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Förord

Det är dags för ämnesgruppen sociologi/kriminologi vid Högskolan Kristianstad
att publicera ännu en samling texter. Spännvidden är som vanligt stor och visar
på bredden av forskningsintressen inom gruppen, från den inledande texten om
den chilenske filosofen och kultursociologen Juan Rivano till avslutningstexten
om massmord och terror. Men det som förenar artiklarna är ändå intresset för att
diskutera och analysera samhälleliga fenomen ur ett sociologiskt perspektiv. I ett
par av texterna diskuteras individer som trots sina olikheter ändå delar en form av
outsidertillvaro – den kanadensiske pianisten Glenn Gould och den omyndigförklarade småländska bonddottern Adina Petersson. I utanförskapet kan det även
finnas ett sökande efter gemenskap och tillhörighet, något som är tydligt inte
minst i texten om den bolivianska folkmusikgruppen Los Kjarkas. Något tillspetsat kan det kanske sägas att i en tid när det mesta tycks kretsa kring individen är
behovet av sociologisk analys och förståelse som störst. Det enskilda framstår med
ett sådant perspektiv sällan som alldeles ”unikt” utan kan förstås och analyseras
i relation till en samhällelig kontext. En av förhoppningarna med boken är att
den kan utgöra ett sådant bidrag till förståelse – att de sociologiska utblickarna
också bidrar med nya insikter. Texterna är tänkta att kunna användas inom såväl
undervisning som av forskare eller andra med ett intresse för samhällsvetenskap.
Limhamn och Kristianstad, februari 2016
Joakim Thelander (redaktör)
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Författarpresentationer

Gudmund Jannisa är filosofie doktor i sociologi och verksam vid Högskolan
Kristianstad. Hans forskningsverksamhet är huvudsakligen inriktad mot två ämnen, Östtimor och musik. I båda fallen handlar det om att se det valda studieobjektet såsom ingående i globala historiska och sociala processer; ett perspektiv
som genomsyrar även den text som ingår i den här antologin.
Eduardo Naranjo är filosofie doktor i sociologi och verksam vid Högskolan
Kristianstad. Han driver två forskningsprojekt som är intimt relaterade. Det första projektet studerar en ny typ av katolska företagsledare och undersöker samtidigt uppkomsten och utvecklingen av en ny katolsk ekonomisk etik. Det andra
projektet utforskar den chilenske filosofen och kultursociologen Juan Rivanos
intellektuella utveckling.
Sari Pekkola är verksam vid Högskolan Kristianstad som universitetslektor i sociologi. Hennes forskningsintressen finns inom områden som kultur, musik och
ungdomsforskning. Hon är särskilt intresserad av frågor som rör olika musikkulturella uttrycksformer i vardagslivet. Pekkola har forskat om den bolivianska urbana folkmusikrörelsens framväxt och musikers roll inom denna rörelse.
Dessutom har hon skrivit om unga kvinnors musikvärldar, transnationella ungdomar och nya sociala medier där utformandet av ungdomars organisering och
identitetsskapande fokuseras.
Solveig Perjos är filosofie licentiat i sociologi och adjunkt vid Högskolan
Kristianstad. Hennes forskning har fokus på organisation med särskild inriktning på byråkratier och dess praxis inom den svenska offentliga förvaltningen.
Forskningen följer en amerikansk teoretisk inriktning som är särskilt fokuserad
på relationen mellan närbyråkrat och klient, den s.k. street-level-bureaucracy teorin.
Joakim Thelander är filosofie doktor i sociologi och universitetslektor vid
Högskolan Kristianstad. Han har bland annat forskat om ekonomisk brottslighet, institutionsbehandling av unga lagöverträdare och massmediers brottsrapportering. Vid sidan av kriminologisk forskning är han intresserad av metodfrågor, särskilt inom kvalitativa forskningsmetoder, och deltar även i forskning om
dokumenteringsarbete och möteskulturer i offentliga organisationer.
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Eduardo Naranjo

Anteckningar över en biografi
om Juan Rivano

Inledning
Det finns i Chile en gammal berättelse om två payadores,1 den högutbildade don
Javier de la Rosa och den mörkhyade Taguada, ”mannen av folket”, som saknade
formell bildning. Taguada utmanade don Javier de la Rosa att sjunga improviserade sånger till gitarrackompanjemang, en gammal tradition från bondesamhället. Den musikaliska duellen slutade i Taguadas förlust och hans efterföljande
självmord. Juan Rivano, den föreliggande textens huvudperson, hörde den här
berättelsen som barn, och den framstod då för honom som ett ”brus”. Rivanos
bröder förklarade helt sonika självmordet på följande sätt:
[…] som saker och ting händer en okunnig lumpproletär när han ger sig i kast med att
improvisera dikter med en bildad herre som gör svåra rim i elvastaviga verser när han blir
ombedd (Rivano, 1995:13).

För Juan Rivano framstod brödernas utlåtande som ofattbart.
Under åren 1956–1975 innehade Juan Rivano en professur i logik vid Filosofiska institutionen, Chile Universitet (Universidad de Chile). Han undervisade i
ämnena logik, introduktion till filosofi och kunskapsteori, där han i sina kurser
behandlade framför allt klassiska filosofer som Platon, Sokrates och Aristoteles,
men även engelska filosofer som John Locke, George Berkeley, David Hume och
Francis H. Bradley, särskilt den senare. År 1976 sparkade militärjuntan ut Rivano
från universitet, och han lämnade definitivt Chile samma år. Först sökte han asyl
i Israel, sedan i Sverige. Från och med nu bestämdes villkoren för hans existens
av livet i exil.2
1
2

Payadores betyder ungefär kringvandrande musikanter.
Jag tackar Sari Pekkola och Lilian Westlin för mycket intressanta och konstruktiva kommentarer.
Ett stort tack även till Gudmund Jannisa, Joakim Thelander, Solveig Perjos och Ruben Marin
för värdefulla synpunkter på manuset.
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Den chilenske filosofen och kultursociologen Juan Rivano föddes i Santiago
den 24 juni 1926. I likhet med många andra chilenska, latinamerikanska och
europeiska intellektuella förmörkades hans liv av övergivenhet, nöd, hunger, svårmod, förödmjukelse, likgiltighet, grymhet och förakt. En sådan bakgrund hade
med visshet kunnat utgöra grogrunden för ett sociokulturellt ressentiment. Så
blev det emellertid inte i Rivanos fall.
Rivanos intellektuella liv utmärktes, trots motgångarna, av en oerhörd viljestyrka och en karaktär som på ett intelligent sätt övervann alla vedermödor. Övergivenheten och nöden varken hindrade eller förminskade hans önskan att förstå,
analysera, förklara och begreppsliggöra Chiles prekära kulturella tillstånd, något
han analyserade i boken Cultura de la Servidumbre (1969). Inte heller stoppade
det honom från att angripa aktuella problem inom filosofin, till exempel dess dilemman, vilka han tog upp i boken Filosofía en Dilemas (1972), eller problemen
kring religionen, vilka han diskuterade i boken Religión y Darwinismo (1990),
och år 1972 gav han sig även i kast med problemen kring makten, vilka han först
analyserade i boken Silabario Político (1972) och sedan i boken El Encierro del
Minotauro (1994), och så småningom hans exil i boken Durante los Largos Años
de mi Exilio ([2003] 2014).

Syfte, material, metod och begrepp
Syftet med föreliggande artikel är att lägga den grund som behövs för att skriva en
biografi om den chilenske filosofen och kultursociologen Juan Rivano och i den
beskriva hans intellektuella utveckling i Chile.
Hur Rivanos tankar har utvecklats kan inte förstås utanför sitt sammanhang.
Därför måste man, så långt det är möjligt, sträva efter att se sambandet mellan
tanke och handling, eller mellan hans liv och hans filosofi. En persons intellektuella utveckling kan betraktas som en serie intellektuella ”revolutioner”, till
exempel Thomas Kuhns vetenskapliga revolutioner, där varje fas ersätts av en ny
som ”bryter ny väg”, etablerar sig som ”huvudfåra”; dvs., varje fas ersätts genom
en ny ”revolution” i vilken en tidigare kunskap förbrukas för att ersättas av nya
insikter. Alternativt kan utvecklingen jämföras med Georg W. F. Hegels spiral,
där den intellektuella utvecklingen beskrivs som ett kontinuerligt dialektiskt steg
framåt; samma, eller liknande, problem och frågor dyker oavbrutet upp, men på
en annan kulturell horisont och i en annan dimension. Härigenom blir ackumulationsprocessen och det filosofiska perspektivet bredare. Det är i enlighet med
den senare modellen som jag valt att teckna Rivanos intellektuella utveckling.
Det är en utveckling som Rivano själv jämförde med Gottfried Wilhelm Leibniz’
monader:
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Från det otydliga och mörka till det ljusa och tydliga, från det oklara till det klara, från det
splittrade till det samlade (Naranjo, 2014:69).

Att jag valde just filosofen och kultursociologen Juan Rivano beror på det inflytande hans tankar har utövat och fortfarande utövar på det chilenska samhället.
Det finns ett antal grundläggande filosofiska frågor som är universella, men som
diskuteras och löses på olika sätt beroende på i vilket kulturellt och socialt sammanhang de diskuteras. Rivano hade ett nytt sätt att analysera det chilenska samhället på och det öppnade nya vägar för förståelsen och förklaringen av kulturell
filosofi, liksom för filosofin som sådan. Dessutom deltog han från 1967 energiskt
i en reformprocess för att demokratisera universiteten.
Studien utgörs av biografisk forskning som redogör för några fragment av Rivanos livshistoria. De delar av Rivanos biografi som ingår här har valts ut och
strukturerats med utgångspunkt i hans bok Largo Contrapunto (1995), artikeln
Juan Rivano: Un Largo Contrapunto (2001) och boken Largo viaje por la vida de
Juan Rivano (2014); de två senare av Eduardo Naranjo. Den sistnämnda boken
består av en serie intervjuer med Juan Rivano, utförda mellan den 28 september
2000 och den 15 september 2004. Syftet med intervjuerna var att erhålla utökad
kunskap om hans person och hans intellektuella utveckling, liksom att få klarhet i några filosofiska problem som för mig hade varit höljda i dunkel. Ett antal
telefonintervjuer genomfördes också för att komplettera och precisera den biografiska informationen. I sin bok Largo Contrapunto sammanfattade Rivano, utan
esteticism men på ett nytt och intressant sätt, de olika faserna i sin intellektuella
utveckling. Även andra delar av Juan Rivanos filosofiska produktion tas i beaktande i den här artikeln. Dessa introduceras fortlöpande i texten, och förläggs till
respektive fas i hans intellektuella utveckling.
Tre begrepp är centrala i den här artikeln, nämligen biografisk forskning, kulturellt kapital och habitus. Min avsikt är emellertid inte att ge exakta och kompletta
definitioner av dessa begrepp. De uppfattas snarare bäst genom sina specifikationer, där de får större djup och bredd. När man konkret applicerar begreppen
på Rivanos livsfragment kan man lätt urskilja både innehåll och räckvidd. Jag
har inte strävat efter att uppnå universalitet eller fullständighet med mina beskrivningar. Mina avgränsningar kan tjäna som orienteringspunkter; dvs. de kan
vägleda läsaren.
Begreppet biografisk forskning kan uppfattas som en berättelse som tolkar ett
helt livsförlopp eller fragment av detta. Berättelsens disposition behöver inte
nödvändigtvis vara kronologisk (Brante et al., 1997:34). Berättelsen är subjektiv,
mer liknande en rekonstruktion. Biografikern bör vara väl insatt i forskningsobjektet. Simone de Beauvoir betraktade till exempel biografikern som en fiende,
någon som gräver upp intima detaljer, och därför skrev hon sina memoarer själv
(Sallenave, [2008] 2010:19). Biografikern kan naturligtvis selektera sitt material, men då blir biografin inte objektiv, och vilar heller inte på en vetenskaplig
grund.
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De två andra begreppen, kulturellt kapital och habitus, är några av Pierre Bourdieus sociologiska centrala kategorier. Han menar till exempel att kulturellt kapital är den symboliska kapitalform som har störst betydelse i moderna samhällen. Kulturellt kapital innebär tillgång till den legitima kulturen, i synnerhet
den kultur som förkroppsligas i rätt familj och som lärs in i skolsystemet. Det
kulturella kapitalet kan ha en förkroppsligad form genom att känna till litteratur,
poesi, filosofi, konst, musik och opera; att kunna föra sig i exklusiva salonger och
uttrycka sig välartikulerat och kultiverat. Det kulturella kapitalet kan även ha en
objektifierad form genom de materiella ting vi omger oss med, såsom konstverk,
böcker eller kläder, medan titlar signalerar en institutionaliserad form, vilken vi får
genom våra utbildningskvalifikationer, till exempel examina (Bourdieu & Passeron, [1970] 2008; Bourdieu, [1984] 1991:33ff).
Det tredje begreppet, habitus, definieras som de erhållna dispositionerna, de beständiga sätten att vara och göra, vilka växer in i kroppen. Habitus är produkten
av all biografisk erfarenhet (Bourdieu, [1984] 1991:43, 91). Habitus är simpelt
uttryckt ett dispositionssystem som människor tillägnar sig genom att vistas i en
bestämd social miljö, såsom hem, skola, etc. (Bourdieu, [1984] 1991:53ff).
Som tidigare sagts kan den biografiska berättelsen vara subjektiv; det är en rekonstruktion. Min berättelse kan eventuellt betraktas subjektivt. Jag hade en nära
intellektuell relation med Juan Rivano som började år 1969, när han var min
lärare i logik och filosofi vid Chile Universitet. Under de turbulenta åren i början
av 1970-talet förlorade vi vår intellektuella relation på grund av min politiska
verksamhet. Men i Sverige, i Lund, november 1977, under den nordiska vintern,
återfann jag filosofen Juan Rivano; han fanns på Kursverksamheten, ett institut
för undervisning i det svenska språket. Från den dagen fram till den dag han dog,
16 april 2015, förde vi en nära, intellektuell kommunikation.
Under 1960-talet bidrog Rivano även intellektuellt till bildandet av en mångfasetterad grupp unga revolutionärer. Dessa deltog aktivt i den revolutionära process i Chile som påbörjades 1964 och avslutades den 11 september 1973. En
av dessa unga revolutionärer var jag. Några latinamerikanska flyktingar och jag
bildade så småningom en filosofisk studiecirkel i Lund där han var lärare. Jag besökte ofta Rivano i hans hem, där han fortsatte att undervisa mig i filosofi.
Jag var hans ständige student; något jag en gång påpekade för honom, och
jag har i mitt arbete även publicerat några arbeten om honom. Min biografiska
forskning om Juan Rivano har strikt följt de etablerade kriterierna för vetenskap.
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Filosofins utveckling i Chile
Latinamerika i allmänhet, och Chile i synnerhet, sägs vara en kontinent av poeter och författare, medan dess vetenskapsmän och filosofer inte har utmärkt
sig i samma utsträckning. Listan på välkända författare är lång. Som exempel
kan nämnas Gabriela Mistral, Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda, Jorge Luis
Borges, Gabriel García Márquez, Octavio Paz, Mario Vargas Llosa och Isabel
Allende. I kontrast – och i likhet med den relativa avsaknaden av bemärkta vetenskapsmän – brukar det sägas att Chile saknat egna filosofiska traditioner.
Summariskt kan detta förklaras enligt följande. Från det ögonblick filosofiskt
tänkande infördes i Chile och fram till idag har det kretsat kring europeisk filosofi. Ursprunget var givetvis kolonialmakten Spanien, där skolasticism var den
dominerande filosofin under 1500- och 1600-talen (Pérez, 2006:251ff). Skolastiken var en filosofi som Hegel betecknade som ointressant och ”monoton”, inte ett
äkta filosofiskt system som platonism eller skepticism. Skolasticismen föraktade
”verkligheten”, och en av dess grundtankar är att förnuftet och dess förverkligande enbart kan förverkligas i en annan värld, inte i denna (Hegel, [1840] 1995:43,
Vol. 3). Det var via den katolska kyrkan som skolastiken kom till Chile. År 1552
anlände dominikanorden till Chile, och 1595 introducerades filosofiska studier
i Chile; till en början i klosterförlagda prästseminarier och senare vid Colegio
Máximo de San Miguel (1621), under jesuiternas förvaltning, och vid Universidad Pontificia de Santo Tomás (1622), under dominikanernas direktion.
De olika religiösa ordnarna utvidgade studierna av den skolastiska läran i Chile.
Dessa studier kretsade kring Augustinus (354-430), Thomas av Aquino (12251274), Johannes Duns Scotus (1266-1308) och Francisco Suárez (1548-1617).
Studiet av dessa tänkare skapade en viss filosofisk tradition bland de religiösa ordnarna. Traditionen sträckte sig inte bortom klostren, men den nådde sporadiskt
curian3 både i Madrid och i Rom.
Denna filosofiska verksamhet genererade inga framstående filosofer i Chile,
men några av dem fick förankring av lokal dimension. Prästen Alonso Briseño
(1587–1669) skrev till exempel ett verk om Johannes Duns Scotus, och fader
Miguel de Viñas (1642–1718) författade bland annat böckerna Skolastisk filosofi, Naturfilosofi och Transnaturlig filosofi. Upplysningsfilosofin, och senare även
positivismen, avbröt definitivt den förhärskande, skolastiska traditionen i Chile
(Hanisch, 1963).
När Chile blev självständigt – 1818 – kom de filosofiska influenserna fortfarande från Europa. De filosofiska skolorna kom till Chile i konstanta kulturella vågor
eller vid epistemologiska avbrott, eller paradigmskiften. Ett filosofiskt paradigm
avlöstes av ett annat; till exempel avlöstes den skotska skolan av positivismen,
vilken i sin tur ersattes av metafysiken som efterträddes av marxismen, vilken
slutligen kom att följas av humanismen.
3

Curia betyder ”det påvliga regerings- och förvaltningsorganet”.
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Men, som Juan Rivano brukade säga: Här börjar faktiskt alla på noll. Han illustrerade sin reflektion med en idé från den spanske filosofen José Ortega y Gasset.
Ingen tänkare betänker de tidigare filosoferna. Det är på något sätt ett särdrag
som karakteriserar de intellektuellas sätt att vara. Kontinuitet, tradition, interkommunikation är inte drag som utmärker den intellektuella världen i Chile. Det
är snarare isolering, avstängdhet, som filosofen Félix Schwartzmann nämner, som
kännetecknar den kreativa processen (Naranjo, 2014:599). I den här sociokulturella kontexten kan man lyfta följande frågeställning:
Hur är det möjligt för en filosof eller en kultursociolog att utbilda sig i en sådan kulturell och intellektuell atmosfär?
Presentationen av Rivanos liv och intellektuella utveckling kommer att delas in
i sex delar. Den första delen framställer Rivanos liv i allmänna ordalag. I de följande fyra delarna kommer de olika faserna i hans intellektuella utveckling att
undersökas och analyseras. Den första fasen beskrivs under benämningen: Utan
lektioner eller undervisning, den andra fasen tematiseras genom De allmänna begreppen, den tredje fasen problematiseras utifrån Dialektik och marxism och den
fjärde fasen får sin belysning genom begreppen Förnuft och maktlöshet. Den sista
delen består av några avslutande kommentarer.

