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Romansnusk
inforrdtta

T^TSgon undre grans for 
litterar kvalitet har 

X ^ iinnu ingen lyckats 
faststiilla, inte ens den dom- 
stol i USA, som nyligen 
sliilldes infor uppgiften.

Tantsnuskels stora moder. 
Jackie Collins, har en skSde- 
spelande syster, Joan, som 
gjort forsdk i romanbran- 
schen. Ett fell kontrakt gav 
henne en siW till Slderdo- 
men men Ranciom House var 
mittligt fSrtjusta vid leveran- 
sen och stSmde for att fi 
pengama tillbaka. Men tji 
fick de, del finns mgen kri- 
minellt dilig littteratur, it- 
minstone inte enligt det ame- 
rikanska riittsvdsendet.

Kandispublicering
A andra sidan kan man 

undra varfdr forlaget inte 
gjorde som brukligt vid si 
kallad ’’celebrity publis
hing". Antingen kunde val 
en spdkskrivare tagit sig an 
hela uppgiften eller si kunde 
ett par duktiga manustvittare 
stadat upp i elandet.

Nu star man dir med fdrlo- 
rat forskott pi nigon miljon 
dollar, samt med manus man 
inte gima kan ge ut. Hur 
skulle man kunna marknad- 
Tdra nigot man sjalv ansett 
dlligt nog att dra infdr ratta?

Frigan ar om det ir italbart 
att gora Jane Austens Emma 
till lesbisk? Inget ont om 
sexuella minoriteter men den 
stackars kvinnan kunde val 
fi ha sitt sexliv i fred. Trots 
allt ar hon ju en av den eng- 
elska litteraturens mest als- 
kade romanfigurer si en viss 
aktning vore pi sin plats.

Inte roade
Atminstone tycker de brit- 

tiska Austenfantastema det. 
They are no! amused. 
Sexgralet kommer sig av att 
en annan Emma, den moder- 
na forfattarinnan Emma Ten
nant - skrivit en uppfoljare 
till Austens Emma, som for 
ovrigt blivit till ett antal fil- 
mer i den tilltagande Austen- 
vigen. Tennants roman har 
annu inte kommit ut men lan- 
seringen har tydligen borjat 
och Jane Austen Societys 
ordforande ar chockad, lik- 
som Alwyn Austen, fdrfatta- 
rinnans sentida frande.

Ms Tennant har redan tidi- 
gare foljt upp Pride and 
Predjudice, och berattat om 
Elisabeths och Darcys iikten- 
skapsproblem, samt fort Sen
se and Sensibility bottom 
Austens slut.

Att vara kandis ar uppen- 
bart inte latt, vare sig man 
skriver romaner eller tvingas 
leva - och iteruppsti - i 
dem. Emma skall kanske 
indi vara glad att hon inte 
hamnade i systrarna Collins 
romanvarldar. Di kunde det 
nog gitt annu varre.

KARL STEINICK

Om olika politiska tanka- 
res idealisering av miinni- 
skan och de odesdigra 
konsekven.sema av derma, 
reflekterar Ulf Modin.

odhelsmonster var ett 
I —begrepp jag bildade se- 
xj nasie sommar i elt dde- 

hus i Narpes i OsterboUen vid 
iSsningen av Nikolaj TJernys- 
jevskijs roman Vad bor goras?. 
TjemysJevskiJ var en framtra- 
dande rysk intellektuell och 
skrivare i 1860-lalets Ryssland.

Sibirien
Han haktades och forvisades 

till Sibirien, dar han dog 20 ir 
senate trogen sina ideal. 1 haktet 
i Petersburg fdrfattade han sitt 
berbmda verk, som lastes av ge
neration efter generation av rys- 
ka revolutionarer, inte minst av 
Lenin, som gav sin skrift om 
partiets organisation och upp- 
gifter samma namn som sin fo- 
rebilds roman. Ocksi Marx pi- 
verkades av den ryske 1860- 
talsradikalen. En av anledning- 
ama till att han larde sig ryska 
var just, att han ville kunna lisa 
TjemysJevskiJ.

Den senate visste, liksom 
Marx, och darpi aven grabbar- 
na, att den absoluta godheten 
skulle segra till slut. I bans bok 
blir manniskan ocksi till sist 
god, inte bara litet grand, utan 
absolut. 1 slutet av romanen har 
nimligen de nya manniskoma 
skapats, vilka i friga om godhet 
och behaglig livsforing endast 
overtraffas av Cuds anglar.

