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Nojsamma logiska absurditeter
Den superorganiska fik- 
tionen ar en propaganda- 
myt, utminuterad av den 
harskande klassen och 
deras sprakror, skriver 
Svante Folin apropa 
Oswald Spenglers Vas- 
terlandets undergang.
■ min svarta ungdom var jag 
I svdrt bcgiven p& teutonski 

JLtankeri. P& husaltaret fylka- 
des Schopenhauer. Nietzsche, 
Freud. Mann och Spengler under 
en avgudabild av James Dean.

1 skolan skrev jag en hiinford 
uppsats om ’’Untergang des 
Abendlandes”. vilken monsirudst 
nog underkandes med den fili- 
slrdsa motiveringcn - missupp- 
faitning av iimnei (amnet var en 
skogspromenad).

Haftig
Spengler var hiifiig. Samtida 

svenska mullvadshisioriker, som 
blini bligade pS en framgriivd 
grasrot. som skrev en prosa som 
strilande sand och vagrade ati dra 
n5gra som heist slutsatser, stod 
sig slall mot Oswald som svavade 
hogi i stratosfarcn likt en flint* 
skallig. tysk 6m - oavbrutel ut* 
skrikande de mest hSiresande ge- 
neraliseringar.

Grekema saknade allt sinne for 
hi.sioria och astronomi. De levde i 
del rena nuet och deras mentalitet 
fbrkroppsligades av den doriska 
kolonnen och efebstaiyn. De bran- 
de sina doda. eftersom de inte kun- 
de faita iddn om det eviga.

Den vasterlandska. "faustiska" 
kulturen daremot .striivar rastlost 
efter del oandliga och mdttlosa. 
De goliska kaledralcrnas frusna 
matemalik kastar sig mot himlen. 
Ceniralperspektivet oppnar bil* 
den mot del infiniia. Fugan ex- 
panderar ulan grans och imperie- 
byggaren Cecil Rhodes ulvidgar 
sig mellan Kap och Kairo. Till 
och med v3ra vapen iir fjiirrver- 
kande.

Egypliema var endimensionel- 
la och levde i en enkelriktad sten- 
korridor. De oeuropeiska ryssar- 
na lever i en fullkomligi plan kul
tur. dar de hanger sig 5i promis- 
kuos broderlighet. Araberna vis- 
tades i en mental grolta. diir oni 
och goit standigi slogs med va- 
randra.

Masslingen
Den abonerade azlekkuliuren, 

vars blodflod tapptes till av Cor
tez och masslingen. fick den me- 
tafysiske botanikern Spenglers 
stiimma alt darra; "Mordad i sin 
blomstrings fulla prakt. som en 
solros vars blomma sl&s av av en 
forbipasserande.” Del var annai 
an tjocka luntor om Arbogaartik- 
lar eller muddtillverkningen un
der Andra varldskriget.

Forsta volymen av "Vastcrlan- 
dets undergiing” publicerades 
1918. just nar del lyska kejsardo- 
met kollapsal efter fyra Srs de
ment massaker - tala om timing. 
Spengler blev omedelbart viirlds- 
beromd i Tyskland och s5 smS- 
ningom aven i vidare kretsar. 
Andra delcn kom 1922. varefier 
Spengler bara gav ut trlsta 
pamfletter som forfaklade nSgot 
slags byrakratfascism.
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Brandenburger Tor. Spengler har anklagats for nazisympatier 
men var oskyidig i den meningen. att han ans3g aU Hitler och 
bans koryfeer var alltfor vulgara for hans aristokratiska 
smak. Han ansig att Tyskland behovde en hjalte, inte en hjalte- 
tenor, skriver anikelforfattaren.

Han har anklagats for nazisym
patier men var oskyidig i den me
ningen. alt han ans5g att Hitler 
och hans koryfeer var alltfor vul
gara for hans aristokratiska 
smak. Han ansdg att Tyskland 
behovde en hjalte. inte en hjalte- 
tenor (en djarv bild med hiinsyn 
till Hitlers timbre). Spengler vill 
framstd som en olympiskl opar- 
tisk SskSdare av det hisioriska 
spcktaklei men en viss dysier fa- 
nalism och ’’Schadenfreude" ge- 
nomsyrar vcrkel.