Juan Rivano – ett liv i fyra faser
Juan Rivano Sandoval hade, enligt honom själv, bara hört några osäkra rykten,
”en fläkt”, om sin familjs historia i Chile. Utifrån dessa hörsägner ska jag försöka
rekonstruera åtminstone en del av hans liv. I hans familjs historia och i hans egen
bildning och utbildning möts och samsas inflytande från olika kulturer, till exempel de emigrerade italienska och franska kulturerna, den chilenska kulturen,
stads- och lantkulturerna, den katolska kulturen och de rikas och de fattigas kulturer (den ”innanför” och den ”utanför”). Rivano brukade säga att han hade lätt
för att tränga in i den italienska kulturen och dess språk, och under hans tidiga
bildning, mellan 14 och 16 års ålder, identifierade han sig mer med de italienska
intellektuella, bland andra Giovanni Papini, än med andra europeiska författare
eller filosofer (Naranjo, 2014:245). Papini, som var en katolskt färgad civilisationskritiker, skiftade troslära från katolicism till ateism och från ateism tillbaka
till katolicism.4
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Giovanni Papini (1881–1956) var en italiensk författare från Florens. Han utgav den
antitraditionalistiska tidskriften La voce åren 1908–1916.

Juan Rivano föddes som nionde barn av tretton till Milcidades Rivano Fauré
(1889-1976) och Luisa Sandoval Valdebenito (1897-1933). Milcidades’ föräldrar
emigrerade från Europa till Chile och bosatte sig i huvudstaden Santiago omkring
år 1867 (Naranjo, 2014:4). Rivanos farfar (Pasquale Rivano Porcile) var italienare
och hans farmor (Pauline Fauré Boyer) var fransyska. Pasquale Rivano livnärde
sig som handelsman i Santiago, och familjen fick åtta barn. Den yngste sonen,
Milcidades, Juan Rivanos far, studerade på Det Nationella Institutet, men enligt
Rivano lämnade han sina studier utan någon examen, vilket tydligen förorsakade
Milcidades och hans familj både obehag och frustration (Naranjo, 2014:6).
När familjen Rivano Fauré kom till Chile befann sig det chilenska samhället
i en period av social och ekonomisk återuppbyggnad. Chiles nationalstat började få en viss konstitutionell utformning. Innan dess led Chiles politiska system
av det koloniala arvet. De gamla ”aristokratiska” familjerna stred för att behålla
kontrollen över makten. Det var affärsmannen och politikern Diego Portales
som grundade Chiles nationalstat genom att utropa en konstitution år 1833
(Naranjo, 1997:397). Ett institutionellt ramverk började nu så sakta träda fram
i det nya politiska landskapet. Jordbruket började genomgå en successiv dynamisk utveckling. Industrialiseringsprocessen gjorde sina första försök att etablera
sig i landet (Lagos, 1966:22). Mellan 1844 och 1940 förvandlades Chile, trots
kraftiga konjunkturväxlingar, till en stor exportör av mjöl och vete (Cariola &
Sunkel, 1991:119ff).
Rivanos kunskap om sina morföräldrar är ännu osäkrare. Familjen Sandoval
Valdebenito var chilenare och bosatta i Cauquenes, en stad belägen ungefär 40
mil söder om huvudstaden Santiago. Cauquenes ligger i Maule, en region vars
främsta produkter var vete, mjöl och vin. Antagligen ägnade sig familjen Sandoval Valdebenito åt jordbruk. I familjen sammanflätades ättlingar till spanjorer
och mapucheindianer, men de närde med stolthet minnet av sina spanska förfäder. De var ”stolta, högdragna” människor och människor ”med anor” (Naranjo,
2001:227). Familjen Sandoval Valdebenito fick sju barn, och liksom medlemmar
från andra anrika familjer som varit encomenderon,5 arbetade några av barnen
inom den offentliga förvaltningen.
Milcidades Rivano klarade sig inte ekonomiskt i Santiago, vilket innebar att
han blev förvisad till Cauquenes av sina äldre bröder. Dessutom flirtade Milcidades också med sina bröders älskarinnor, ett tillräckligt motiv för att bli förvisad
på den tiden. I Cauquenes hade några av de andra bröderna hand om elverket
och elektrifieringen av området, och dessa göromål fick Milcidades överta ansvaret för. Med tiden etablerade han också en egen kvarn, säkerligen genom att dra
nytta av de vid den tidpunkten rådande fördelarna i den chilenska ekonomin vad
gäller låga produktionskostnader för vete, särskilt i Mauleregionen. Milcidades’
utmärkande drag var kreativitet. Han konstruerade ett solur och även en kvarn
5

Under den koloniala tiden allokerade kronans representanter ansvaret för en grupp indianer
(encomienda) till en encomendero. Indianerna, vilka skulle skyddas och göras till kristna,
ålades att betala skatt till sin encomendero.
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för att mjölet skulle malas ännu finare. Vidare skrev, målade och komponerade
han, och vanligtvis var det han som reparerade maskinerna i staden. Milcidades
kompletterade sin bildning med kunskaper i poesi, litteratur, filosofi och matematik. Rivanos första minnen av de litterära och filosofiska klassikerna kommer
just från fadern. Han berättade att när de arbetade i kvarnen med att mala och
att sjunga Giuseppe Verdis La donna è movile, Qual piuma al vento och Muta
d’accento – e di pensiero brukade hans far berätta myten om Faeton för honom
(Rivano, 1995:240). Bilden av Faeton,6 som fanns kvar i hans minne i många
år, var emellertid inte en bild av ett oansvarigt barn inför en ännu mer oansvarig
far, utan en bild av en hjälte som vände ryggen åt de ”förnuftiga människornas” moral (Rivano, 1995:238). Medan de arbetade med att starta den koldrivna
kvarnmotorn, en besvärlig procedur, berättade också fadern för honom om Galileo Galilei och hans avsvärjelse av den (av inkvisitionsdomstolen benämnda)
”felaktiga läran” (Naranjo, 2014:125). Genom deras samtal kan vi uppfatta hur
fadern överförde sitt kulturella kapital till sonen, och Rivano inkorporerade även
habitus till viss del.
Luisa Sandoval Valdebenito, Rivanos mor, var liksom sin make det yngsta barnet. Hon var lite försummad, åsidosatt och övergiven inom familjen på grund av
att hon led av smittkoppor. Hon levde enligt Rivano som en ”askunge” hos en
syster, och i Milcidades fann hon sin drömprins. Efter sin bildning, i en privat
skola som drevs i nunnors regi, gifte hon sig 1914 med Milcidades. Hon var
därefter hemmafru, och den ”enda” aktivitet hon ägnade sig åt efter giftermålet
var, som trogen katolik, att framföda och fostra familjens tretton barn (Naranjo,
2014:11). Luisa var en djupt troende katolik och Milcidades motsatte sig inte
hennes religiositet. Hon hade förfinade manér, framför allt hennes sätt att tala
”som var mycket karaktärsfast och artikulerat”. Rivano beskriver moderns röst
som ”full, varm, artikulerad och slående” (Naranjo, 2014:12).
Hösten 1933 förmörkades familjen Rivano Sandovals liv; Luisa Sandoval Valdebenito dog den 15 maj 1933 vid trettiosex års ålder och lämnade sina barn
utan kärlek, ömhet och skydd. Efter hennes död skingrades familjen. Juan Rivano
har tungsint berättat att han aldrig kunde komma över moderns död (Rivano,
1995:318; Naranjo, 2014:19). Fadern, en intellektuell man utan praktiska eller
”husliga” anlag, var inte kapabel att ta hand om familjen. De äldre syskonen begav
sig till Santiago för att söka arbete, de yngsta adopterades av närstående familjer. De
fyra mellansyskonen, bland dem Juan Rivano, blev kvar hos fadern, vilket dock inte
var att betrakta som något privilegium. Efterhand förföll huset och affärerna gick
sämre, bland annat aktiviteten kring kvarnhuset. Trots att Rivano var övergiven och
fick utstå både misär och hunger hyste han inget agg mot sin far. Istället beskrev han
honom som en skapare. Med humor och beundran sade han: Leonardo da Vinci gick
häromkring med min pappa (Rivano, 1995:390; Naranjo, 2014:7).
6
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Faeton – i grekisk mytologi solguden Helios son, morgonstjärnan. Han störtade ned med
solspannet då han körde det.

Det säger sig självt att föräldrar har en viktig roll under ett barns uppväxt,
speciellt vid överföringen av de första tankarna till barnet, vilka förankras djupare när de kommer direkt från föräldrarna. Rivano mindes att förhållandet till
fadern karakteriserades av ömhet; från honom mottog han några grundläggande
milstolpar i sin intellektuella bildning (Rivano, 1995:52). Mötet med litteraturen
och skrivandet hade skett på olika sätt i filosofernas och författarnas barndom.
I familjen Rivano Sandoval fanns det en lust att imitera (Rivano, 1995:114),
överträffa och uppmuntra varandra, och här turades man om att läsa långa dikter
såsom El Monje (1919) av Pedro Antonio González.7
Även Milcidades Rivano skrev poesi, romaner och dramer, och Juan Rivano
brukade läsa en del av hans dikter i grundskolan (Naranjo, 2014:161). Faderns
vitterhet smittade av sig på de äldre barnen som brukade skriva poesi och läsa den
högt. I denna intellektuella miljö kände sig också Rivano uppmuntrad att skriva
dikter, vilka lovordades av hans äldre syskon. Hans far undervisade honom också
i sonettens struktur. En gång frågade han fadern: ”Vem var den störste poeten
i den spansktalande världen?” Han hoppades att fadern skulle säga ”jag”, men
istället angav han Rubén Darío, en nicaraguansk poet som inledde den spanskamerikanska modernismen.8
Rivano kom i kontakt med litteraturen genom de ”verser” som lärdes in både i
hemmet och i skolan. Han fick sin första intellektuella bildning av sin far och sina
första lärare mellan fem och sexton års ålder. En annan betydelsefull del av sin
bildning fick han av sina äldre syskon som ”umgicks” med Arkimedes, Descartes
och Darwin. Han hörde dem mässa om ”de bäst anpassades överlevnad” och att
någon skulle ge dem en stödpunkt för att flytta jorden (Rivano, 1995:13).
I november 1942 lämnade han definitivt sin stad Cauquenes ute i provinsen för
att slå sig ned i Santiago, vilket hans bror Ricardo hade föreslagit att han skulle
göra. Ricardo uppmuntrade honom till att byta agrarmiljön mot en urbanmiljö.
Fram till tjugotvå års ålder skrev Rivano poesi på ett diskontinuerligt sätt. Han
intresserade sig inte för ”ordens poetiska värde”, utan snarare för rytmen och rimmen (Naranjo, 2014:157). En del av hans verk publicerades i aftonskolans tidning. Han hade dock aldrig någon tanke på att erövra huvudstaden som ”poet”.
När han gick och drev längs Recoletas gator,9 vid den tidpunkt då saker och ting
gick dåligt för honom och han var tvungen att sova i parkerna, var han trots allt
”inte särskilt säker på att han skulle erövra Santiago” (Rivano, 1995:78). Rivano
älskade visserligen poesi som barn och även som vuxen, men så småningom minskade hans intresse för den, särskilt när hans tillstånd av misär och övergivenhet
blev påtaglig. Då såg han poesin som en alienation:
7
8
9

Pedro Antonio González (1863-1903) var en chilensk poet som rörde sig tematiskt mellan
romantik och modernism. Dock var han mer intresserad av människan än av naturen.
Rubén Darío (1867-1916) var en motsägelsefull poet, en kosmopolit med ständig hemlängtan,
katolik och samtidigt en upprorisk hedning. Innan han avled i tuberkulos levde han tidvis som
diplomat.
Recoleta och dess omgivning var ett fattigt område där framför allt ”lumpproletariatet” bodde.
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Hur kan man använda tiden till att skriva en sonett när man är dödshungrig? (Naranjo,
2014:118).

För honom befann sig den latinamerikanske poeten i ”orden och inte i de problem som han poetiserar i sina dikter” (Naranjo, 2014:119).
Redan när han anlände till Santiago var Rivanos ekonomiska situation kritisk
och han blev därför tvungen att arbeta som bland annat springpojke, åkare, krogvärd och hantlangare. Han hade ändå bestämt sig för att fortsätta sina humanistiska studier, och arbetade därför om dagarna och studerade på kvällarna. Rivano
levde, liksom sin läromästare Diogenes från Sinope, i utkanternas utkant (Rivano,
1995:109). Det berättas dock om Diogenes att han i sin hemstad Sinope gjort sig
skyldig till falskmynteri och av det skälet tvingats gå i landsflykt till Aten. Att leva
i Santiagos utkanter var för Rivano varken en landsflykt eller ett val för livet; det
var hans rådande materiella situation som tvingade honom att bosätta sig där. Det
var hårda år fulla av upplevelser och filosofiska reflektioner.
En viktig del av Rivanos sociala och kulturella filosofi formades och utvecklades i Santiagos förstäder, närmare bestämt i den fattiga stadsdelen Recoleta, vid
floden Mapocho och på de allmänna och katolska kyrkogårdarna. Den bild han
vid den tiden hade av dessa platser var en bild av en kaotisk värld, en splittrad,
upplöst värld, där ingenting var artikulerat. Allt var möjligt. Hans bild påminde
om en förmodern värld, där Gesellschaft-utveckling och tillväxt dröjde decennium
efter decennium, eller om Gemeinschaft som abrupt blandades med Gesellschaft.
Under denna epok var det vanligt att fattigas drömmar bara fick sitt utlopp i utopier. Rivano tillbringade ungefär tjugo år i Recoleta, från 1943 till 1963.
På aftonskolan började han utveckla sin prosa. Han skrev sina första arbeten
mellan sexton och sjutton års ålder (Naranjo, 2014:158),10 och redan i dessa
fanns det en dragning mot filosofin. Vid den tiden intresserade han sig för de
filosofiska klassikerna, däribland Parmenides – Platons dialog. Parmenides tanke,
Ingenting kan uppstå ur Intet eller övergå till Intet väckte den unge filosofens nyfikenhet. Vid sjutton års ålder läste han Filosofía Fundamental av Jaime Balmes,11
och även Giovanni Papinis och Anatole Frances samlade verk.12 Genom France
insåg han att det fanns allvarliga problem med begreppet ”kunskap” inom filosofin (Naranjo, 2014:158ff). Som han framförde det i boken Largo Contrapunto:
10 Enligt Rivano bör hans första artiklar finnas i skoltidningen på läroverket där han läste om
kvällarna.
11 Jaime Balmes föddes den 28 augusti 1810 i Vic och dog den 9 juli 1848 i Barcelona. Han var
en viktig inspiratör av nyskolastiken. Hans största verk var El protestantismo comparado con el
catolicismo, en sus relaciones con la civilización europea (1842), och hans filosofiska inriktning
framträder allra bäst i Filosofía Fundamental (1846).
12 Anatole France, pseudonym för Jacques Anatole François Thibault, född 16 april 1844 i Paris,
död 12 oktober 1924 i Saint-Cryr-sur-Loire, var en fransk författare. Han belönades med
Nobelpriset i litteratur 1921. France fick en klassisk utbildning och utvecklade en kärlek för
antiken. Frances samtliga verk hamnade på katolska kyrkans lista över bannlysta böcker. Han
författade bland annat Herr Bergeret i Paris ([1901] 1907), Gudarna törsta ([1912] 1912) och
Änglarnas uppror ([1914] 1958).
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France var den förste som på ett tydligt och trovärdigt sätt gav mig den gamla skeptiska läxan
om omöjligheten att veta och om våra sinnesupplevelsers illusioner (Rivano, 1995:132).

Under sin tid i Recoleta utvecklade han en skeptisk ståndpunkt och en kritisk
linje gentemot kunskap. Ingenting skilde honom då från skeptikerna. Under åren
på aftonskolan och i början av sin tid vid universitetet studerade han Platon.
Rivanos uppfattning och tolkning av Platon var emellertid tämligen begränsad till
det akademiska, men med den kritiska distans som skepticismen gav honom. På
den tiden kunde ingen ”avfärda ett påstående från Platon utan vidare” (Naranjo,
2014:39). Platon lärde honom att han skulle ha en metod, och metoden var
matematiken, det vill säga konceptet, definitionen och beviset. Matematiken var
idealet för precision och stabilitet (Naranjo, 2014:39). Även om det framkallade
vissa tvivel vad gäller determinationen i hans filosofiska kallelse, ansåg Rivano att
Papini utgjorde en viktig milstolpe i hans utbildning (Naranjo, 2014:244), framför allt genom sin dialektik rörande ”Gud och djävulen” (Rivano, 1995:252).
Rivanos liv kantades konstant av ekonomiska problem. År 1949 började han
studera matematik vid Chile Universitet, men han övergav det på grund av sina
ekonomiska problem. Följande år började han återigen studera vid samma universitet, men denna gång filosofi. År 1951 studerade han filosofi och matematik
samtidigt. Sina ekonomiska problem löste han genom att undervisa i matematik
på aftonskolan. Rivano berättade att det faktum att han först studerade matematik och därefter filosofi hade sin grund i att han ordagrant följde Platons dictum
som hängde på väggen i hans akademiska byggnad:
Må ingen här inträda som inte är geometriker (Naranjo, 2014:39).