\
Muhammed

I sjaiva verket piminner Tjer- 
nysjevskijs paradis inte si litet 
om Muhammeds, bortsett frin 
att de nya manniskoma i Vad 
bor goras? fortfarande arbetar, 
dricker vin, idkar alskog och far 
bam. 1 islams paradis daremot 
ar vine! alkoholfritt och kvin- 
noma visserligen sagolikt vack- 
ra. men lustan ar overvunnen 
och darmed gors heller Inga 
bam. Annars har folk det pi un- 
gefar samma satt som i den rys
ke drommarens framtidssam- 
halle.

Tjernysjevskij kom att spela 
en oerhdrd roll inte minst for de 
ryska bolsjevikerna. som alia 
var uppfyllda av den. Lenin vis
ste vad han ddpte sin berbmda 
skrift till; och nir den kom ut 
visste ocksi de ryska intellektu- 
ella. vad de hade att hamta i ar- 
betet, verktyget man behbvde 
for att kunna bppna vagen till 
paradiset.

Den av dem som till sist Tick 
tillfalle att fprverkliga Tjernys- 
jevskijs goda tankar var Stalin, 
som hade absolut makt och diir- 
fbr aven mbjiighel att fullborda 
liirofaderns idier. I silt arbele pi 
all skapa den nya manniskan. 
som iir fri fran motsaltningar 
och egennytta. Tick Josef eniel- 
lerlid snarl klart for sig alt alia 
inte passade in, utan en del sade 
till och med alt det var ombjiigi 
att skapa den nya manniskan.

Statin, som var en godhjartad 
miinniska, visste fbrst inte hur 
han skulle reagera pi det har

men farm snarl pi Ibsningen: Vi 
skickar'de dar onda till ett spe- 
ciellt slalle, si blir vi av med 
dem och de kan fi mojiighet alt 
komma pa andra och battre tan
kar.

Gulag
Silunda uppslod i den nya 

manniskans namn Gulag, som 
var forvisningsorten for dem 
som inte kunde bli absolut 
goda.

Ett annat resultat Stalin pi 
sikt isladkom var alia de unga 
kvinnor i Moskva, vilka viren 
1990 inte dromde om annat an 
att fi bli fnask. Si gir det, nar 
egennytta och motsaltningar 
inte erkanns som ofrinkomliga i 
ett samhalle. Ett annat resultat 
av tanken om det godas slutse- 
ger blev kriget i det som en ging 
var Jugoslavien. Aven Tito ville 
namligen skapa den nya manni
skan. och motsattningama Ibste 
han genom att sopa dem under 
mattan. Men det som gbms i snb 
kommer upp i lb.

Ett annat och tidigare god
hetsmonster var den schwei- 
zisk-franske ideologen Jean- 
Jacques Rousseau, som Tjer
nysjevskij liksom aven alia se- 
nare stora manniskofbrbatirare 
last. Rousseau var till skillnad 
fein Montesquieu inte filosof, 
eftersom han inte grundade sina 
tankar pi kunskap om manni- 
skor och sin tids vetande utan 
pi sina egna fantasier och Ibsa 
rykten. Han lyckte att samhallei 
skulle styras av den allmanna' 
viljan, del vill saga av folkels 
abstrakta vilja, men det knepiga 
var hur den allmanna viljan 
skulle fbrverkligas, och vem 
som skulle lolka den. Rousseau 
kom fram till att i undantagsfall 
kunde den allmanna viljan aven 
lolkas av en enda person.

Robespierre
En som tog det har till sig och 

aven Tick mojiighet att tolka och 
ulforma den allmanna viljan var 
Robespierre, som innan han 
somnade om kvallarna alllid 
liiste en stump av Rousseau. 
Han insig emellerlid, liksom se
nate Stalin, att det hlev en mas-

sa folk over, som inte kunde 
fogasig under den allmiinna vil- 
j.in och inte heller kunde eller 
bn.skade leva upp till kravel pa 
att de miste bli adla vildar. Dem 
stoppade han fbljaklligen i gil- 
jotinen. All! i den goda avsikten 
all uttrycka den allmanna viljan 
och skapa den goda manniskan 
jamte det fullandade och slutgil- 
tiga samhallei.