Instinkt
Det rider ingen ivekan om vil- 

ka niiinskliga epnskaper han be- 
undrar och vilken hiindclseul- 
veckling som viicker hans gillan- 
de. Han viirderar instinkt over in- 
sikt, bonde over sladsbo, iro och 
tradition over rationelll kalkyle- 
rande. intuition och fanlasi over 
vetenskap.

Liknande aniitetiska dualismer 
ingir i hans allmanna histohe- 
schema. dar ode stir mol kausali- 
lei. kultur mot civilisation, histo- 
rien mot naturen samt vaxi och 
liv mot forfall och dod. Vir for- 
.stclnade och doende civilisations 
patologiska symptom observeras 
med bister tillfredsstailelse.

Den annalkande "caesarianis- 
mens" tysla men bestamda steg 
noieras med barsk belilenhet. Vi 
lever i overgingen mellan helle- 
nism och romerski kejsarviildc (i 
tysk lappning). Kulturens dods- 
ryckningar frambringar bara 
krafllds kitsch.

Ungdomen
Spengler manar ungdomen: 

’’Om manniskor i niisla genera
tion, under intryck av denna bok. 
iignar sig it tcknik i stallct for ly- 
rik, it marinen i stallel for male- 
riel. it poliliken i stallct for kun- 
skapskrilikcn. si gor de sidani 
som jag skuile onska och man 
kan inte onska dem nigol biitirc."

Domedagsprofeten dog 1936. 
fdrgramd over sin snabbt falnan-

de ryklbarhet. Markligt nog over- 
sattes inte Spengler di det begav 
sig. Kanske kunde alia bildade 
manniskor lyska pi 20-ialei?

Nu foreligger emellertid del 1 
av'" Vasterlandets undcrging” i 
fonjanstfull oversaitning av Mar
lin Tegen. Atlantis 1996. Man 
kan spekulera over orsaken till 
denna starkt forsenade uigivning 
av en forlegad filosof - iir del en 
del av den allmanna apokalypsin- 
dusirin eller har Oswald blivii 
rumsren pi grund av klappar frin 
undergingsekologcn G von 
Wright?

Spenglers stil ar orakelartad 
och dunkel men ibland suggcstiv. 
Den ger "insikler" snarare an ar
gument. Med karaktaristisk blyg- 
samhet fastslir han inledningsvis. 
alt hans nya historicrilosofi inne- 
biir en kopernikansk revolution 
som skall gora slut pi den vaster
landska. lineiira historieuppfalt- 
ningen och kasia den iraditionella 
indelningen i antik- medeltid-mo- 
dern tid pi historiens sophog. Hi- 
storien har ingel centrum och ing
en fix referenspunkl. Den ar en 
skildring av radikalt olika kultu- 
rella konfiguralioncr "som vixer 
med samma fullandade anda- 
milsloshet som blommoma pi 
angen”.

Mening
Dessa kulturers forprogramnie- 

rade ulvecklingsfbrlopp ar den 
enda "mening" som exisierar i 
historien. de iir bar av "mening" 
utan inbbrdes sammanhang i den 
dken av ahistor**k meningslbs- 
hei, som bverviigande priiglar 
miinnjskans lillvaro. Allt vad del 
niosofiska hi.storiestudiet kan 
gora iir att skapa en jiimfbrande 
" kulturmorfologi". som kategori- 
serar kulturerna och utforskar de
ras livscykier.

Trots all Spengler hiivdar all 
kulturerna fbljer vissa lagar. pre- 
lenderar han inte pi vetenskaplig- 
hel utan menar att historiens vii- 
sen bara kan uppfatlas poetiskl av 
siillsynta. intuiiiva genier. De

kuliurer som hitinlills behagat 
lillfullo manifcslera sig iir itta 
(Toynbee kor med 21): Den egyp- 
tiska. den kinesiska. den semitis- 
ka. den indiska, den arabiska, den 
apolliniska (klassiska) och den 
fausliska (den viisierlandska).