På 1950-talet undervisade endast ”amatörer i filosofi” vid den filosofiska institutionen, Chile Universitet (Naranjo, 2014:167ff). Filosofiska studier i Chile karakteriserades av otydlighet och av en brist på vetenskaplig stringens (Barceló,
1994:17).13 Enligt Rivano var professorerna och lektorerna inga filosofer; de var
entusiaster som var fascinerade av filosofi. De var pionjärer i den chilenska filosofins tidiga utveckling. Det fanns emellertid några undantag. Bland dessa utmärkte sig Ernesto Grassi,14 Bogumil Jasinowski,15 Jorge Millas och Marcos Flores
som ”filosofer”. Säkerligen hade dessa också begränsningar. Grassis synsätt var
en förlängning av Martin Heideggers filosofi; Millas var en uttolkare av Nicolai
Hartmann och Edmund Husserl, och Flores var en uttolkare av den sistnämnde.
Ställd inför en sådan situation blev Rivanos reaktion att återvända till de klassiska
13 Joaquín Barceló delade samma åsikt som Rivano angående filosofins utveckling i Chile. Dock
tyckte Barceló att filosofins tillstånd i Chile ändrades med Ernesto Grassis föreläsningar.
14 Ernesto Grassi (1901-1991) var en italiensk filosof, född i Milano. Han var gästprofessor
mellan 1951 och 1954 på den filosofiska institutionen vid Chile Universitet. Grassi rörde sig
kring Mussolinis intellektuella kretsar på 1930- och 1940-talen (se Farías, 1998:514ff).
15 Bogumil Jasinowski (1887-1969) föddes i Warszawa. Han var polsk jude och kom till Chile
1949 som politisk flykting. Han utvandrade genom Frankrike och Argentina för att slutligen
bosätta sig i Chile. På 1950-talet arbetade han som filosofilärare vid Chile Universitet.
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källorna för att studera filosofernas egna texter. Enligt Rivano var den chilenska
filosofin på 1950-talet splittrad, snobbig och ytlig. Rivanos uppgift var alltså att
tillägna sig de filosofiska klassikerna och arbeta utifrån dessa, och att säga något
som utgick från och stod i samklang med dem (Naranjo, 2014:167). Hans viktigaste mål var att upprätta band mellan filosofins autentiska källor och hans eget
tänkande. Denna uppgift arbetade han med under 1960-talet och första delen
av 1970-talet. Militärkuppen 1973 omintetgjorde dock inte bara en del av hans
filosofiska projekt för det chilenska samhället; den stävjade även den filosofiska
institution han verkade vid.
År 1953, efter att ha läst ett arbete av Rivano och Cástor Narvarte om filosofen
Alfred Ayer, bjöd Jorge Millas in de båda som adjunkter på sina lektioner. I Millas
kurser undervisade Rivano i Bertrand Russells filosofi, men fjärmade sig snabbt
från honom som filosof, främst på grund av oförenligheten mellan hans sanningsfilosofi och hans handlingar. Enligt Rivano ledde Russells filosofi till atomism;
det fanns alltså ingen anledning till att klaga eller protestera. Han har dock alltid
beundrat Russell för hans försök till ”matematisk globalisering av vetenskaperna”
(Naranjo, 2014:136).
År 1955 titulerade sig Juan Rivano ”lärare i filosofi”. Det första han undervisade om var Hartmanns kunskaps- och värdeteori, men han insåg snart att
Hartmann inte var filosofen för honom.16 Då började han istället arbeta med
Harold H. Joachims filosofi,17 vilken introducerade honom i den engelska neohegelianismen och i Francis H. Bradleys filosofi (Naranjo, 2014:135). Rivanos
första framträdanden som ”yrkesfilosof ” var genom recensioner i den chilenskfilosofiska tidskriften, Revista de Filosofía.18 Hans första artikel, Análisis crítico de
algunas concepciones de la conciencia y el yo, publicerades december 1956 i den tidskriften. Denna artikel, som han skrev inspirerad av Husserls, Russells och Ayers
filosofi, utgjorde hans föredrag på den panamerikanska filosofikongressen. Hans
andra artikel, Sobre el principio de identidad, publicerades i samma tidskrift, i
april 1957. Dessa hans första artiklar var av teoretisk karaktär. Senare började han
närma sig en mer social filosofi. Vid denna övergång skedde också ett språkbyte,
från ett akademiskt och filosofiskt språk till ett mera vardagligt språk. Efter dessa
artiklar kom periodiska publiceringar i såväl den chilensk-filosofiska tidskriften
som i Anales, utgiven av Chile Universitet, och han publicerade även i några lokala tidningar.
År 1958 reste han i egenskap av gästprofessor till Frankrike genom ett stipendium tilldelat av den franska regeringen och Chile Universitet. Innan han reste
dit ledde han en serie föreläsningar om Harold H. Joachim. Rivano betraktade sin
16 Nicolai Hartmann var filosofilärare och sympatiserade med nazismen. Han undertecknade
tillsammans med Martin Heidegger, Carl Schmitt och Werner Sombart ett stödbrev åt Adolf
Hitler (se Farías, 1998:386ff).
17 Harold H. Joachim (1868-1938) var en engelsk filosof. Hans filosofi betraktas som idealism
eller neo-hegelianism. Han var Francis H. Bradleys lärjunge.
18 Här används beteckningen ”yrkesfilosof ” för att särskilja från amatörerna inom filosofin.
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resa till Frankrike som en ren akademisk resa. Målet med resan var att lära känna
Europa och dess kultur. Alla chilenska filosofer med akademiska anspråk borde,
enligt honom, göra en ”världsomsegling” genom Europa (Rivano, 1995:296).19
Det var ett akademiskt utbyte mellan Frankrike och Chile. Utbytet var ett sätt för
chilenska studenter att fördjupa sig i filosofiska studier. Vid Sorbonne tog Rivano
kontakt med professor René Poirier, eftersom han i Santiago, både av den franska
regeringen och av Chile Universitet, hade erhållit ett löfte om ett möte. År 1933
var René Poirier Albert Camus lärare i filosofi vid Algers universitet, Algeriet.
På den tiden diskriminerade Poirier studenter som engagerade sig i politiska aktiviteter, framför allt socialistiska sådana (Lottman, [1978] 2006:94ff). Denne
professor ägnade sig åt vetenskapernas filosofi, men för Rivano var Poirier varken
Émile Meyerson20 eller León Brunschvicg.21 Rivano insåg snabbt att han för Poirier inte var mer än en ”indian” som ville ägna sig åt filosofi. I Paris fick han sin
”icke-betydelse” bekräftad. Vid den tiden förespråkade existentialisterna, särskilt
Jean-Paul Sartre, om att ”vara-i-världen”. I absolut motsats till detta upplevde Rivano när han befann sig i Paris vad det innebar ”att inte vara-i-världen” (Naranjo,
2014:81). Efter denna poirierianska upplevelse ägnade han sig åt att översätta
Francis H. Bradleys verk, Appearance and Reality (1893), till spanska, vilket var
ett sätt att akademiskt rättfärdiga sitt uppehälle i Frankrike.
Rivanos resa till Europa var ett paradigmatiskt moment i hans ställningstagande gentemot filosofin, både filosofin i allmänhet och filosofin specifikt i Chile.
Efter resan till Europa var han så upprörd att han i sina filosofiska introduktionskurser främst fokuserade på de sociala och politiska problem som allmänt rådde i
Chile. I Santiago var han den förste som introducerade Karl Marx på den filosofiska institutionen (Naranjo, 2014:252), trots att han inte var säker på att Marx
kunde inlemmas i det filosofiska tänkandet. Enligt honom var Marx viktig för att
hantera de sociala problemen i landet, men hans filosofiska tvivel kvarstod. Slutligen förstod han att Marx var en god lärjunge till Hegel och att han endast hade
vänt upp och ned på Hegels ”begreppsapparat” (Naranjo, 2014:169). Det första
bandet av Kapitalet behandlade han i ett seminarium som varade i ett år. Rivano
brukade pröva sina tankar och undersökningar i sina seminarier, och resultaten
publicerade han senare i bokform eller i artiklar. En av dessa publikationer var
boken Entre Hegel y Marx. Det var hans första bok och den hälsades av Humberto
Giannini, en yrkesfilosof, som början till en filosofi i Chile. Boken innebar också
ett epistemologiskt avbrott från hans idealism under 1950-talet. Dessutom återfinns i denna bok grunderna till de tankar som senare utgjorde hans filosofi. Här
19 Enligt Rivano var det den chilenske filosofen Gastón Gómez Lasa som myntade uttrycket
”världsomsegling”.
20 Émile Meyerson (1859-1933) föddes i Lublin, Tyskland, men bosatte sig slutligen i Paris, där
han var prefekt för psykologiinstitutionen vid Paris Universitet. Han arbetade framför allt med
epistemologiska frågor.
21 León Brunschvicg (1869-1944) föddes i Paris. Han var professor vid École Normale Supérieure.
Han sysslade med kriticism. År 1927 var Simone de Beauvoir elev till Brunschvicg (se Sallenave,
([2008] 2010:85).
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arbetade han med kunskapsteori, särskilt med begreppen förnuft och förstånd.
Innehållet i Rivanos filosofiska undervisning var skiftande. Under tre år höll
han seminarier om George Berkeley,22 under två år om bland annat Joachim och
Bradley, och av dem han ägnade sig åt under ett år utmärkte sig Hegel, Kant,
Hume, Pascal, Descartes och Lukács. Slutligen ägnade han några seminarier åt
Platons dialoger, framför allt ”Menon”, ”Gorgias” och ”Theaitetos”. Analysen av
den sistnämnda dialogen avbröts abrupt när han vintern 1975 anhölls av militären (DINA, Pinochets hemliga polis).

Utan lektioner eller undervisning
Den här fasen i Rivanos intellektuella bildning låter sig inte beskrivas i matematiska termer. Genom att följa Bradleys indelning av erfarenhetens olika grader,
det vill säga känsla, tanke och förnuft, delade Rivano in sina personliga upplevelser
i tre moment, nämligen brus, oväsen och musik. Brus ackumuleras, oväsen mättas,
och den disharmoni som uppstår mynnar slutligen i en symfonisk explosion, en
plötslig insikt som Rivano jämförde med vad som inom zenbuddhismen kallas
satori (Naranjo, 2014:195).
Den första fasen av Rivanos intellektuella utveckling sträcker sig approximativt
från 1930 till 1942, men som nämnts tidigare kan den inte bestämmas matematiskt eller kronologiskt. Den pendlar obönhörligen mellan kontinuitet och
diskontinuitet. Rivanos primära socialisering ägde huvudsakligen rum i staden
Cauquenes, Mauleregionen, där provinsialism och kosmopolitism vidrörde den
kulturella horisonten.
Rivanos kulturella värld bestod under denna utvecklingsfas av floden Tutuvén
och grundskola nummer 1 och 3.23 I den sistnämnda återfanns hans grundskollärare Aburto, Gajardo och Arellano, som han mindes med särskild tillgivenhet.
I bakgrunden befann sig också staden Cauquenes och Mauleregionen. En annan
viktig del av Rivanos kulturvärld var familjen. Hans familj var bildad, och i den
diskuterades alltid filosofi, litteratur, konst och musik. Böcker förekom sparsamt
i staden; det var få personer som ägde böcker. Familjen ägde en Encyklopedi och
hos grannfrun fanns Iliaden och Odyssén, vilka han läste i smyg. Rivano berättade
att hans ideal vid den tidpunkten formades av ”genierna” (Naranjo, 2014:122ff).
Rivano mindes att strax efter 1939 års jordbävning i Chile, vars epicentrum
var Mauleregionen, ägde en brytning rum i hans liv. En värld hade förstörts
och en ny byggdes upp. Bland ruinerna av soltorkat tegel grävde han fram en
bok i grundläggande geometri, och genom att bläddra i den kom han att förstå
skillnaden mellan definition och existens (Rivano, 1995:186). Denna brytning
22

George Berkeley (1685-1763) föddes på Irland och utbildade sig i filosofi och teologi.
Fadern var engelsman och modern fransyska. Han blev biskop i Cloyne 1734. Han räknades
tillsammans med John Locke och David Hume som en av de tre stora brittiska empirikerna.
23 I Chile får skolorna ofta ett nummer istället för ett namn.
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i Rivanos liv innebar inte bara en personlig förändring. Hela det chilenska samhället förändrades av jordbävningen. Den gav politiska motiv för att skapa den
Produktionsfrämjande Korporationen (CORFO), vilket initierade en påtvingad
industrialiseringsprocess, och därigenom ändrades även Chiles definition och
existens.
Det är inte ovanligt att barn finner sina frizoner i det så kallade semiorganiserade fältet,24 där de undgår föräldrarnas, skolans och myndigheternas uppsikt,
och fritt kan stilla sin nyfikenhet. I detta fält kan de utbyta tankar och historier
som anses vara obscena och är förbjudna inom familjen och i det övriga samhället, särskilt i katolska länder. För Rivano var Tutuvéns flodstränder en sådan plats.
Vid Tutuvén fick Rivano veta att ”Gud inte är mer än ett påhitt”. Hans unge
lärare i ateism borde vid den tidpunkten ha varit omkring sex år. Rivano beskrev
sina minnen:
Så när min far – min mor hade dött och med henne hade alla spår av katolsk trosiver försvunnit i hemmet – frågade mig: ”Vill du ta din första nattvard?” var det som om han utmanade mig: ”Och vad tror du om Gud, finns han eller inte?” (Rivano, 1995:38).

För fadern själv skulle ”Gud finns” endast vara ”ett påstående, inte ett faktum”
(Rivano, 1995:385).
Grunddragen i Rivanos sociala filosofi har genomgående varit att försöka förstå och förklara det chilenska och latinamerikanska samhället. Detta samhälle
utmärks av att varken vara feodalt eller kapitalistiskt. Dess fundamentala drag
utgick snarare från en agrar och postkolonial prototyp, och kan därför varken
förstås eller förklaras så som man traditionellt har försökt, utifrån Hegels modell
om ”herren och slaven” eller Marx’ modell om ”borgarklassen och proletariatet”.
Rivano förde in de sociala och historiska motsättningarna i analysen av det chilenska samhället, personifierade av ”don Javier de la Rosa” och ”den mörkhyade
Taguada”. Den förste representerar den chilenska ”aristokratin” och den andre de
chilenska ”populära klasserna”.
Boken Largo Contrapunto består av två berättelser, dels den gamla historien
om motsättningarna mellan dessa två payadores, don Javier de la Rosa och den
mörkhyade Taguada, och dels Rivanos egen personliga historia. Första gången
han hörde berättelsen om denna historiska kamp, presenterades den för honom
som ett ”brus”, utan musik. Han var då elva år gammal.
Utan att ha vare sig bildning eller utbildning utmanade den mörkhyade Taguada don Javier de la Rosa, innehavare av ordet och utbildningen, att sjunga. Den
improviserade dispyten slutade i Taguadas självmord. För Rivano framstod Taguadas självmord som ännu en av de ”olösliga ofattligheterna” (Rivano, 1995:13).
Några år senare skulle Anatole France komma att omvandla detta brus till musik. Den kulturella och sociala betydelsen av denna olösliga kamp bestod av att
24 Ett semiorganiserat fält ligger vanligen i stadens utkanter, där de sociala reglerna, principerna
och normerna är semiorganiserade, men det innebär inte nödvändigtvis ett anomiskt tillstånd.
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man däri kunde undersöka hela det chilenska samhället. Enligt Rivano kan man
varsebli denna kamp i maten, kläderna, arkitekturen, trädgårdarna, parkerna, litteraturen och i filosofin. Rivano poängterade att Taguada genom sitt trots ville
förändra asymmetrin i de sociala förhållandena. Det kulturella kapitalet tillhörde
dock don Javier de la Rosa och inte Taguada. Den senare måste tillägna sig det,
först och främst genom att tillägna sig orden. Rivano frågade sig vad Taguada
egentligen skulle ha vunnit om han hade gått segrande ur den poetiska striden
(Rivano, 1995:25). Don Javiers system går inte under som en följd av en enstaka
motgång. Taguada glömde att en förändring av de sociala förhållandena skulle ha
satt riktiga vapen i händerna på honom, istället för att som nu vara hänvisad till
att använda ”skräpvapen vid angreppet på don Javier” (Rivano, 1995:124).
Enligt Rivano ledde tvisten inte till något socialt uppror; den blev bara ett
uttryck för en kulturell alienering. I annat fall vore det inte möjligt att förstå
och förklara Taguadas självmord. Rivano ville också utmana den härskande klassen poetiskt, och förberedde sig därför, efter att ha avslutat sina studier och sin
europeiska rundresa, för att i elvastaviga verser strida mot don Javier de la Rosa.
Även om Rivano versifierade svåra rim i elvastaviga verser skulle det inte bli lätt
att förstöra den maktstruktur som installerats av don Javier och klassen han representerade. Detta var emellertid en av de första lektioner han inte fick, det vill
säga ”lektioner i tydlighet”.
I samhällen som det chilenska är människor utanför utbildningssystemet viktiga för barnens och ungdomarnas bildning. Rivano framförde inga anklagelser
eller hyste något agg mot det chilenska utbildningssystemet (Rivano, 1995:22).
Han visade bara sin skepticism gentemot det sätt på vilket eleverna undervisades,
och ansåg att filosofen borde ta upp bildningsfrågan som sådan, liksom frågan om
den egna intellektuella bildningen. Rivano medgav att tre av lärarna i grundskola
nummer 3 i hög grad var delaktiga i de elementära delarna av hans bildning.
Däremot inte i de centrala aspekterna. Hans lärare lärde honom att kasta retoriska stenar mot don Javier de la Rosa, som fick personifiera det härskande systemet,
men utan att förklara för honom varför han skulle kasta dem. Rivano berättade
också att han inte fick sina viktigaste lektioner från de stora filosoferna, som Platon, Aristoteles, Kant, Hegel eller Bradley, och inte heller från sin far eller sina
syskon, utan snarare när han i staden Cauquenes åt sopaipillas25 med chicharrones26 eller drack chicha27 med skomakaren don Manuel Hormazábal. Han dränkte
sina frustrationer i alkohol, men alkoholen kunde inte hålla tillbaka hans vrede.
Vreden svämmade över mot stadens invånare, men här fick Rivano lektioner i
tillbakahållande av don Manuel.
Som Rivano poängterade i boken Largo Contrapunto och i mina intervjuer med
honom, var det mycket undervisning och många lektioner som han aldrig fick.
Han fick till exempel ingen undervisning i klarhet, förnekande, skydd, konflikt,
25 Friterat pumpabröd.
26 Kallskuret svinkött.
27 Jäst dryck av vin.
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avföring, specifikation, kretslopp, exakthet och stabilitet, framsida och baksida,
etc. Här beskriver jag några av dessa uteblivna lektioner.
I början uppstod hans filosofiska bekymmer under ett lager av brus. Under
barndomen är upplevelsen av ett brus normalt sett kortvarig. Under detta stadium framträder en mängd avslöjanden, men majoriteten av dessa förblir rena
uppenbarelser eftersom det ofta fattas lärare i specificering, framför allt inom
kulturer som den chilenska, som undviker specificering (Naranjo, 2014:268ff).
Rivano antydde att specificering är liktydigt med ”övergången från tanken till existensen”, eller som man också säger, ”inkarnationen av tankarna i handlingarna”
(Rivano, 1995:56). Varken grundskollärare eller gymnasielärare ger någon undervisning i specificering, och förhållandet mellan tanken och dess situation blir
därför inte uppenbar. Att klargöra detta kan medföra en av två saker; antingen
rubbas den struktur som utbildningssystemet bygger på, eller så förlorar läraren
sitt arbete. För Rivano refererar systemet nästan i sin helhet enbart till antaganden; dessutom deltar bara de ”dumma” i specificeringens kurser. De allmänna
idéerna luftvandrar i ett platonskt undervisningssystem och förblir frikopplade
från alla handlingsstrategier.
Faderns ”lojalitet” till hans döda mor var den viktigaste omständigheten i Rivanos bildning. Varken Aristoteles eller Descartes kunde enligt Rivano ge samma
undervisning i principfasthet som hans far gjorde genom sin djupa och aldrig
vacklande kärlek till hans mor (Rivano, 1995:60ff). Före dessa avslöjanden ansåg
han att exakthet och stabilitet stod att finna i matematiken, men han sade genom
att citera Russell att:
Logiken var matematikens barndom och denna var en vetenskap som ingen vet vad den
handlar om eller om det den säger är sant (Rivano, 1995:62).

Även om Rivano kände till logikens absurditet under de allmänna begreppens
fas, bidrog logiken till att föra honom in i dialektikens och marxismens fas. Med
tiden insåg han att det fanns två typer av exakthet: förståelsens formella exakthet
(logiken) och viljans materiella exakthet (moralen) (Naranjo, 2014:121ff).
Ytterligare en typ av undervisning som fattades honom var den om ”avföring”
(Rivano, 1995:44). Erfarenheten av att vid fem års ålder ha sett sin barndoms
kärlek utsatt för ”morgonkylan och stanken från sopåkarens vagn” gav upphov
till samma brus som då herr Aburto berättade historien om ”mötet mellan de
berömda kringvandrande musikanterna” för honom. Rivano visste bara att avföringen var något man måste dölja, eftersom den representerade något ”vidrigt och
skamligt”. Dessutom umgicks man med den, men i smyg, på nätterna, på barer,
nattklubbar, spelhålor, bordeller och soptippen. Han sade emellertid att stadens
sopåkare, don Eugenio, kunde ha gett honom den undervisningen, men det blev
i stället en läkare som gav honom den. Således dikterade den prydlige doktorn på
några få minuter sin kurs i avföring genom att lyfta röret med hans urin mot ett
ljus, det vill säga något var sett i något annat. Nu var han tjugotre år, inte fem.
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Rivano hävdade att:
Det är inte lätt att upptäcka det tydliga och nödvändiga sambandet mellan samhälle och
avföring när vi är fostrade i överensstämmelse med don Javiers värden. Don Javier hindrar
vår vision med sin blotta uppsyn. Andra sopar, piskar mattor, tvättar kläder, diskar kastruller
(Rivano, 1995:46).