Rousseau och Robespierre, 
liksom senate Tjernysjevskij 
och Stalin, var namligen hell 
sakra pi att manniskan i grun- 
den ar god, ly de hade hbrt talas 
om den idle vilden i Amerikas 
urskogar. Att han var adel stod 
for dem hell klart, inte minst 
som han bodde i skogen och de 
aldrig hade varit tvungna traffa 
honom men daremot hade 
minga lyriska beskrivningar av 
densamme att gi efter. Inte hel
ler del kroppsarbetande folket 
hade de annat an dimmiga be
grepp om. Pyramidema gbr sig 
bast pi avsiind. Det vet alia 
som har sett dem fbrst i fjarran 
och sedan pi niira hill, eller 
Ivartom.

Vilde
Den adle vilden blev i Europa 

sedan det adla folket och till sist 
till den adle arbelaren, som so- 
cialistiska intellekluella skulle 
fbrvandia till den nya manni
skan. Speciellt kroppsarbetande 
manniskor fbrefaller vara sar- 
skill lampliga att fbradla.

Det Irodde inte bara Rousseau 
och Tjernysjevskij utan ocksi 
alia de intellekluella som var 
idiotsakra pi all de lillagnat sig 
en vetenskaplig varldsiskid- 
ning. Att arbelarna skulle bli hi- 
storiens fullandade slutprodukt 
var de fbrvissade om i minst 
100 ir; tills den adle arbetaren 
ralionaliserades borl av den ve- 
tenskapliga och tekniska ul- 
vecklingen och till riga pi all! 
inte hann bli absolut god han 
heller.

Nu var tanken att man skul
le kunna skapa en ny man- 
niska emellerlid inte he- 
gransad till bolsjevikerna, 
utan Sveriges folkhemsideo- 
loger var under SAP;s hero-

iska period inne pa samma 
linje. Ocksi de socialdemo- 
kratiska intellektuclla sig i 
arbetarna ’’materialet’’, av 
vilket den nya manniskan 
skuRe skapas, ty aven de 
hade last sin Rousseau.

Gudskelov hade de inte sam
ma mbjligheter all fbrverkliga 
sina id6er som Josef i Ryssland: 
Om de haft del, hade vi fill vir 
Gulag ocksi har i Norden. 1 
slallet fylldes under 1930-lalet 
de svenska sinnessjukhusen pi 
med obekvama manniskor. Sve
rige var del land i viisterlandel 
som vid denna lid hade flesl 
tvingsintagna pi sina menlal- 
sjukhus. Nigonstans miste man 
aven har gbra av dem som inte 
passade in.

Godhetsmonster ar silunda 
manniskor vilka stravar efter alt 
fbrverkliga det absolut goda, 
och vilkas tankande, om man 
fbrsbker omsatta det i prakti- 
ken. fir bdesdigra fbljder. Ana
log! med begreppet godhets- 
monsler kan vi aven bilda ex- 
empelvis dygdemonster, trev- 
ligbetsmonsler och vanlighets- 
monster. Men monster fbrblir 
monster, och fbr dem bbr vi la
OSS i akt.

Begransning 
Inga har givii upphov till si 

mycket ont som de som fbrsbkt 
skapa den nya manniskan eller 
fbradla rasen. Och alia bygger 
de pi Rousseau. Vi bbr darfbr 
begransa oss till all fbrandra 
fbrhillanden, inte manniskor. 
Om vi fbrsbker skapa goda 
manniskor bryler helvelet Ibst. 
Det blir bbrjan till alllings hel- 
vete. Manniskor gir inte all 
gbra om, men de agerar olika 
under olika betingelser. Vad 
som skall forandras ar darfbr 
fbrhillanden; inte atlityder.

ULF MODIN

Utf Modin iir fbrfalhire orb har i sin 
sjiUvhioyrafi. 4 1/2 dr i DDR - Tan- 
kar krinn landrt som irke Uinitrc iir 
(Cirrus fiirUifil hlatui annul heriittat 
urn shut erfurrnhrter frdn Osirysk- 
land acir hon fiirsiirjde .sig pd arbete 
inom ett propagandaforlatt.

Lindstroms kommentarer

OCH waRTTttLaex i r----------- ^--------------

hUajOniSHt^enta He


