals sekter
Reformationen ynglade av sig hun
dratals sekter. alia i besitlning av 
den allena saliggbrande sanningen 
och ytterst beredvilliga alt banka 
.skilcn ur varandra. Man behovde 
inte vara nagon Montaigne, Lut
hers totala och behagliga motsats, 
for all till slut uppamma en viss 
skepsis infbr kakofonin av sekte- 
n.stiskt .salighet.sbabbel. Upply.s- 
ningen iir en illegitim frukt av Re
formationen. en reaktion p5 
religionskrigens fasor. Steget frin 
alt krossa den babyloniska skokan 
i Rom till all krossa den skandliga 
{^crasser I'Infante), det vill siiga 
kyrkan log dock nSgra hundra hr.
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