Rivano gav eftertryck åt sin åsikt och sade att:
När det negativa och det positiva så var skilt från den sociala tillvaron lämnades dess samband utan uppmärksamhet. Samhället konspirerade (eller en del av samhället konspirerade)
genom att utbilda oss i ambivalensen beträffande avföring. Således fann vi oss på ett besynnerligt sätt i att tömma tarmen utan att någon gång finna den organiska föreningen hos de
sociala ytterligheterna som representerade njutningens och utsöndringens två funktioner
(Rivano, 1995:48).

Rivano fick heller ingen undervisning i konflikt. Han berättade att han endast en
gång hörde sin far säga med Herakleitos’ ord att: kriget är ursprunget till allting och
motsatserna är identiska (Rivano, 1995:65),28 det vill säga förändring sker genom
spänningar, motsättningar och konflikter, inte genom jämnt och harmoniskt växande. I alla sociala kombinationer, reflekterade han, finns det alltid krafter som
motsätter sig varandra. Detta visar, menade Rivano, att ”för att kunna leva i ett
samhälle bör vi oavbrutet svara på alla dessa krafter som alltid befinner sig över
oss, samtidigt och tillsammans” (Rivano, 1995:66; Naranjo, 2014:171ff). De
sociala och intellektuella vanor som omedvetet förmedlas av skolan är exkluderande; de förbigår helt enkelt motsatsen. Allt det som inte passar in i den förhärskande världen är ”per definition falskhet, uppstudsighet, besvikelse, bedrägeri
och skräp” (Rivano, 1995:69). Rivano ansåg att floden Tutuvén skulle ha varit
tillräcklig som undervisning i konflikt. Floden gav – ”med brus, smekningar, hot,
förakt och våldsamhet tog den allt i sin väg” (Rivano, 1995:49ff) – oavbruten
undervisning i konflikt genom sina egna cykler. Översvämningar ger ständigt och
obönhörligt upphov till reflektioner över konfliktens problematik.
Han saknade också undervisning i ”förnekande”. Platons kända uttalande till
Diogenes, du saknar ögon för att se idéerna (Rivano, 1991:104), hindrade Rivano
under en lång tid från att förstå konceptet. Således var för honom vid den tidpunkten att förneka detsamma som att tillintetgöra. Därefter förstod han genom
Baruch de Spinoza att ”bejaka är att förneka”, och genom Hegel att ”förneka är
att bejaka” (Naranjo, 2014:88). Platons vanliga förnekande, sade Rivano, reduceras till det sätt på vilket ”karaktärerna som skrivits på griffeltavlan försvinner
med tavelsudden” (Rivano, 1995:82). Så småningom började han uppfatta två
tendenser som på ett abstrakt sätt var varandras motsatser: Platons idealism och
Diogenes realism (Rivano, 1995:84).
28 I Svante Nordins Filosofins historia är Herakleitos’ världsbild bara beskriven som att “Kriget är
alltings fader” (se Nordin, 2003:29).
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De allmänna begreppens fas
Denna fas inleds med Rivanos ankomst till Santiago 1943 och slutar 1959 efter återkomsten från hans europeiska rundresa. I Chile var denna epok präglad
av andra världskrigets synliga effekter: bildningen av Folkfrontens tre regeringar,
“krisen i den västerländska kulturen” och det kalla krigets konsekvenser, de senare innebärande bland annat att kommunistpartiet förklarades olagligt år 1948,
något som innebar slutet för Folkfrontens regeringar. Folkfronten i Chile innebar
en tid av modernisering, industrialisering, urbanisering och skolundervisning. I
Chile var effekterna av andra världskriget inte allvarliga. De visade sig bara i köerna för att köpa olja, kaffe och socker. Det mest dramatiska var att den påtvingade
industrialiseringsprocessen som inleddes 1939 avbröts innan den fullbordats.
Rivano bodde då i Recoleta och han berättade om den yttre världen att:
Den tycktes vara en passabel organisation av atomer i vakuum. Taguadas lidanden tycktes
vara en beklaglig oordning av sekundära egenskaper, Avenida de la Paz, en riktig Tutuvén,
med tusen fria associationer som flöt förbi varje sekund, och när jag steg in i bårhuset störtade allt samman och jag visste inte var jag skulle placera min själ (Rivano, 1995:163).

Det var en fas där ingenting verkade bundet, och under vilken han försökte förstå
sitt eländiga Recoleta och dess omgivningar med hjälp av Platon. Men Platon
avfärdade både ”smuts” och ”gyttja” (Rivano, 1995:263); allt borde vara rent och
välvårdat. För Sokrates och Platon existerade inga åsikter om varken det ena eller
det andra. Rivano bröt då mot ett djupt rotat antagande hos Marx, som vid ett
tillfälle hävdade att man behövde en mätt mage för att filosofera; ibland satt han
i Parken Forestal med tom mage och roade sig med att läsa Platons sokratiska
dialoger.
Rivano sade att:
Det som Platon får Sokrates att säga är att den mest beundransvärda av alla själar är den
som har förmågan att samtidigt se enhetligheten i mångfalden och mångfalden i enhetligheten. Givetvis var just denna tanke ytterligare en bland mina oräkneliga allmänna begrepp
(Rivano, 1995:33).

Det han eftersökte var en metod som kunde sammanföra de allmänna begreppen
med dess specificeringar. En av hans mest problematiska erfarenheter var att gå
bland:
[…] de stackars satarna i Santiagos miserabla kvarter med huvudet fyllt av allmänna begrepp
och inget säkert samband mellan dessa, och fattigdomen, sjukdomarna, osäkerheten och
uppgivenheten som hängde sig på mig överallt (Rivano, 1995:35).

I denna situation kände Rivano att han än en gång saknade lektioner i ”fram- och
baksida”, och att ”Bajos” fattigkvarter inte kunde representeras som baksidan av
”Altos” rikemanskvarter. Rivano hävdade, bland mycket annat, att frånvaron av
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undervisning i ”fram- och baksida” kan användas för att, medvetet eller omedvetet, leka med litterära eller retoriska fällor. Så till exempel när Leopold Bloom
i Ulysses (av James Joyce) ser en råtta komma från en grav, och ställer till med
ett häftigt bråk över förbindelsen mellan döden och vidrigheten, storheten och
nöden. Rivano frågade sig ironiskt: Och var skulle det finnas råttor om inte i gravarna? (Rivano, 1995:158ff). Fram- och baksidan, sade han, är ”de två halvkloten
av samma fenomen eller samma verklighet, och det är inget annat än en defekt
eller ofullkomlighet hos oss att vi inte är förmögna att ha dem förenade i ett och
samma begrepp” (Rivano, 1995:166).
Rivano berättade att han mellan 1943 och 1944 bearbetade många allmänna
begrepp medan han bar enorma korgar med keramik på Recoletas gator. Så länge
han sov på golvet och knappt tjänade tillräckligt för att betala hyran och maten
kände han inget behov av att sammanlänka sin idévärld med sin utsatta situation.
Under denna fas kunde vad som helst ske i de allmänna begreppens upphöjda
värld. Medan han sålunda förberedde sig på svåra rim i elvastaviga verser inför sitt
odödliga möte med don Javier de la Rosa:
[…] höll han på att döda kackerlackor i sitt rum och diskutera Nietzsches antikrist, sjunga
ut bilderna hos Bécquer, Darío, Neruda och alla kända författare inom den spanskamerikanska litteraturen (Rivano, 1995:23).

I Chile levde man vid den tiden i en upplöst värld, utan vare sig kontinuitet eller tradition. Några av de litterära och intellektuella brukar metaforiskt definiera
sådana absurda situationer som magisk realism.
Rivano nämnde tre författare som blev mycket citerade av chilenska intellektuella under de allmänna begreppens fas: Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger
och Alfred North Whitehead. För Nietzsche ”hade hela den västerländska kulturen sitt ursprung i Sokrates rationalitetskoncept”, för Heidegger var ”Västerlandet
rakt igenom platonistiskt”, och Whitehead menade att den europeiska filosofiska
traditionen ”består av en serie fotnoter till Platon” (Naranjo, 2014:122ff). Rivano
undrade om det inte med sådana åsikter ändå var tillåtet att tillägna sig hela kulturen, istället för att tvingas utgå från den klassiska filosofins texter.
En av frågorna var om det fanns någon traumatisk upplevelse som gav näring åt
”ett nihilistiskt beteende bland de chilenska intellektuella”. Enligt Rivano talades
det om ”krisen i den västerländska kulturen”, men ingen talade om Hitlers ”krematorieugnar” (Rivano, 1995:102ff). Han kunde emellertid med inspiration från
filosofen Alfred Ayer kräva att ”Heideggers definition av sanning skulle tillämpas
som alétheia på de nazistiska utrotningslägren” (Naranjo, 2014:418ff). Från och
med nu, när sanningar började avslöjas, spårade don Javier de la Rosas anhängare
ur och blev alltför aggressiva. Don Javier och hans pöbel accepterade varken sanningen eller att man kunde sammanlänka idéerna med sina handlingar.
Efter det värsta av alla krig började de europeiska intellektuella ”att producera
och exportera alla slags sorger och bekymmer” (Rivano, 1995:99), och de chi32

lenska filosofiska miljöerna öppnade sig märkligt nog för ”ångest, förtvivlan och
leva-för-döden” (Rivano, 1995:99). Simone de Beauvoir hävdade att Frankrike
efter andra världskriget, i brist på något bättre att sälja, började exportera den
franska kulturen, och bland dessa exportprodukter återfanns naturligtvis JeanPaul Sartre (de Beauvoir, [1981] 1988:178).
Rivano berättade att ”den västerländska kulturens kris” blev tydlig i dessa miljöer utan att ha förmedlat någon information, och han menade att uppgiften då
bestod i att sammanfoga sprickan, återupprätta banden, övervinna krisen och
komma tillbaka till utgångspunkten, till misslyckandets ursprung och hemligheten med hur det skulle övervinnas. Utmaningarna och uppgifterna var stora;
”man var tvungen att behärska grekiska och latin, och förnya erfarenheten av
ursprungsspråket” (Rivano, 1995:100). Problemet var att dessa språk, i takt med
det engelska språkets utbredning, alltmer kom att betraktas som döda.
Produktionen av ”den västerländska kulturens kris” förde med sig sökandet
efter den rätta vägen, framställd som ”återvändandet till förnuftet, varelsen eller
Gud, men även som återvändandet till klassikerna, värdenas sammandrabbning,
anklagelsen mot tekniken, materialismen och utilitarismen” (Rivano, 1995:103).
Således bröt sig de tyska filosoferna, framför allt Martin Heidegger, in i de chilenska filosofiska miljöerna, och de franska filosoferna, bland dem Edmond Goblot,
Jules Lachelier, André Lalande och Louis Couturat, försvann från universitetens
föreläsningssalar. Rivano beskrev denna situation på följande sätt:
Och försök att förstå detta land, Taguada! För fransmännen, det är sant, hade inte vunnit
något krig. Men det är också sant att tyskarna hade förlorat det, och hur! Likväl steg tyskarna
in i våra filosofiska auditorier och fransmännen gav sig iväg. Och den tyska dagordningen
var att språket borde undersökas i sitt ursprung, att de europeiska språken var tre till antalet:
grekiska, latin och tyska. Eftersom grekiska och latin var döda språk återstod endast tyska
som varandets hus (Rivano, 1995:205).

I detta sammanhang kom den italienske filosofen Ernesto Grassi till Latinamerika,
särskilt Chile, för att se om den västerländska kulturen kunde återupplivas på
denna nya kontinent, och om man således kunde återställa den förlorade kontinuiteten.29 Men, som Rivano hävdade:
Olyckligtvis upptäckte han att det inte fanns plats för den västerländska kulturen här, eftersom den latinamerikanska naturen var av sådan våldsamhet, dess träd av sådan storlek och
så mäktiga dess floder och av sådant omfång dess berg och sådan envishet dess urskogar att
det inte fanns något sätt att få i land någon Tradition eller verkställa någon Uppgift (Rivano,
1995:288).

På grund av en ren kulturell överföring efter kriget blev därmed en samling allmänna begrepp, såsom ”absurditet, meningslöshet, isolering, utan grund, leda,
alienation, inåtvändhet, förvillelse, sadism, hopplöshet”, på modet i de chilenska
kulturella kretsarna. Dessa tankar var frigjorda från den europeiska kontexten,
29 Se fotnot 14 för att få mer information om Ernesto Grassi.
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och på grund av denna frigjordhet uttrycktes de endast i form av rent allmänna
begrepp. Rivano sade:
Från någon avlägsen plats kommer begreppen; vi skyndar med öppna armar för att ta emot
dem; och när vi väl har tagit dem till oss följer att vi inte förmår hålla oss till dem i den
mycket varierande och komplexa detaljen i deras tillämpning (Rivano, 1995:34).

Under denna fas var han tvungen att studera på egen hand.
Undervisningen i ”utanför och innanför” förvandlades från oväsen till musik
under hans år på aftonskolan. Diogenes figur dök upp i den här kakofonin, han
var en mästare i utanför- och innanför-problematik. Konflikten tog plats på samma nivå som intigheten. Rivano specificerade tanken med en anekdot om Diogenes och Platon: ”Jag beträder Platons intighet”, säger Diogenes, ”med en annan
intighet”, svarar Platon. Rivano belyste tanken genom att nämna Predikarens
inställning (Rivano, 1995:107ff):
Ingenting nytt under solen
Tomhet, idel tomhet,
säger Predikaren,
tomhet, idel tomhet,
Allt är tomhet (Bibeln [1541] 2001:863).

Diogenes önskade eliminera ”innanför och utanför”. Rivano sade sammanfattningsvis att de borde förnimma överflödets intighet och tomhetens intighet i
rikemanskvarteren och hos den nödlidande befolkningen.
En annan lektion han saknade, och som dök upp med stor kraft under hans
år på aftonskolan, var den om mått och proportioner. Den vanliga världen, och
inte bara den vanliga, bringas ur gängorna i den stund saker och ting ställs i proportion till varandra. I Latinamerika är det lätt att förlora känslan för mått och
proportioner. Rivano berättade att det i grundskolan fanns en sång som hette
”Chile Amerikas Sparta” (Rivano, 1995:283). Chile har också betecknats som
”Amerikas England” på grund av sin politiska tradition. Rivano talade också
om att hans upplevelse av Europa var en framställning med falska proportioner.
Den förvandlade stackars olyckliga människor till imitationer av Goethe, Leibniz
och Sartre. I Paris upplevde han hånet från den proportionella serien. Allt var
proportionellt: de franska filosoferna mot de chilenska, floden Seine mot floden
Mapocho, och René Poirier vid Sorbonne var som Félix Schwartzmann vid Chile
Universitet. Emellertid var egentligen inget proportionellt. Proportionen dolde
absolut exploatering och livegenskap. För Rivano bröt den ordinära erfarenhetsvärlden samman under och efter hans ”europeiska rundresa”:
Så att proportionen som kategori, instrument för tillägnande, beskrivning eller förklaring
tillät att integrera det annorlunda, som om det var identiskt (Rivano, 1995:285).
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Rivano sammanfattade:
Koncepten är instrument för tillägnandet, koncepten medför antaganden, koncepten har
begränsningar, anpassningsnivåer, […] och att verklighetens all oenighet med koncepten är
oenighet genom konceptens förvållande (Rivano, 1995:296).

Hegel hävdade någonstans, angående det här problemet, att om koncepten inte
stämmer överens med fakta, dessvärre för fakta. Den engelska filosofen Bernard
Bosanquet undervisade Rivano i de abstrakta och maktlösa universalia som anspråksfullt sades omfatta alla ”jordens vidder, men utan att överge himlen”. Han
märkte snart att: ”Bosanquets maktlösa universalia var de allmänna begrepp som
fyllde mitt huvud” (Rivano, 1995:342).

Dialektikens och marxismens fas
Rivano såg i de allmänna begreppens värld de splittrade, upplösta tingen. Det ansågs inte finnas några samband mellan de sociala fenomenen, till exempel att den
rike var lik den rike och den fattige var lik den fattige, överallt var don Javier lik
don Javier liksom all världens Taguada var kopior av varandra. Alla skulle kunna
sträva efter att vara don Javier om de ville och således avfolka landet på människor som Taguada, liksom alla länder skulle kunna utvecklas om de beslöt sig
för det (Naranjo, 2014:476ff). Sakernas sanna förhållande försvann. Don Javier
betraktades inte som Taguadas framsida, inte heller betraktades Taguada som don
Javiers baksida. Rivano försäkrade ironiskt nog att det under de allmänna begreppens fas bara fanns två personer i landet som kände till dialektik, vilket medförde
att doktrinen, som föreslår att man identifierar de motsatta tingen, endast hade
en ringa betydelse. Rivano frågade sig:
Vad medför de världsliga, ordinära, tillfälliga, eventuella, faktiska, fenomeniska, godtyckliga
skillnaderna (hu!) i motsats till det innersta väsendets identitet, den identitet som gjorde
oss alla, alla, lika vid födseln, lika i anden, lika i lämplighet, lika i rättigheter, i ... kapacitet?
(Rivano, 1995:314).

Liksom i don Javier de la Rosas utbildningssystem var individen identisk med
sig själv, och inte med någon annan. Ett viktigt brytningsögonblick i Rivanos
intellektuella bildning var övergången från ”en uppfattning av matematisk natur
av sakerna till en uppfattning av dialektiskt slag” (Rivano, 1995:223), och detta
skedde tack vare filosofen Harold Joachim och hans Logical Studies.
Denna period av de fyra faserna i Rivanos intellektuella utveckling har en mer
definierad utgångspunkt. Den inleds med återkomsten från Europa och hans
översättning och publicering av Appearance and Reality av Francis H. Bradley.
Dialektiken kom före marxismen i Rivanos intellektuella utveckling. Bradley
medverkade endast till att fördjupa hans kunskap om dialektiken, eftersom Papini och France hade undervisat honom i dialektikens mysterium redan när han
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var mellan sexton och tjugo år. Båda författarna hade informerat honom om
framsidans och baksidans identitet: ”Gud är demonen och demonen är Gud”
(Rivano, 1995:252). Trots denna lektion fortsatte emellertid dessa två påståenden
att vara åtskilda för honom. Rivano förklarade att all upplysning genomgår tre
faser: samlande, mättning och explosion. I denna mening bidrog Bradley bara till
att antända den dialektiska gnistan.
Rivano lärde känna Bradley genom Russell och genom sitt studium av Joachim
mellan 1955 och 1957. Det kostade honom nästan en hel månadslön när han
betalade en bokhandlare för att importera ett använt exemplar av Appearance and
Reality från Europa. En vacker dag steg så Bradley ner från ”himlen” och undervisade honom i metoden att ”se en sak i en annan” (Rivano, 1995:270), till exempel
rikedomen i fattigdomen, glädjen i smärtan, döden i livet, etc. Med Bradley ”var
universumet i sin helhet gott”. Rivano gjorde gällande att:
Det fanns inget sätt att undkomma kompatibiliteten och sammanhanget av allt med allt.
Inte ens skändligheten, villfarelsen, smärtan, ondskan, frustrationen och alla de negativa
formerna av upplevelse och existens som dök upp i tusental för att möta mig […], var oförenliga med den universella bradleyanska fulländningen. Och om dess verkliga införlivande i
den verkliga fulländningen flydde till vår uppfattning var det inget mer än ett prov på baksidan av den begränsade naturen hos vår erfarenhet och vårt medvetande (Rivano, 1995:271).