Kulturer ar organismer besti- 
ende av olika miinniskogruppers 
andliga orienlering. vilka fiirgar 
av sig pi allt - konst, religion, fi- 
losofi. politik. ekonomi och till 
och med krigsknnst. I likhcl med 
biologiska organismer ildras kul
turerna obbnhbrligt; deras livstid 
iir luscn ir. som delas in i fyra la
ser - var. sommar. host och vin- 
ter.

Viren iir rustik. heroisk. feudal 
och myiskapande - i virt fall Mc- 
delliden. Under sommarcn upp- 
stir sliider och en mer fbrfinad 
aristokraii. Individuella konstnii- 
rer skapar di masterverk - det 
vill saga Reniissansen. Hbsten in- 
nebar kulturens fulla mognud 
med en liitl dofl av fbrruttnelse - 
Mozart. Kant och Goethe. Sedan 
breder den frosliga vintern ut sig 
med plutokraler och proletiirer: 
mentalileten iir matcrialistiskt 
skeptisk. konsten blir obegripllg 
och esolerisk. Politiska tyrannier, 
imperialism och standiga krig 
priiglar slutfasen, vilken kan bli 
mycket uldragen. Gissa var vi be- 
finner oss.

Spengler var ofantligt lard 
men av de utvalda iUa l(ul- 
(urema beharskade han 
egentligen bara Antiken 
och vir egen. Delta har na- 
turligtvis givit narsynta spe- 
ciallster mojlighet att fira 
en orgie i smiaktigt felFinne- 
ri. Dot ar dock lappri i jam- 
foreLse med systemets 
gnindlaggande, logLska bri.s- 
ter.

Spengler iir en benhard kultur- 
relativist. som havdar att ingen 
kultur kan forsti eller pivcrkas 
av nigon annan. varefter han 
mingordigi gbr delaljerade ulred- 
ningar om sina utvalda kulturer. 
Kuliurrelativister iir ju alltjiimi si 
enfaldiga. att de inte inser att pi^si- 
lionen iir logiskt sjalvmoisiigandc. 

Spenglers dodssynd iir emeller

tid hans karikatyrartade biolo- 
gism. Den tankefbrlamande ova- 
nan att beskriva samhiillen som 
organismer eller superorganismer 
gir tillbaka till Platon och Aristo- 
Icles och har fill sin moderna ko- 
dificring av herrar Comte och 
Durkheim.

Analogin uigir ifrin att celler i 
en kropp och medborgarc i en slat 
iir jiimforbara storheier. som fbr- 
viimas samarbeta viil integrerat 
och utan knorr underordna sig 
den gemen.samma mil.siittningen 
- organismens viilfiird och over- 
levnad. Celler/medborgarc som 
agerar pi egen hand for sjiilviska 
syflen ar ett slags cancer. Slor- 
maktstidens adel pipekade det 
orimliga i att de loniga fbttema 
(bbndema) skuile gora uppror mot 
den pudrade hjiissan (de .sjiilva).

Alla des.sa pedagogiska fabler 
iir grundfalska. Cellerna i en 
kropp bildar en klon och har fbr- 
lorat varje mojlighet till sjiilv- 
stiindig exisiens. Om de revolie- 
rar. begir de sjiilvmord.

Till skillnad frin cellen kan 
miinniskan ha egna milsattningar 
samt en hetydande formiga all 
reda sig sjiilv. Individer kan hell 
friickl byla organism och till ex- 
empel flyita till Lichtenstein.

Intressekonflikter
Samhallen iir tillfalliga kollek- 

tioner av individcr med ofla sepa
rata inlressen och intressekonflik
ter. Den superorganiska fiklionen 
ar en propagandamyl. ulminule- 
rad av den harskande klassen och 
deras sprikrbr. Det ar inte rimli- 
gare all saga alt ett samhiille ef- 
lerslriivar "iira". ’’riiltvjsa" och 
"livskvalilet" iin all det lider av 
cksem eller iir kissnbdigt. Del 
hela ror sig om ett si kallal kate- 
gorimisstag - katien kan sitta pi 
matian. BNP kan del inte.

Om man bort.ser fr^n alt 
Spenglers hela tankekon- 
struktion vilar pi logiska 
absurditeter, kan man med 
visst ndje lasa honum som 
en delvis brilliant men gans- 
ka stollig essaist.
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