Bradley hjälpte honom att se helheten och detaljerna. Allt var inkluderande:
skönheten, smutsen, dygden och gyttjan. Om han hade haft problem med Platon
när han skulle inkludera Recoleta i sin syn på världen, så var dessa nu bortblåsta
med Bradley. Dessutom var allt sammanbundet i Bradleys filosofi. Visserligen var
allt sammanbundet också hos Platon, men den ”formlösa eller orena” materian
utelämnades. Det fanns varken kännedom om den eller plats för den. Rivano
kände en stor intellektuell lättnad när han tillägnade sig Bradleys filosofi. Till slut
intog Recoleta en plats i hans filosofiska vision, även om denna fattiga stadsdel
var den mindre vackra baksidan av en vacker helhet. Likaså var det både möjligt
och nödvändigt att det var så. Under denna fas blev hans förlägenhet och hans
lidanden och besvär helt inneslutna i Bradleys nyhegelianska filosofi.
Både Marx och Bradley var logiker som genom habitus blandade tankarna med
andra tankar och inte med känslor (Rivano, 1995:320).30 Marx ansåg att:
Mindre än någon annan kan min ståndpunkt, vilken uppfattar de ekonomiska samhällsformernas utveckling som en naturhistorisk process, göra den enskilde ansvarig för tillstånd
av vilka han själv är en social produkt, hur mycket han är strävar för att höja sig över dem
(Marx, [1867] 1981:5).

Från och med nu kunde han gå ”gnolande, lycklig och förälskad” bland de alkoholiserade tiggerskorna i Recoleta. I den sociala analysen, enligt Rivano:
30 Även om Rivano sade att Bertrand Russell hävdade att Bradley var mystiker och att alla
påpekade att han skulle vara mycket försiktig med Marx som var en ”upp och nervänd profet”.
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[…] kunde man inte blanda argument med känslor. Närheten till känslan borde inte överges, utan den borde dialektiseras (Naranjo, 2014:217).

Rivano införlivade marxismen sent i sin filosofi. Han berättade att ”några marxistiska
tankar skrämde honom” i början, nämligen de enorma förnekandena.31 År 1940, vid
fjorton års ålder, hörde han i Cauquenes de första ryktena om marxismen. Arturo
Alarcón, en ung proletär med tuberkulos, tillhörande Taguadas släkte, förklarade
marxismen i samhällsfientliga diskussioner och berättade för honom att:
Samhället utgjordes av två och inte fler än två klasser i ständigt krig med varandra, de utnyttjade och utsugarna; att hela mänsklighetens historia inskränkte sig till historien om
utsugningen (Rivano, 1995:54).

Arturo lärde honom också att: Religionen är opium för folket. Marx uppfattade
religionen som en ideologi, som ”folkets opium”, som folket söker tröst i undan
verklighetens krav. Denna tanke associerade han till historierna om opiumkriget
mellan kineserna och engelsmännen, som hans far berättade för honom.
Därefter blev marxismen närvarande i Recoleta, men enbart som ett oväsen i
en tid då han varseblev den sociala verkligheten som ett kaos. Vid universitetet
läste han Marx i ”smyg”, eftersom hans kurskamrater som läste filosofi inte accepterade att han sänkte sig till den nivån. För dem befann sig inte filosofin på
samma nivå som klasskampen.32 Det var i Europa, efter att ha upplevt kontrasten
mellan de två kontinenterna, som behovet att fortsätta studera Marx uppstod hos
Rivano. Det var som om Bradley och Marx på ett andligt plan följde honom på
hans färd över Atlanten. Studiet av Marx gick lätt, eftersom han redan behärskade
dialektiken. Nu skulle marxismen omformas till ett analytiskt verktyg, framför
allt ”det materialistiska kriteriet”, vilket han aldrig skulle komma att överge när
han undersökte sociala fenomen.
Under denna fas utkom dessutom hans debut inom den chilenska filosofin,
boken Entre Hegel y Marx (1962), i vilken han föreslog att ”humanismen” skulle
vara filosofins centrala uppgift. I boken Largo Contrapunto hävdade Rivano att
dialektikens och marxismens period var ”kort men intensiv”. Den bild han hade
av ett samhälle i ”kaos” förvandlades allt mer ”till en sammanhängande social
symfoni” (Rivano, 1995:316). Från och med den stunden började saker och ting
bindas samman. Det fanns inte längre vare sig kaos, splittring eller övergivenhet.
En av ingångarna till dialektikens och marxismens fas var striden mellan Bradley och Marx, uttryckt genom den dialektiska figuren ”att köpa är att sälja” och
”att sälja är att köpa”. När Rivano kom tillbaka från Europa och hade översatt
Bradley sade han att samhörigheten mellan uttrycken ”att köpa är att sälja” och
”att sälja är att köpa” inte märktes tydligt. Han förstod inte, som han förklarade, den mängd tvätt som Recoletas tvätterskor måste tvätta åt don Javier för att
kunna köpa ett par köttben till stuvningen (Rivano, 1995:312ff). I överensstäm31 Från ett telefonsamtal den 6 februari 2001.
32 Från ett telefonsamtal den 6 februari 2001.
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melse med don Javiers begrepp föreföll det omöjligt för Rivano att se empati och
samhörighet mellan motsatserna.
Under denna fas saknade Rivano någon som kunde lära honom retorik. En
avgörande punkt i övergången från de allmänna begreppen till dialektiken och
marxismen var den västerländska kulturens undergång och dess retoriska upphöjelse (Spengler, [1918-1922] 1996-1997), uttryckt bland annat i verken Iliaden
och Basílica de Santa María de los Angeles, den senare en retorisk förvrängning och
ett förhärligande av Porziuncula de Asís (Rivano, 1995:177). Den retoriska upphöjelsen är normalt beräknande och ideologisk, och har till uppgift att se till att
verkligheten fullständigt förändras och hemlighålls. Rivano specificerade denna
tanke genom Cacoyannis filmatisering av Electra:
Och så gick åren av anhopning och tiden kom för mättning. Och Cacoyannis zenbuddistiska slag var så hårt att innan Agamemnon, kaptenernas kapten, föll till marken och
vapnen gav upphov till ett förskräckligt oväsen när de föll, försvann allt i rymden. Inte
bara Iliaden och Odyssén försvann, hela den retoriska världen försvann; inte bara retorikens
muntliga former försvann, inte bara Agamemnons knepiga och långrandiga tal försvann,
hela Agamemnon försvann. Den mycket gamla västerländska konstruktionen som kallades
Agamemnon föll till marken; ja då kunde Homeros säga att det blev en förskräcklig skräll
när han föll (Rivano, 1995:173).

Rivano stärkte sin tanke:
Och den homeriska traditionen levde vidare från berömmelse till berömmelse. Den växte
sig större än den grekiska teatern, den latinska teatern och poesin. Den västerländska traditionen fylldes med ekon från hjälteåldern. Shakespeare upphöjde grekernas hjältedåd till
en evig kategori. Goethe förde Faust till de svindlande höjder där Helena, urtypernas urtyp,
befann sig. Redan Homeros hade gjort ett arbete med dignande utsmyckningar. Men med
honom befann vi oss bara vid början; och med hans efterföljare upphöjdes personerna och
händelserna från de berömda hjältedåden över våra huvuden till dess stjärnbilderna snart
blev dem för trånga (Rivano, 1995:168).

Och han fortsatte:
Ack, ack, ack Taguada: Goethe, Hölderlin och hela den västerländska klicken som understöddes av don Javiers snobbiga ättlingar tystade oss! (Rivano, 1995:170ff).

Den västerländska kulturens jordbävning uppstod till viss del genom ”platsrepresentation”. Detta intellektuella verktyg upptäckte Rivano, och blev van vid att
använda, tack vare Ignatius av Loyolas ”regel om platssammansättning”, vilken
gjorde det möjligt att ta bort de retoriska utsmyckningarna från det utsmyckade.
Rivano kom ihåg att han under denna fas började se ”kopior i alla former och
storlekar av Iliaden och Basílica de Santa María de los Angeles överallt”. Genom
denna övning blottades inte bara regeln utan också det kulturella utanförskapet
och knepen som användes av dem som var hänförda av retoriken. Det var under
denna fas som Rivano själv också började förleda och korrumpera, i sokratisk be38

märkelse, de unga studenterna genom sina föreläsningar om platsrepresentation
(Rivano, 1995:175ff).
Ett problem uppstod som rörde det Bogumil Jasinowski hade lärt honom om
teism och panteism. Rivano ansåg att med Bradley hände honom just det som
Jasinowski sade hände med panteisterna i motsats till teisterna, och ”förståelsen
över viljan, konformismen över upproriskheten, förståndet över meningsskiljaktigheten, överseendet över indignationen” började råda över honom. På detta sätt
befann sig Rivano i den ”paradoxala situationen att förstå allt och således förlåta
allt i Bradleys och Marx’ tidevarv” (Rivano, 1995:321ff).
Ett annat viktigt ögonblick under den här fasen, och som kanske avslutade
fasen, var konfrontationen mellan tanke och handling. Under denna konfrontation framträdde Heideggers och Marx’ tankar. För det första visade sig Heideggers tankar ha ett samband med Hitlers handlingar och för det andra var Marx’
tankar förbundna med Stalins gärningar. Om idéerna i de här fallen visade sig
vara förenliga med handlingarna var man tvungen att ta avstånd från dem, och
utan tvekan motsade Hitlers och Stalins handlingar Heideggers och Marx’ tankar.
I denna bemärkelse menade Rivano att ”den ene ifrågasatte den tyska kulturens
bästa och vackraste bidrag och den andre ifrågasatte det klasslösa samhället” (Rivano, 1995:210).
I september 1966, i slutet av dialektikens och marxismens fas, började saker
och ting som var orubbligt sammanbundna ännu en gång att samtidigt upplösas och bindas samman. Det var under den chilenske presidenten Eduardo Freis
epok, efter den kubanska revolutionen, och med hans motto Revolution i frihet.
Denna brytning personifierades av en slakteriarbetare och marxist som reagerade
aggressivt på den kritik Rivano riktade mot Tjeckoslovakien efter sitt besök där
1966. Slakteriarbetarens reaktion var:
Jag hörde att du var i Tjeckoslovakien och att du inte återvände särskilt nöjd med proletariatets diktatur (Rivano, 1995:382).

Rivanos kritik nedmonterade det ideologiska uttalandet av den marxistiske arbetaren. Från och med nu började han förvandlas till en ”samhällsupplösande
kritiker” av såväl politiker som intellektuella. I den politiska världen är och förblir
det normalt att de retoriska politikerna motsägelsefullt, medvetet eller omedvetet,
kopplar ihop ord, begrepp eller koncept för ett rent taktiskt eller strategiskt ändamål. På så sätt kan ”diktatur och proletariat”, ”aristokrat och arbetare”, ”muslim
och marxist”, ”freudian och katolik”, ”nationalism och socialism” förenas. Efter
upplevelsen i Tjeckoslovakien var ”proletariatets diktatur” inget mer än ”diktaturens proletariat”. Inte heller kunde man med lätthet fastställa att ”imperialismen”
härskade i väst och ”den internationella fördelningen av arbetet” i öst (Rivano,
1995:383). Utnyttjandet och exploateringen mellan ”likar” och länder var och är
världsomfattande.
Också marxismen började upplösas. Den avgörande omständigheten var block39

aden mot Kuba. Från och med denna händelse förvandlades denna lilla ö i den
internationella politiken till en pjäs på ett enormt schackbräde:
Det fanns inget hinder för dem [ryssarna] att offra landet, och att offra allt det som Kuba
kunde betyda utifrån att den socialistiska rörelsen skulle fortsätta mot Latinamerika, som
för övrigt inte skulle komma att uppstå. Det såg man efteråt. Allende fick sin chans och vad
hände med den? Inget! (Naranjo, 2014:342).

Rivanos slutsats var att Marx’ historiska vision var en historisk panteism, härmed
dess determinism. Däremot var Lenins historiska vision en ateism,”[…] det vill
säga en extrem version av teismen, härmed viljans övertag i hans historiska vision
och revolutionära aktion”. Marxism-leninismen var alltså ”en lek med begrepp,
ett av dessa tveeggade svärd som demagogerna använder för att vända kappan
efter vinden” (Rivano, 1995:143).

Förnuftets och maktlöshetens fas
Ibland återkommer man till en tidigare fas eller en tidigare plats i livet, en plats
från barndomen eller ungdomen, men själv befinner man sig på en annan nivå
eller i ett annat tillstånd eller i en annan intellektuell dimension. Det är Hegels
spiral. Efter många år återvände Rivano till Recoleta, och han återvände också till
några av sina tidigare frågor och problem, några lösta och andra olösta. Vid återkomsten märkte han för det första att han var den förlorade sonen från misären
och för det andra att det upplösta förblev upplöst, hur mycket man än försökte
binda ihop det, såsom hans favoritpoeter Carlos Pezoa Véliz och Alberto Urbina
tidigare hade visat honom. Han sammanfattade det musikaliska sönderbrytandet
av sina problem på följande sätt:
Man skulle nästan kunna säga att det var när jag slutligen – efter min musikkurs i bundet
och upplöst – kunde se det upplösta som upplöst och oväsendet upphörde, som dialektikens
och marxismens period som sådan avslutades (Rivano, 1995:413).

Denna fas avslutade en viktig tid av hans liv, filosofin, den västerländska kulturen,
den chilenska kulturen och den nationella och internationella politiken. Det var
det ögonblick när allt började mörkna. Som han sade: ”Liksom i Arthur Koestlers
förträffliga mening försvann vid midnatt allt ljus från dagen” (Rivano, 1995:480).
Det chilenska samhället hade redan tidigt svårigheter på sin väg mot en varaktig ekonomisk utveckling och tillväxt. Som en följd därav förvärrades de sociala
konflikterna alltmer. I enlighet med det höjde Taguadas anhängare och anhang
sina socioekonomiska krav, ibland utan något stöd för detta. Don Javier, med sina
barn, anhängare och anhang, vägrade att ge vika. Dessutom var de motstridiga internationella tendenserna närvarande i det chilenska samhället, genom det nordamerikanska, det sovjetiska och det kubanska inflytandet. Det var det kalla krigets
tid, en mörk tid för den latinamerikanska kontinenten, eftersom de ”obetydliga”
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sociala reformerna av en del tolkades som en ”introduktion av den sovjetiska kollektivismen” i Chile, medan de utländska investeringarna av andra tolkades som
en klar ”imperialistisk manifestation”. Det slutgiltiga sammanbrottet för några av
de västerländska kulturella illusionerna kom 1973 när militären, flygvapnet, marinen och karabinjären, i namn av försvaret av denna ”västerländska och kristna
kultur”, än en gång tog makten. Nu blev natten becksvart.
Under denna fas utmärkte sig Rivanos verk Tesis sobre la Totalización Tecnológica
(1971) och Filosofía en Dilemas (1972). I dessa verk behandlades problemet i ett
omvänt förhållande; ju mer upplyst filosofen är, desto mer problematisk blir han
för den politiska och kulturella världen. Det var i synnerhet efter den kubanska
erfarenheten och den teknologiska totaliseringen, som Rivano försökte ge en lektion eller ett råd till Taguada och hans följe inför de faetoniska utmaningar de
stod inför:
Taguada, det finns ingen mening med att bli arg på almarna, eftersom de inte ger några päron. De är inte här i närheten! Om jag ska vara ärlig, vet jag fortfarande inte var de är. Men
att de inte är här, det är jag säker på (Rivano, 1995:334).

Med det sociala eller individuella självmordet löstes varken konflikten eller dess
motsägelser; inte heller löstes dilemmat genom att undanröja don Javier. Vid den
tiden var Chile en dominerande kopparproducent. Chile var ingen industriell nation, utan ett jordbrukssamhälle. Ännu en gång upplöstes och sammanbands saker och ting. Men, en upplösning av de fasta tingen kan ge upphov till ett enormt
och okontrollerat våld. Inför denna situation frågade sig Rivano:
Hur farlig kommer inte en sådan man att vara? Han förstör oskulden hos den ursprungliga
enheten, fyller världen med rådlöshet, besvikelse och tvivel, drar fram de konflikter i ljuset
som på ett oordnat sätt är lösta i vårt samhälles undre skikt. Han löser upp de motsatta delarna med vilka dess fundament bildats och drar ner hela världen i kaos och mörker, roar sig
genom att förneka de oundvikliga åtagandena i vår samlevnad (Rivano, 1995:474).

Detta var den tid då den ”kritiske samhällsupplösaren” trädde in på den sociopolitiska scenen. För att exemplifiera detta nya tillstånd i sin utveckling tog
Rivano till Demokritos och Herakleitos. Den förre löste upp och den senare band
samman. Han berättade att hans far hade undervisat honom om Demokritos
och hans atomlära: ”Några atomer trivdes tillsammans, andra inte” (Rivano,
1995:383). Rivano resumerade sin filosofiska erfarenhet av bundet och upplöst
på följande sätt:
Det som till slut hände mig – från åren vid Tutuvén till aftonskolan och vidare till de allmänna begreppens epok och dialektiken och marxismen för att sedan komma till åren med
förnuft och maktlöshet – kan beskrivas som en logisk följd eller en kategorisk sekvens. Jag
menar: Under mina år vid Tutuvén och min aftonskola såg jag det upplösta i rektorns förnekandekategori, och fylld av bitterhet och medlidande försökte jag göra anspråk på alla mina
stackars djävlar (och mig med dem, eftersom jag också var en av dem, vilket säger sig självt)
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i lösgörandet i vilken alla uppfattade dem som oriktiga eller kriminella. Därefter, under
dialektikens och marxismens år (eller bättre, Bradleys och Marx’ år), var bundet och upplöst som tes och antites, först som kontrasterande delar och därefter uppklarade i den stora
syntesen i det stora samhälle i vilket jag levde. Slutligen var bundet och upplöst, under de år
som jag börjar tala om här – åren av förnuft och maktlöshet – två lika olösliga kategorier vid
sidan av varandra (Rivano, 1995:413).

Platon, Aristoteles, Hegel, Marx och Bradley försökte sammanbinda allt så att
inget skulle lämnas utanför, enligt Rivano. Några band med matematisk identitet, andra med dialektisk (Rivano, 1995:422). Rivano tillägnade sig emellertid
den senare. I annat fall kan det hända att ”man öppnar fönstret och förstår inte
det man ser”, särskilt på den filosofiska och sociopolitiska nivån. Den abstrakta
identiteten isolerar, den dialektala integrerar (Naranjo, 2014:666ff).
Samtidigt hade materian blivit inaktuell. Det föraktliga bottenskiktet visade
sig i maktlösheten hos de nya ideologierna som ville binda ihop allt, och därför
tilldelades medlemmarna i detta sociala bottenskikt nya namn eller kategorier,
såsom antipatrioter, partimotståndare, klassförrädare, anarkister, missanpassade,
antirevolutionärer, reaktionärer och borgarbrackor. Rivano sade om detta sociala
avfall att:
Jordens utstötta hade tack vare dialektiken inte fler än två alternativ: antingen dialektiserades
de och blev barlast till historiens ärorika lastvagn eller gjorde de uppror och reducerades till
rena lämningar, rent avskräde (Rivano, 1995:427).

Marx föreslog dessutom att han skulle ge sig in i en universell dialektik, att han
skulle se nöden hos sina olyckliga som baksidan till en framsida, som förnekandet
av ett påstående. Han uppmanade honom:
att förneka förnekandet, för att på så sätt främja tankens fria utveckling, ett rent förverkligande utan utstötta (eller samhälle utan klasser, om det tycks bättre) (Rivano, 1995:426).

Den universella dialektiken band ihop allt; inget lämnades därhän. Återigen dök
Demokritos och Herakleitos upp i Rivanos filosofiska vision, och de gav honom
sin musikaliska undervisning i upplöst och bundet. Denna lektion blev en kontrapunkt mellan de båda, som kanske kan sammanfattas med ett uttalande av
skomakaren och anarkisten don Manuel, denne ”Diogenes från Maule”, apropå
proportioner:
Mellan de fattiga och de rika är avståndet väldigt kort men man kan inte färdas genom det
för det bildar en avgrund (Rivano, 1995:290).

Ytterligare en lektion saknades Rivano, den om entymem.33 Han mindes också att
det var hans far som hade lärt honom att René Descartes kända princip: Cogito,
33 Entymem = ofullständiga argument, i vilka enskilda premisser och/eller slutsatser är utelämnade
(se Føllesdal, Walløe & Elster, 2001:289).
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ergo sum – Jag tänker, alltså existerar jag, inte var en oförfalskad princip för de
samtida kritikerna utan ett entymem, det vill säga ett resonemang som utelämnar
delarna som bildar det underförstådda. Rivano hävdade att världen var och är full
av entymemer. Kojorna var de fattigas entymemer, villorna de rikas. Det största
entymemet, att ”det fanns fattiga och det fanns rika”, byggde och bygger på en
mängd antaganden som inte blottas. Enligt Rivano var man tvungen att förvärva
den beundransvärda sokratiska förmågan för att samtidigt kunna se enhetligheten
i mångfalden och mångfalden i enhetligheten (Rivano, 1995:437ff). Det är emellertid inte lätt att vare sig upptäcka eller överge entymemer, oavsett vilket samhälle
man befinner sig i.
Inför en entymemisk värld fick kritikerns funktion en större relevans i Rivanos
filosofi, samtidigt som han var medveten om dess begränsningar. Kritikern är
av naturen destruktiv, men inte genom sin blotta önskan att kritisera (Naranjo,
2014:448ff). För Rivano existerade inte den konstruktive kritikern. Denne är en
motsägelse, det är detsamma som att säga att ett ägg är kvadratiskt:
Men tingen måste förbli så klara som de kan. Att förklara dem är att genast lämna ut var
och en av de skiljbara delarna. Vad jag menar är att ”kritik” framför allt är kritiké, som är en
förkortning av techné kritiké, som är grekiska för ”teknik för avskiljande” – eller ”konsten att
avskilja”, som andra säger som inte vill höra talas om teknik (Rivano, 1995:470ff).

Kritikós är den som utför avskiljandet. Således är en kritikós någon som behärskar
konsten att separera, men inte konsten att föra samman. Enligt Rivano kan inget
skiljbart döljas för kritikern som om det inte vore skiljbart för honom. Samtidigt
vet en kritikós när man kan separera och när man inte kan det. För Rivano gick
gränsen för en kritikós’ uppdrag vid det oskiljbara sista, det som inte längre kan
separeras. Trots det frågade sig Rivano:
Finns det en gräns innan man når denna gräns, en gräns som är motståndare till Kritikós’
kallelse, en gräns som är dragen av samhället, kulturen, religionen, moralen eller en annan
lika stor instans, och som ingen kan korsa utan att dessförinnan gå under för att denne inte
ska ge upphov till en oerhörd förstörelse med sitt intrång? (Rivano, 1995:475).

Rivano belyste kritikerns klimax med en anekdot. Ännu en gång framträdde de
filosofiska gestalterna som han föredrog: Platon och Diogenes. Anekdoten avser
det som Platon sade för att håna Diogenes, som mager och hungrig tvättade örter i en bäck. Platon sade till honom: ”Om du tjänade Dionysios skulle du inte
tvätta örter”. På detta genmälde Diogenes: ”Om du skulle tvätta örter skulle du
inte tjäna Dionysios”. Rivano gjorde gällande att detta inte var att upptäcka och
avslöja entymemer, åtminstone inte den Dionysios uttalade:
Man måste ta sig till stadens utkanter om man vill avslöja dem. Om man drömmer om att
göra det inne i staden börjar man likväl inte att drömma när man vaknar, ståtlig som en
påfågel, tjock som en val, annars mager och fast och död i tyrannens fängelsehålor. Så enkelt!
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Om man vill avslöja entymemer måste man tvätta örter; om man inte vill tvätta örter återstår
det bara att dölja entymemerna (Rivano, 1995:469).

I en ny politisk kontext framträdde ”makten” med stor kraft i hans socialfilosofiska analys.34 Makten, denna kraft som ligger i beredskap, hade och har den egenheten att den förändrar ”benämningarna” på tingen. Rivano, som under denna
fas var i kontakt med Jeremy Benthams filosofi, använde en av dennes distinktioner beträffande ordens eulogiska och dislogiska användning. Enligt Rivano hävdade Bentham att ”tingen kunde benämnas på tre sätt allteftersom de använda
benämningarna var eulogiska, dislogiska eller neutrala”. Således menade Rivano
att beroende på de historiska eller politiska omständigheterna kan man om ett
och samma lik säga: mördad, avrättad eller död (Rivano, 1995:375ff). Augusto
Pinochet kunde uttala sig om de politiska fångarna som om de vore människor
som dött under kriget. Hans antagonister förklarade å sin sida deras försvinnande
med att de blev avrättade eller mördade.
Med sin makt binder tyrannen det upplösta och löser upp det bundna. Hans
påtryckningsmedel är rädsla och terror. Alltså förenar sig diktaturen och proletariatet; själen och kroppen skiljs åt. Rivano nämnde Russells reflektion:
Ge mig en armé och en budget för att vidmakthålla den och jag kommer att få folket att
tro, och jag kommer att få folket att svära på att vatten kokar vid noll grader och fryser vid
hundra (Rivano, 1995:402).

I slutet av fasen slog Rivano, skicklig som han var i konsten att separera, hål på
några entymemer. Han skilde diktaturen från proletariatet och visade att själen
och kroppen är oskiljbara.
Kulturer där det bundna är överlägset det upplösta är för Rivano konformistiska, statiska och reaktionära. Däremot är kulturer där det upplösta är överlägset
det bundna dynamiska, skapande och revolutionära. I det upplöstas kulturer är
makten fördelad; kulturerna är demokratiska. I det bundnas kulturer är makten
koncentrerad; dessa kulturer är totalitära (Rivano, 1995:290).

Avslutande kommentarer
Rivano har på olika ställen sagt att boken Largo Contrapunto är tillägnad de
grundskollärare som dagligen måste kämpa med många barns bildning och ut34 Rivano prövade i boken El Encierro del Minotauro (1994:72) en jämförelse med det påstående
om makten som Elias Canetti uttryckte i sin bok Massa och makt. För Canetti var kattdjurens
jakt urtypen för makten, medan flockdjurens jakt var det för Rivano. Enligt honom var denna
bild ett lämpligare heuristiskt verktyg för en intelligent uppfattning av makten. Hans åtskillnad
grundar sig på att kattdjuren hugger tag i bytet medan flockdjuren stänger in bytet.
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bildning. Men samtidigt frågade han sig om just dessa lärare måhända känner till
att barnen under en lång och viktig period av sin utveckling bara förstår på ett
bokstavligt sätt (Rivano, 1995:179).
Syftet med denna artikel var huvudsakligen att presentera den intellektuella
utvecklingen hos filosofen och kultursociologen Juan Rivano. Valet av denne filosof har sin grund i det viktiga inflytande hans tankar har utövat och alltjämt
utövar på det chilenska samhället. Denna framställning är en inbjudan till att
med filosofisk nyfikenhet läsa hans Largo Contrapunto och likaså hans övriga omfattande intellektuella produktion. Filosofins utveckling i Chile, ja egentligen i
hela Latinamerika, är okänd på andra kontinenter, framför allt i Europa. Den här
artikeln kan fungera som en inkörsport till denna nya filosofiska kontinent med
såväl idéer som filosofiska reflexioner.
Denna period i Rivanos intellektuella utveckling tog sin ände i början av
1960-talet. En viktig del av hans filosofi hade då koncentrerats i dialektiseringen
av de sociala förhållandena. Hans slutsats, efter att ha upplevt och studerat den,
var emellertid att den sociala konflikten inte hade lösts, utan kvarstod i form av
dilemman:
Filosofin är inte strukturerad utifrån konflikt i konflikt, utifrån dilemma i dilemma, utan
strukturerad utifrån dilemman (Naranjo, 2014:83).

Rivano menade att filosofin inte når sin höjdpunkt med Hegel eller omsätts i
praktiken hos Marx, utan att allt i det avseendet var ett misslyckande. Han hävdade dock att vi vet att något når sin höjdpunkt med Hegel, och i stora drag
uppfattar man vad det är:
Det som vi skulle kunna kalla den spekulativa serien (karakteristiskt för det västerländska
tänkandet) kulminerar. Det kulminerar i den bemärkelsen att det löser själva problematiken hos själva det spekulativa elementet. Det kulminerar när det övervinner denna serie av
antiteser och distinktioner som är så paradoxala, konfliktfyllda och karakteristiska för den
västerländska visheten. Det kulminerar så snart det uppvisar specifika och adekvata lösningar
för att eliminera, eller snarare uppsluka, de dilemman som uppstår när vi talar om sken och
verklighet, tanke och existens, teori och praktik, ande och materia, objekt och subjekt, essens
och existens, unikt och universellt, materia och form, abstrakt och konkret, substans och
kvalitet, omdöme och intuition, perception och slutledning, förstånd och vilja. Det kulminerar eftersom hela problematiken som uttrycktes i termer av dualism, det yttre, motsägelse,
oförenlighet, förblir relativiserad och således införlivad i tankeaktiviten och tankesystemet
(Rivano, 1972:101ff).

Rivano sade tydligt att:
Med Hegel kommer en triumf inom filosofin, men samtidigt ett misslyckande. Egentligen
är allt detta perfekt, men som en stor konceptuell realisering som leder till sin höjdpunkt,
en väg som utgår från de första filosoferna och som går genom hela traditionen. Men därefter kommer misslyckandet med Marx som försöker att tillämpa denna filosofi (Naranjo,
2014:358).
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Enligt honom har filosofin ingen ”systematisk inre struktur”, utan en ”inre struktur fylld med dilemman”. Efter denna filosofiska slutsats trädde Rivano in i en ny
fas i sin intellektuella utveckling som betonade den “teknologiska totaliseringen”
och demografiska, ekologiska, etologiska och genetiska determinismer.
Ett av de centrala problemen inom den sociala och kulturella filosofin i Latinamerika är att hålla reda på splittrade och upplösta världar. Largo Contrapunto
är ett enormt social- och kulturfilosofiskt arbete som hjälper oss att förstå dessa
världar som befinner sig i, men också avviker från, den västerländska huvudfåran.
Om vi undviker att placera oss i det exakta tillståndet och den exakta platsen
i denna kulturella strömning, äger Rivanos bok den egendomligheten att den
i berättelsen och den kulturella filosofin införlivar den historiska ordväxlingen
mellan två musikanter, nämligen don Javier de la Rosa, som representerar den
chilenska aristokratin och den mörkhyade Taguada, som personifierar de folkliga
klasserna. Rivano postulerade att man med denna historiska dispyt kan studera
och undersöka hela det chilenska samhället, särskilt dess kultur, som uppvisar
överdrivna faetoniska drag.
Félix Schwartzmanns och Ernesto Grassis visioner ligger till en del bakom Rivanos förståelse och analys av det chilenska samhället. För det första blev han
uppmärksammad på sättet att definiera den latinamerikanska kontinenten, som
omväxlande tar fasta på frånvaron av samband, obestämdheten, den psykologiska
grymheten och den uppenbara maktlösheten. Enligt Rivano fanns det:
[…] en bild på den latinamerikanska kulturen av Schwartzmann: en bild på en översvämning
som i en enda oreda för med sig allt i sin likgiltighet och vansinnighet (Rivano, 1995:23).

För det andra blev han uppmärksammad på hur den latinamerikanska kontinenten definierar sig själv, nämligen som ”världsfrånvaro”. Grassi menade, enligt
Rivano, att ”naturen handlade på våra breddgrader med sådan kraft att den obönhörligen omintetgjorde det latinamerikanska folkets alla kulturella ansatser”.
Genom sina personliga upplevelser, sin intellektuella utveckling och den historiska ordväxlingen mellan de två musikanterna, specificerade, preciserade och
aviserade Rivano de allmänna koncepten ”världsfrånvaro”, ”uppenbar maktlöshet”, ”obeslutsamhet”, ”olust”, ”naturens triumf ” och ”kulturellt kaos”. Rivano
sade att ”liksom en hel samling av allmänna begrepp från den kulturella filosofin
vacklade de latinamerikanska folken som marionetter skakade av ojämförbara
krafter” (Rivano, 1995:24). Genom sin intellektuella utveckling övergick han till
att först binda och sedan lösa upp den chilenska kulturen, det vill säga formulera
den i dilemman.
Han framhöll att brytningens stund är den mest dramatiska. Platon påstår att
det är det farligaste ögonblicket, vilket Georg W. F. Hegel återupprepar. Juan
Rivano upprepade det också; det är ”det ögonblick när allt runt omkring oss faller och det inte finns någon utväg, bara hopplöshetens och tvivlets avgrunder”
(Rivano, 1995:294).
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Rivanos aforistiska slutsats kan tyckas paradoxal, men uttrycker väl hans tankar
kring filosofiska dilemman: ”Ju mer förnuft, desto större maktlöshet” (Rivano,
1995:480).
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Solveig Perjos

Satt under förmyndare

Berättelsen om Adina
Året är 1955. Jag är sex år och går med mina systrar den korta sträckan ner till stora grusvägen där bilarna kör. Vi står där vid björken och pumpen och ser att tant Adina Petersson
komma gående. Hon är stor och tung. Hon vaggar lite när hon går. Hon är klädd i grå kjol
och tröja, på benen har hon bruna tjocka strumpor och grova skor.
Alldeles vid vägen växer en stor björk och bredvid den finns en gårdspump. Gammelfaster
Anna bor i stugan intill och använder brunnen för att hämta dricks- och tvättvatten. Hennes
stuga är liten, röd med vita knutar med en liten veranda lagom för två personer. Runt verandan växer det kaprifol. Anna är sjuksköterska men bor ensam
nu som pensionär. Hon flyttade hem till Småland på 30-talet
från sitt arbete på Sankt Lars i Lund. Hon har diabetes eller
som vi sa då, sockersjuka, och tar sprutor varje dag. Adina som
är något yngre än Anna, har bott länge i byn, hon går ofta in
till Anna för att prata lite och för att läsa Smålandsposten.
Adina säger ofta att hon önskar sig en egen stuga och helst att
få flytta till sina farföräldrars hem i byn Asa några mil norr
om Växjö.
Vi samlas ofta där utanför vid pumpen, vi barn i byn. Men
även vuxna samlas där ibland. Den ligger mitt i byn. Där stannar också Kålesbussen35 som säljer kött och charkuterier. Det
är bra för de som bor på landet och inte har nära affärerna.
De kör från by till by och den kommer varje vecka. Där säljs
prinskorvar, skinkor, lever, grisfötter, leverpastej, fjälster, fläskkotletter och ryggbiff. Adinas bror Ivan handlar åt sig och
35 Kåles, fonetiskt för KLS, Kronobergs Läns Slakteriförening. På grund av att få hade bil på landet
körde livsmedelsföretag runt till byarna och sålde charkuterier. Möjligheterna till hemmaslakt
försvann gradvis och det blev allt mer vanligt att djuren hämtades på gården och kördes till
slakteriet i Alvesta.
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systrarna, grisfötter för det mesta. Trots att det är systrarna som lagar maten är de inte
betrodda att handla, nej de får inte ha hand om pengar och Ivan köper ofta grisfötter.
Försäljarna i charkuteribussen heter Blom och Halvard, två stiliga män som tycker om att
skoja med byns unga kvinnor. Det är populärt att handla hos dem och där träffas byborna
och när de handlat står de ibland utanför dörren pratar med varandra. Nästan ingen i byn
har bil så det är bra att man kan handla där från den rullande affären en gång i veckan.
Adina ser barn och tycker om att prata med oss. Jag är så liten så det blir inte så mycket prat
med mig men jag lyssnar när hon talar med mina äldsta systrar och grannens pojke. Adina
bjuder oss på honungskarameller och jag tar fast jag inte tycker om honung, suger på den ett
litet tag men tar sen ut den i handen och kastar den när ingen ser.

Perspektiv och syfte
Min huvudsakliga ambition är att förstå en omyndigförklarad kvinnas vuxna liv
på den svenska landsbygden i mitten av 1900-talet. Men syftet är också att sätta
in detta i en kontext, ett samhälle som till stor del byggde på en agrar ekonomi
där mannen var huvudpersonen på gården, ett samhälle som också var mån om
att bevara en genetiskt frisk befolkning. Störande inslag - sinnessjuka, prostituerade och lösdrivare skulle tas om hand på ett sätt så att de inte rubbade en god
samhällsordning och medborgarnas välfärd. Mitt syfte är också att förstå villkoren
en omyndigförklarad kvinna hade vid den tiden. Anledningen till mitt val av och
intresse för Adina är dels personligt men också för att det skapar större förståelse
för det utanförskap som samhället sanktionerade och sanktionerar, som enskilda
inte kunde och kan försvara sig mot.
Många gånger under mitt vuxna liv har min tidigare granne, Adina Petersson,
varit i mina tankar. Visserligen var Adina ett halvt sekel äldre än jag men som
barn ser man människan, inte åldern. Man upplever den varma känslan man
möter, inte den status som hon har i samhället. Jag tänkte som barn inte på att
Adina var en av de i samhällets ögon mest obetydliga, kvinna, bonddotter, som
blev mentalsjuk som ung och senare tillsammans med sin syster, omyndigförklarad. Det är inte förrän jag själv blivit vuxen som jag insett vilken tragedi det var
för henne att inte kunna göra det hon önskade sig, ha inflytande över djuren och
arbetet på gården, kunna flytta hemifrån och söka annat arbete, köpa saker, eller
ens som andra vuxna medborgare, kunna rösta i allmänna val. De omyndiga hade
inte och har inte, de rättigheter som vi förknippar med vuxenlivet, det fullvärdiga
medborgarskapet och kontrollen över sina liv. I sökandet efter litteratur som kan
ge en bild, eller en motbild, till omyndigas villkor och deras upplevelse, finns en
tystnad. Tystnaden är det icke-utrymme som omyndiga har, att de inte kunnat
berätta om sina upplevelser, inte skrivit, inte haft en röst. Få har talat till dessa

50

kvinnors försvar eller skrivit deras berättelser. Två av dessa är Eva F Dahlgren
(2013) med boken Fallna kvinnor – När samhällets bottensats skulle lära sig veta
hut och Sofia Holmlund och Annika Sandéns (2013) Usla, elända och arma. Samhällets utsatta genom 700 år.

Metodreflektioner och källor
Den litteratur som finns om omyndiga vuxnas villkor är som nämnts begränsad. Kanske beror det på ett ointresse för deras problematik. De är utestängda
från gemenskapen på ett högt påtagligt sätt och det har ofta med ekonomiska
förutsättningar att göra. Med syftet att kunna förstå det annorlunda, ett socialt
utanförskap har jag också sökt litteratur som ligger etnologin nära. En av dessa
inspirationskällor är etnologen Lynn Åkessons (1991) avhandling De ovanligas
betydelse. Hennes berättelser om ovanliga människor i sitt landskap Blekinge och
de omgivande landskapen, ger en vidgad bild av ovanliga människors villkor. En
annan källa är Lena Gerholms (1993) artikel Galenskap eller djävulskap där hon
beskriver hur mentalsjuka i Tornedalen trots sina funktionshinder är integrerade
i lokalsamhället, de betraktades som lite eljest, dvs. egna och udda, men ändå
inte så väldigt annorlunda än andra. Var de galna eller var det djävulen som hade
tagit dem i besittning? Det var frågan som hon ställde. Vad det än var fanns
de i en omgivning som accepterade att de var annorlunda. Vidare har jag tagit
del av litteratur om omyndiga och förståndshandikappade av Karl Grunewalds
(2009) Från idiot till medborgare och SOU (1970:67) Förmynderskap och SOU:s
(1991:46) betänkande för en ny lagstiftning Handikapp Välfärd Rättvisa. Britt
Liljewalls m.fl. (2001) antologi Kvinnor och jord och jordbrukshistoriska serien
Det svenska jordbrukets historia liksom Lena Sommestads (1992) Från mejerska till
mejerist och Yvonne Hirdmans (2001) Genus. Om det stabilas föränderliga former.
Alva och Gunnar Myrdals (1935) bok Kris i befolkningsfrågan blev en central
skrift som fick stort genomslag i debatten på 1930-talet och de kommande två
decennier. Myrdals ansåg att i debatten om miljö och arv, arvet väntades spela en
avgörande roll av befolkningens hälsa. Särskilt menade de, borde myndigheterna
uppmärksamma sinnesslöa/sinnessjuka personer och möjligheten till sterilisering
av dessa (Myrdal, 1935:85).
Under tiden jag skrivit har frågorna hopat sig. Vad innebar en omyndigförklaring egentligen? Var det Adinas psykiska ohälsa i kombination med ekonomiska
överväganden som orsakade att hon och systern blev omyndigförklarade? Eller
var det samhällsandan som fick myndigheter att överväga detta? Vem var det som
tog initiativet och varför? Vilka aktörer bidrog till beslutet? Berodde det på att
hon var kvinna med små resurser och ingen möjlighet att göra sin röst hörd? I
sökande efter svar på frågorna har det varit viktigt att förstå både samhällsanda,
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lagstiftning och kvinnors möjligheter på en mycket begränsad arbetsmarknad under första delen av 1900-talet, särskilt gällande för kvinnor på landsbygden.
Mina minnen av Adina är ögonblicksbilder. Barn noterar vad som händer men
den reflekterande blicken kommer först som vuxen. Inte minst har jag velat ge
Adina en gestalt genom minnen av henne och syskonen som ständigt fanns närvarande under min uppväxt. Den empiriska grunden är mina minnen av Adina,
minnen av mina föräldrars samtal om henne och familjen. Dessutom skrivna källor från Landsarkivet för att förstå orsakerna till omyndigförklaringen.
Karin Widerberg (1995) diskuterar minnesarbete i boken Kunskapens kön och
ger råd hur man forskningsmässigt kan gå tillväga. Att plocka fram och beskriva
konkreta situationer, behålla en saklighet utan inblandning av känslor, tolkningar
eller klichéer. På så sätt kan vi komma både närmare upplevelsen eller personen
som skildras. Saklighet ger också ett distanserat förhållningssätt. Metoden kräver
både tid och trygghet – risken att känsliga delar av ens jag, kommer i dagen.
Genom att i så konkret och neutralt läge som möjligt beskriva Adinas liv under
tiden förändras min blick. Ytan viker undan och andra strukturer visar sig, det
patriarkaliska systemet där kvinnor är inlåsta i sina traditionella roller, klassklyftor som hindrar rörlighet och en brist på förståelse för psykiskt funktionsnedsatta
(Hirdman, 2001; Ekerwald, 2013). Genom att skriva om Adina har min syn på
de agrara villkoren under första halvan av 1900-talet förändrats. Arbetet med
materialet och detaljstudien av en människas liv har medfört en, som Widerberg
(1995:129) skriver, en medvetandehöjning. Det har också gett en helhetsbild av
villkoren för omyndigförklarade som i stort sett varit oförändrade under det senaste seklet.

Kvinnan i jordbruket fram till 50-talet
En majoritet, 73 procent, av den svenska befolkningen bodde och arbetade på
landet vid sekelskiftet 1900 enligt Statistiska centralbyråns (SCB) historiska statistik 1720-1967. Det skedde dock en tilltagande inflyttning till städerna och
i mitten av 1930-talet var fördelningen av befolkningen mellan land och stad
jämn. Den tilltagande urbaniseringen medförde att städerna växte med både
arbetstillfällen och bostäder. Men fortfarande kunde Sverige kallas för ett jordbruksland, tillgången till jord och skog, djurhållning och odling var värdefull.
Under krisåren i början av 1930-talet och in på 1940-talet fanns fortfarande en
trygghet i att kunna producera sin egen mat, kött, mjölk, ost och bröd. Köttet
kom huvudsakligen från gris, nötboskap och får. Potatis och andra rotfrukter odlades för det egna hushållet, hönshållning och äggproduktion var vanliga i varje
bonde- och torphushåll. För att klara sin försörjning var alla familjemedlemmar
viktiga i det dagliga arbetet.
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Kvinnor på landsbygden hade under första hälften av 1900-talet få försörjningsmöjligheter. Att hitta en man och gifta sig var den konventionella vägen
till livsuppehället. Som ung ogift kvinna var det vanligt att städslas som piga på
en annans gård. Alternativet var att även som vuxen stanna hemma i föräldrarnas hushåll. En kvinna som inte fann en äktenskapspartner kunde stanna kvar
och arbeta för mat och husrum i hemmet och när föräldrarna dog, arbeta vidare
för den bror som övertog gården. Oavsett ålder skulle hon komma att kallas
för ”hemmadotter” eller ”flicka”. Som dagsverkare med timpenning kunde både
kvinnor och män få en viss inkomst. Dagsverkare, både män och kvinnor, behövdes vid höskörd och potatisplockning och när säden skulle köras in och tröskas.
På 1900-talets början fanns det vissa möjligheter inom äldrevården och inom
sjukvård men det senare krävde utbildning. Anställning utanför hemmet var som
omyndig i stort sett omöjligt och likaså fanns inte heller möjligheten att flytta
hemifrån.
Arbetet på jordbruken var i huvudsak genuskomplementärt och könsmärkt (Hedenborg & Wikander, 2003:70; Hirdman, 2001). Män och kvinnor arbetade
sida vid sida men med olika uppgifter. Kvinnor tog hand om korna och mjölken
och dess förädling till smör, ost och messmör. De skötte smådjuren och hönsen.
De ansvarade för hushållsarbete för textilier och kläder och hemmets skötsel. Det
var ett ständigt och ibland tungt arbete med långa arbetsdagar. Barnen hjälpte
till i jordbruket, flickor såväl som pojkar. Det var många sysslor i hemmet och på
gården som barn kunde hjälpa till med. Barnarbetet bestod i att korna skulle ha
sitt foder och mjölkas, släppas ut på betet där de också handmjölkades utomhus
på sommaren. Hönsen var lagom stora för barnen att lära sig ta hand om, även
små barn kunde öppna luckan till hönsgården och stänga på kvällen, samla in ägg
och ge dem mat.
Arbetsuppgifter för hela familjen på ett jordbruk i det agrara samhället saknades inte. Männen hade ansvar för att plöja, harva och så. Gräset skulle slås,
höskörden hässjas, bärgas och köras in, säden skäras och bindas till kärvar för att
senare tröskas. Slagtröskning försvann med en ökad mekanisering, först genom
så kallade vandringar som drogs av oxar eller hästar och senare mekaniska tröskor
med hjälpmotor eller elektricitet. Hela familjen hjälpte till med att potatisen sattes på våren och plockades upp på hösten, många händer behövdes. Kvinnorna
på gården tog hand allt som hör till kropp, omsorg och vård (Hedenborg & Wikander, 2003). De skar och beredde kött och fläsk efter slakten på hösten, att det
saltades eller konserverades. Mjölken kärnades till smör och ystades till ost, säden
kördes av mannen till kvarnen för att malas och som kvinnorna senare bakade
bröd av. Ull och lin bereddes till textilier, senare kom bomullen och färdigt tyg att
köpa. Inredning och städning föll på kvinnornas lott. Omsorgen om barn, sjuka
och gamla var också deras uppgift (Sjöberg, 2001).
Mjölkningen skedde generellt i svenska lantbruk för hand ända fram till
1940-talet då mjölkmaskinen introducerades och ystning och smörtillverkning
övergick alltmer till mejerier där män dominerade i arbetskraften. På den gård
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som Adina och syskon hennes föräldrar ägde och brukade utgjordes arbetet till
största delen för hand. Från att handmjölkningen var en kvinnouppgift blev det
med mekaniseringen en mansuppgift, kvinnor var inte välkomna inom den nya
typen av mejerier (Olsson, 2001; Morell, 2001; Sommestad, 1992). För att införa
maskinmjölkning krävdes elektricitet och på gården där familjen Petersson bodde
installerades inte el förrän efter att gården sålts på 1960-talet. Hästen hade blivit
allt vanligare som dragdjur under 1900-talet även om det fanns enstaka jordbruk
som höll oxar. På 1950-talet blev traktorn oumbärlig för jordbrukaren. Till Adinas familj kom aldrig vare sig elektricitet, mjölkmaskin eller traktor.

Gården
Gården som syskonen växte upp på, omfattande 33 hektar (ha) mark varav
12 ha åker och 21 ha skog, ett ¼ mantal36 och betraktades traditionellt som
ett stort hemman. Den kunde väl försörja familjen, två vuxna och fyra barn.
Farföräldrarna hade under tidiga sekelskiftet flyttat till byn Kättilstorp och köpt
en av de fyra gårdarna. De hade fyra-fem kor, några kalvar, höns och en häst.
Adina och hennes tre syskon fick tidigt hjälpa till på gården med både hushållsoch lantbruksarbete. Under de svåra depressionsåren i början av trettiotalet var
det relativt gott ställt med egen mjölk, ost, kött, ägg och potatis. Avkastningen
av gården blev en trygghet under de åren. Även senare, under krigsåren, var det
tryggt att stanna kvar på gården.
På gårdar där man vidmakthöll traditioner eller inte ekonomiskt och utbildningsmässigt förmådde mekanisera, blev kvinnorna fast vid det tunga arbetet. För
kvinnor med varannan dags 6-årig folkskola, utan yrkesutbildning på hushållsskola, lantmannaskola eller läroverk, fanns få arbeten utanför det egna jordbruket. Det som stod till buds var hushållsarbete i ett annat hem eller dagsverken.
Så lunken mellan hus och fähus gick vidare dag efter dag medan åren gick och
möjligheten att gifta sig, flytta eller få en anställning och egen försörjning blev
allt svårare.
Adinas bror Ivan kom att bli ensam ansvarig för gården från 1936 efter föräldrarnas död. Ända till dess att gården såldes och renoverades i slutet av 1960-talet,
fanns ingen elektricitet, inget varmvatten, dusch eller avlopp. Huset var omodernt, dass bakom lagården, uppvärmning av bostaden skedde genom eldning i
kökets vedspis och i sovrummens kakelugnar. Salen som vardagsrummet kallades,
var stängd vintertid för att spara bränsle. Rut hade eget rum och Ivan också men
36 Ett mantal är den jord som kunde försörja en familj och infördes under 1600-talet i Sverige.
Mantalet låg till grund för beskattningen av befolkningen där en markägare betalade skatt till
kronan. Hela byn Kättilstorp bestod av ett mantal, en gammal grund för beskattning av jorden.
Byn delades då upp i fyra enskilda brukningsenheter vilka i princip kvarstod in på 1960-talet.
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Adina sov i kökssoffan. Hon steg upp tidigt och eldade i köksspisen och satte på
kaffe, tog fram bröd och ost. De åt vid köksbordet och sedan gick de ut i lagården
och mjölkade, fodrade kor, häst och höns. Den ensidiga kosten kompletterades
med bär och svamp. Adina var den av syskonen som tyckte om att gå i skogarna
runt byn. Det var inte bara bären som lockade utan också känslan av frihet från
de två syskonen som bodde kvar.
Adina går i skogen och kan alla stigar och visar oss sina bästa kantarellställen. Hon hittar
som ingen annan. Skogen är hennes vän och tillflykt från det svåra, hon går de mjuka stigarna, ser ekorren som springer på marken från träd till träd, pilar upp för stammen. Räven
skymtar ibland men mest i skogskanten när det är tidig morgon, fåglarna finns där som
sällskap och det gröna omger henne som en andra kappa. I skogen finner hon ro och frihet,
naturens tecken skiftar. Hemma är hon så medveten om sin situation, hon ser Ruts synvillor
och aggressivitet, Ivans otillräcklighet och önskar att det vore annorlunda, att hon kunde
bestämma över sitt liv. Men djuren måste tas om hand och någon måste också sköta hushållet. Rut är bra med korna som är hennes ögonstenar men Adina sköter hushållet bättre, kan
baka och laga mat.

Uppväxten
Adina Elisabet Petersson föddes den 17 juli 1892 i Moheda socken strax norr
om Alvesta i Småland. Hon var den andra av de fyra barnen: Rut, Adina, Ivan
och Gerda som föräldrarna Alfred och Matilda Petersson fick mellan åren 18911900. Adina blev i vuxen ålder tillsammans med sin syster Rut omyndigförklarad
på grund av psykisk sjukdom. Hon bodde kvar och arbetade utan lön på gården
som brodern Ivan ansvarade för. Den direkta anledningen till utbrottet av psykisk
ohälsa tycks ha varit spanska sjukan som hon drabbades av någon gång under
åren 1918-1919 i 26 årsåldern. Hon hämtade sig men blev nervös och orolig och
upplevde en förändrad verklighetsbild, något som djupt påverkade familjen. När
Rut fick spanska sjukan vårdade Adina henne men klarade inte av påfrestningen
utan blev sjuk igen och intagen ett halvår på mentalsjukhuset St. Sigfrid i Växjö.
Även Ruts psykiska konstitution var bräcklig och hon drabbades av en psykos
men vägrade att låta sig omhändertas av sjukvården. Hon var även i vuxen ålder
hotfull mot resten av familjen men sällan mot andra då hon knappast aldrig
lämnade gården. Rut gick hemma och jag minns henne från den andra sidan vår
trädgårdsstenmur där hon gick och arbetade på åkern eller när hon satt på hölassets fjöl då de körde förbi vårt hus. Den yngsta systern Gerda klarade sig från
spanskan och eller den psykiska ohälsa som drabbat Adina och Rut. Hon gifte sig
1928 och flyttade med sin man från byn.
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Omyndigförklaringen av Adina och Rut
Adina och Rut gick hemma och arbetade som de vara vana vid, tillsammans med
sin bror och far under tiden fram till faderns död vid 73 års ålder, oktober 1935.
Ägare till gården blev hustrun och modern Matilda som dog ett år senare, i november 1936. Då hade omyndigförklaringen redan skett på våren 1936. Ansökan
om omyndighetsförklaring skedde någon gång under tidiga 1930-talet, en läkarundersökning gjordes i hemmet och bifogades ansökan. Beslutet om systrarnas
omyndigförklaring togs i Växjö tingsrätt den 1 april 1936. Möjligen var det båda
föräldrarna som med oro för gården och försörjningen, ha ansökt.37 Om det fanns
andra personer i bakgrunden som påverkade beslutet om ansökan finns det inga
belägg för.
I patientjournalen 1936 efter läkarundersökning av Adina i hemmet står det:
Patienten som är ogift bor hemma hos sin moder, broder och en ogift syster. Ekonomiska
ställningen tämligen god. Som ung, lugn, ordnad och arbetsför. År 1918 spanska sjukan.
Därefter nervös och blev senare sinnessjuk varför hon vårdades å St. Sigfrids sjukhus 7/6 –
26/11 för psykosis och depressiv. Upplevs tillfrisknad. År 1920 blev systern nervklen varför
pat. fick vaka mycket över henne. Blev då åter sämre. 38

Kanske var det tryggheten för de båda systrarna och brodern Ivan, att kunna bo
kvar på gården, som spelade en avgörande roll. Genom systrarnas handikapp och
nu medelålders skulle det bli svårt att hitta lämpliga äktenskapspartners. Adina
var vid faderns död 44 år och utsikterna till giftermål små. När han var borta var
de viktigt att de skulle få stöd och hjälp, få sin försörjning och leva ett någorlunda
bekymmersfritt liv. Omsorgen om döttrarna och brodern måste varit en orsak till
ansökan om omyndigförklaring. Dock var lagstiftningens intention att omyndigförklara för att den enskilde inte skulle ingå oförmånliga avtal (SFS, 1924:322)
men den fungerar i praktiken reversibelt genom att den hindrade avtal och därmed gynnade en annan part. Föräldrarna hade genom sitt agerande gynnat sonen
Ivan som blev ensam beslutsfattare över ekonomin och gården. Vid den tiden
fanns inga tankar om att de kunde äga gården tillsammans eller ens att en eller
två kvinnor kunde driva den. Trots att Adina liksom systern Rut ägde en fjärdedel
var av gården kunde de inte realisera sina drömmar eller önskningar. Brodern blev
kvar på gården med sina systrar och om han hade gift sig, skulle försörjningsbördan kunnat bli tung.
Omyndigförklaringen tog bort den självständighet systrarna hade att förfoga
över sitt arv. Maria Sjöbergs (2001) artikel tar upp traditionen av arvsrätt på
landsbygden har varit selektiv till mannens förmån. Han har haft rätten att äga
och driva egendomar. Ännu med en modernare lagstiftning fanns det vid denna
37 Det finns ingen uppgift om denna ansökan.
38 Landsarkivet Vadstena. Register över omyndigförklarade 1918-1951. SE/VaLA/03436/CII
c/1. För att få ta del av uppgifterna kontrolleras 70-årsgränsen för sekretess.
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tid, i praktiken en tydlig norm att söner var mer lämpade att ta bruka gården.
Även om den moderna arvsrätten förespråkade lika fördelning mellan syskon
gynnades sönerna vid ett köp av jordegendomen. Också Mats Morell (2001:26)
påpekar detta:
På de enskilda gårdarna var husbondeväldet en realitet. Drängarna och pigorna i bondens
kost var underställda bonden, hushållsföreståndaren, gården manlige huvudfigur. För bonden var en man.

Av tradition gick jordegendomar till äldste sonen eller till den son man hade.
Kvinnor räknades inte som bönder. Detta gällde också Adina och hennes syster
Rut.

Strukturella villkor
Sedan mitten av 1800-talet har man försökt fastställa antalet idioter/sinnesslöa
i den svenska befolkningen. Redan 1840 fördes det bok över antalet sinnesjuka,
dövstumma och blinda i de socknar där husförhör hölls. Genom husförhörslängderna kan man läsa om hur socknarnas invånare och deras läskunnighet och om
de kunde sin bibel och katekes. I anteckningar står det läskunnig, svagsint, utfattig eller andra omdömen om församlingsborna vilket också var sockenprästernas
skyldighet att anteckna. Den speciella folkräkningen som genomfördes var tionde
år från 1860 genom utdrag ur husförhörslängderna gav information om antalet
funktionsnedsatta. De ”lyten” som angavs var fallandesot, sinnessjukdom, idioti,
blindhet, dövstumhet och döva, skriver Karl Grunewald (2009:266). Bakom begreppet idiot fanns omdömen som ”fånig, mindre vetande och enfaldig. Man
skilde på idioter och ”andra sinnesjuke” där idioterna uppgick till drygt fyratusen
och de sinnesjuka till det dubbla antalet.
Enligt folkräkningen 1890 skildes för första gången de sinnesjuka från de ”andesvaga”. Skillnaden bestod i att den sinnesjuka förut hade ”ägt sitt förstånds fulla
bruk”. Den statliga andesvagsutredningen definierade sinnesslöhet med vilka led
av ”sjuklig svaghet i själsförmögenheterna” och vilkas svaghet har varit medfödd
eller uppkommit före puberteten. De sinnesslöa uppgavs vara 13176 till antalet
eller 0,3 procent av befolkningen på ca 5 miljoner. Medicinalstyrelsen fortsatte
med regelbundna inventeringar var tionde år. År 1914 uppgick antalet ”obildbara
sinnesslöa i behov av anstaltsvård” i Sverige till 4528 personer. Knappt hälften av
dessa fick institutionsvård vilket innebar vård vilken gavs på asyler, sinnessjukhus
och i kommunernas fattighus. Barn kunde befrias från undervisning i skolan på
grund av två saker: att de saknade ”erforderlig fattningsförmåga” eller var så fattiga att de inte behövde delta i undervisningen (Grunewald, 2009:267ff).
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Psykisk ohälsa och sjukdom har länge inneburit att leva i samhällets utkant, förvisad till fattigdom, omyndigskap och förakt. Så länge som dessa människor inte
stört sin omgivning och kunnat fungera i sociala sammanhang hade de i allmänhet lämnats i fred. Den första psykiatriska behandlingsanstalten i Sverige grundades i Vadstena runt 1820. Det har anknytning till Birgittinerklostret vars hospital
om vandlades till en kuranstalt för psykiska sjukdomar. Det var starten och i
mitten av seklet hade nio centralhospital grundats i Sverige. 1858 kom också den
första lagen om psykiskt sjukas (sinnessjukas) behandling som i en upplyst tid,
grundades på vetenskapliga metoder och en tro på att det var möjligt att bota.
I lagen stadgades vilka kriterier som gällde för intagning och behandling av de
sjuka. Tidigare var endast förvaring av den sjuke ett sätt att skydda samhället från
det onda som drabbade den enskilda människan men som också skapade oreda
och bröt mot normerna. Risker för andra eller för den egna personen, syn och
hörselhallucinationer, utagerande beteende och hot fanns och finns fortfarande
möjligheten till tvångsintagning. Många av dessa svårt sjuka sågs inte som behandlingsbara och kunde bli internerade under en livstid. Hårt arbete och gudfruktighet ansågs kunna bota mentala sjukdomar, promiskuitet och alkoholism
(Dahlgren, 2013; Riving, 2013:166ff).
Orsakerna till en omyndigförklaring angavs i § 17, 1924 års lag. Psykiskt sjuka
benämndes sinnessjuka eller sinnesslöa, ett starkt stämplande ord. Ordvalet visade på den låga status som de sjuka hade och på flera sätt blev också familjen
drabbad. Lagtexten uttrycker att man inte räknade att den sjuke skulle kunna
tala för sig:
[…] sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan rubbning av själsverksamheten så framt det må
antagas att hans hörande skulle vara utan gagn.

Enligt 1970 års utredning (SOU 1970/67:24) ges dock den sjuke rätten att föra
sin talan och kan förorda att ett biträde bevakar hans/hennes rätt i målet ”om han
begär det eller om det eljest med hänsyn till omständigheterna finnes lämpligt”.
Enligt lagens § 21 ska ett läkarintyg visas och lämnas in till rätten att den berörda
personen som är föremål för omyndigförklaringen har ett sinnestillstånd som
gör att han inte kan hantera sin ekonomi eller på normalt sätt ta del i samhället.
Det fanns ingen skyldighet för den tilltänkte omyndigförklarade att inställa sig
i rätten och det ”skulle medföra men eller fara”. Omyndigförklaringen innebar
att den omyndige fick sin rättshandlingsförmåga i hög grad inskränkt, han/hon
kunde inte ingå sälj- eller köpeavtal, inte heller rösta i allmänna val, axla politiska
ämbeten eller förtroendeposter. Av nedanstående bild av röstberättigade 1941-44
är ett stort antal män och kvinnor förhindrade att rösta. Dubbelt fler av omyndiga/konkurs finns på landet än i staden vilket kan ha sin möjliga förklaring i
ägande av fastigheter som lantbruk, större social uppmärksamhet och mindre
tolerant omgivning.
Röstlängden visar hur fördelningen av röstberättigade på landsbygd och stad.
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Bild hämtad från SCB, 2009.

En majoritet av den vuxna befolkningen fanns på landet (SCB, 2009).39 Andelen
icke röstberättigade var ca 1,8 procent.
År 1964 bemyndigade justitiedepartementet att tillkalla åtta sakkunniga (en
kvinna och sju män) för att göra en översyn av förmynderskapslagstiftningen i
föräldrabalken (SOU 1970:46, s 3). Den tidigare lydelsen angående ansökan att
den skulle ske av ”make och närmaste fränder” men också av den (o)myndige
själv fick stå kvar i den nya ordalydelsen. Med fränder avses den tidigare familjen
och släkten. Drygt tjugo år senare skulle denna översyn än en gång göras vilket

Bild hämtad från SCB, 2009.
39 Tabellen är beskuren så att den endast visar Kronobergs län där familjen Petersson var bosatt.
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resulterade i betänkandet SOU 1991:46 som ersatte omyndighetsförklaringen
med förvaltarskap.
Fram till 1989 kunde personer fortfarande med psykisk sjukdom eller försvagad hälsa förklaras omyndiga. Omyndigförklaringen ersattes av förvaltarskap enligt nuvarande Föräldrabalk 11 kap 4§:
[…] om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande
förhållanden behöver hjälp av bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person,
skall rätten, om det behövs, förordna god man för honom eller henne.
Härvid skall förmyndaren anses vara förvaltare med uppdrag att vårda den enskildes angelägenheter utan begränsning av uppdraget.

Trots att omyndigförklaring upphört innebär förvaltarskapet i princip samma
sak, förvaltaren har fullständiga rättigheter över den enskilde, hans eller hennes
ekonomi och annat som berör individens rätt att fatta självständiga beslut som
enkla saker som att på egen hand utan tillstånd få mobilabonnemang, göra en
resa, skriva brev och ta emot brev. Den person som står under förvaltare har dock
en rättighet, att kunna rösta i allmänna val. En rapport från Timbro (Magnusson,
2013) tar upp problemen med förvaltarskapet som har en liknande konstruktion
där den person som står under förvaltarskap behåller sina politiska rättigheter
men förlorar sin ekonomiska självständighet.

Tidens normer och handlingar
Psykisk ohälsa och sjukdom har förr inneburit att människor fick leva så gott det
gick ofta i samhällets utkant, inte sällan förvisade till fattigdom, omyndigskap
och omgivningens hån. Så länge som dessa människor inte störde sin omgivning
och kunde fungera i sociala sammanhang lämnades de i allmänhet i fred. Det så
kallade onda som drabbar människan i form av kroppslig eller psykisk sjukdom,
är ett svårhanterligt och komplicerat begrepp. Är det okända makter i görningen
eller ett sociokulturellt fenomen?
Etnologen Lena Gerholms (1993) material bygger på åtta intervjuer i norra
Tornedalen, en bygd där schizofreni är tre gånger vanligare än i övriga Sverige i artikeln Galenskap och djävulskap i antologin Ondskans etnografi. Hon har studerat
folkliga förklaringar till sjukdomen, ej den vetenskapligt medicinska/genetiska.
De två första förklaringarna härrör från Bibeln, arvsynden och besattheten av
demoner och onda andar. Den tredje förklaringen, den psykosociala kan förstås
i tankar om kulturen som starkt påverkande på enskilda människors hälsa (Gerholm, 1993:103ff). Tankar om arvsynden innebär att det tidigare generationer har
förbrutit får ättlingen sona med olycka eller sjukdom och härrör från syndafallet.
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En annan folklig förklaring till psykiska sjukdomar är besattheten vilket innebär
att bli bunden till ett ont väsen som styr och kontrollerar den sjuke och som endast kan upplevas av denne. Där förekommer både syn och hörselhallucinationer
av imaginära personer, onda andar, demoner och djävlar. Även i bibeln förekommer begreppet besatthet men Gerholm menar att det är sjukdomens symptom
som gett upphov till föreställningen om syndafallet.
En tredje förklaring som Gerholm (1993:109ff) lyfter fram är den psykosociala.
Omständigheterna i kulturen kan bidra till detta genom motstridiga normer och
föreställningar. Enligt Gerholm fanns det i det tornedalska samhället en motsättning mellan starkt kontrasterande normsystem: laestadianismen och kommunismen, de svenska och finska språken, svensk och finsk kultur. Det laestadianska
dubbla budskapet föreskrev till exempel total avhållsamhet före äktenskapet men
som gifta förväntades paret avla många barn. Denna kulturella tudelning och
motsättning kunde yttra sig i en schizofren splittring hos särskilt känsliga personer.
Lena Gerholms slutsats är att handlingar som bryter mot normen är oroväckande och uppmärksammade och ingår i den folkliga diagnostiseringen och bedömningen av den sjuke. Det är primärt inte de tankar eller subjektiva upplevelser som den sjuke har, utan hur beteendet förändras. Detta illustreras tydligt vid
en jämförelse av de båda systrarna. Adina var sällskaplig, visade känslor öppet och
var vänlig. Hon kunde resonera och fungera förnuftigt när hon mådde bra. Det
levande och dynamiska hos henne slog sen, i den sjuka fasen, över i en överdriven
social aktivitet i byn och i grannbyarna där hon sa ”sanningar” till folk. Sanningar
som bröt mot normen om vad som var accepterat att kommentera eller säga. Rut
var inbunden, butter, hotfull mot familjemedlemmarna, hade vanföreställningar
men höll sig hemma på gården och där brodern fick ta de första stötarna. I sin
psykotiska fas hade hon ett utagerande sätt men hon stannade i huset och på gården. Det var inte Rut som tvångsintogs utan Adina som inte var hotfull mot någon, sökande sociala kontakter, men drev omkring i skogen med spontana besök
i hus och hem. Ruts förmodligen större behov av vård visar sig i det dokument
som läkaren skrev vid bedömningen 1936 där hon vägrade att låta sig vårdas på
St. Sigfrid sjukhus:
Patienten är ogift och bor i föräldrahemmet tillsammans med modern, brodern och en ogift
syster. Ansökan om vård å St. Sigfrids sjukhus inlades men plats kunde ej beredas henne på
sjukhuset varför hon måste vårdas i hemmet ibland med 3-4 personers övervakning. Hon
var då häftig och våldsam, slog sönder fönster och hotade omgivningen. Patienten är kraftigt
byggd. Väl utvecklad muskulatur. Friskt utseende. Hon tillåter ingen kroppsundersökning
utan skriker och svär när man begär och få lyssna på hennes hjärta. Hon visar sig mycket förargad över mitt besök, misstänker att jag ska ”inspärra henne”. Skäller ut undertecknad fullständigt och hotar att ge mig ordentligt med stryk. Visar sina knutna nävar och muskulösa
armar framför mitt ansikte. Omtalar att hon är förföljd av olika män och grannarna. Tror att
alla män vill förföra henne och ”driva osedlighet men henne”. Hallucinerar för hörseln. Hör
”anden tala”. Vill ej omtala vad de andra rösterna säga. När patienten är förargad vågar ingen
säga henne emot. Har vid flera tillfällen slagit systern och brodern.

61

Enligt de båda läkarbedömningarna av Adina och Rut, är det lätt att konstatera
att Adina var den som hade en medvetenhet och insikt om sina svårigheter och
som uppenbarligen led av dem. Trots det var det Adina som tvångsintogs och inte
systern som visar ett hotfullt och psykotiskt drag. Handlingar som de båda utför
betraktades som onormala men Ruts handlingar riktar sig till en familjemedlem
vilket inte Adinas handlingar gör. Adina är inte hotfull men verbalt utagerande mot
andra och det väcker krav från omgivningen att hon bör bli intagen på sjukhuset.

Sjukdom eller originalitet
Etnologen Lynn Åkessons (1991) De ovanliga är bygdeoriginal, människor som
sticker ut från det normala, som går sina egna vägar, som syns eller hörs, har andra
vanor och erfarenheter. De flesta hon intervjuade var ogifta män, kvinnor smälte
in bättre i bygemenskapen, höll sig mycket i hemmet och var inte på samma sätt
synliga som ensamboende män kunde vara. Kvinnor hade sina plikter i hushållet, arbetet med matlagning, tvätt, klädvård, vävning, djurhållning och slakt och
hade, skriver Åkesson (1991:44), en återhållande effekt. De fick anpassa sig till
den omgivning där de levde, tillsammans med andra. De hade få chanser att leva
ensamma om de inte ägde jord och hade ett eget boende. Kvinnor som hade egen
försörjning kunde liksom män lättare odla sina egenheter. Både kvinnor och män
föraktades eller skrattades åt när de var annorlunda, högljudda, sa fel saker, inte
skötte sitt hem eller sin hygien, de stack ut för mycket. Män kunde man skratta
åt och ändå acceptera men kvinnans plats var att ta hand om andra, gamla, sjuka,
barn och hålla hemmet i ordning. En kvinnas uppgift var den ordningsammas.
Att det finns så få kvinnliga original, skriver Åkesson, beror till stor del av social
struktur och könsrollsmönster.
Lena Gerholm (1993:111) påpekar Också handlingen som bedömningsgrund
för hur man uppfattas, som original eller sjuk. Psykiskt sjuka på den tornedalska
landsbygden fortsatte att vara en del i gemenskapen i bygden snarare än utstötta.
De sågs som lite egna eller ”eljest”, accepterades och levde sina ofta som särlingar,
där de försörjde sig med tillfälliga arbeten i skogen, dagsverken på lantbruken
i trakten, fiske, slöjd, bärplockning och liknande. Det var viktigt att sköta sin
ekonomi och sitt hem, hålla sig prydlig och ta väl hand om djuren, då man hade
något, och stapla veden ordentligt. Till och med så enkla saker som att tända och
släcka ytterlampan på rimlig tid var ett tecken på att allt stod rätt till.
Även i min hemby sågs de två systrarna som annorlunda, men Adinas
uppträdande, försvinnande från hemmet och vandringar i skogen med besök
i andra byars gårdar och hus, störde och bidrog till uppmärksamheten vilket
tvingade fram en tvångsinskrivning. Adina hade en, kanske för nära relation med
oss i byn, och när hon hade sina tvångsperioder besökte hon aldrig hemmen i
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egna byn. Men vi som bodde nära henne visste hur det var fatt. Rykten sprids
snabbt i små byar.
Året är 1959. Vi äter kvällsmat. Det knackar, dörren till köket öppnas och Einar Johansson
kommer in. Einar har en gård i byn precis som vi. Han är kyrkvärd och förmyndare för
flickorna Rut och Adina.
”God dag”, säger han och vänder sig till pappa som sitter vid andra änden av bordet.
”Kan du Fritz hjälpa till att söka efter Adina. Hon måste komma in till sjukhuset. Hon har
försvunnit men är nog utåt skogarna så vi måste hitta henne. Annars får vi gå skallgång.”
”Så tråkigt”, säger mamma. ”Är hon sjuk nu igen? Det var inte längesen hon var inne.”
”Ja”, säger Einar saktmodigt och allvarligt.
”Vilka mer är det som ska med och söka?” undrar mamma som inte vill avsluta samtalet.
Jag vet att hon tycker om Adina och att det är sorgligt.
Pappa skakar på huvudet, det betyder stackars människa! ”Jag ska bara ta på mig ytterkläder och stövlar så kommer jag med.”
Adina hittades och transporterades in till Sankt Sigfrids mentalsjukhus i Växjö. Där stannade hon några månader. Jag tyckte synd om henne men hoppades att hon ska komma hem
snart. Så en dag hörde jag mamma säga att hon var hemma igen.
”Hon ska vara bra nu”, sa mamma. ”Så vi får väl se.” När vi träffar henne jag ser att det är
något i hennes blick som är annorlunda. De gröna ögonen har en speciell glans som jag inte
sett förut, de är vilda, medan andra vuxnas ögon är lugna. Jag hörde att mamma och pappa
pratade om henne att hon nog inte är riktigt frisk och de säger att hon är så finurlig så hon
lurar läkarna att skriva ut henne. ”Hon lurar dom som ingenting”, säger mamma. Mormor
sitter på en stol i köket och håller med.
Alla i byn vet hur det står till, vi ser om hon är frisk eller om hon är sjuk. Det är hennes
ansikte och att hon inte stannar hemma utan går till folk i vår by och i andra byar och pratar,
säger sanningar som de inte vill höra. Hon går i skogarna i trakten. När hon blir trött och
hungrig går hon in i någons stuga kanske för att få en kopp kaffe och en smörgås. Hon ser
minsann vad folk går för och hon säger det också! Det går inte att lura henne. Så blir det
dags att få in henne till sjukhuset igen. Jag förstår inte vad det är för fel på henne och önskar
att hon ska bli frisk och komma hem igen och som vanligt ta oss till de fina kantarellställena
som bara hon känner till eller stå och prata med oss nere vid stugan.

Hon kom hem igen efter flera månader men hon var ändå inte riktigt som
hon brukade vara, den glada och omtänksamma. Vi såg henne inte så ofta, utan
höll sig på gården och arbetade som vanligt i jordbruket. Brodern Ivan blev
sjuk i Parkinsons sjukdom och fick allt svårare att klara arbetet. Grannarna
hjälpte till med de tyngsta arbetena men i längden blev det ohållbart. Båda
systrarna blev alltmer osynliga. Det blev aktuellt med att sälja gården och
det var min familj som hade förköpsrätt på grund av närhetsprincipen och
den rationaliseringspolitik som blev aktuell på 1960-talet. Ägor gränsande
till varandra hade förtur av förvärv av jordegendomar i syfte att få bärkraftiga jordbruk (Flygare & Isacsson, 2003).
Det gula huset i backen ser vi från vårt. Deras åkrar gränsar med en stenmur till vår trädgård
bakom huset. Rut går där med en räfsa för att få ihop några strån. Hon ser upp om någon av
oss är i trädgården muttrar för sig själv, kastar mörka blickar. Adina har jag inte sett mycket
av sedan hon kom hem från sjukhuset. Jag går i skolan och får andra intressen. Jag hör av
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mamma och pappa att det har blivit påfrestande för dem, Adinas tillstånd pendlar mellan
friskt och sjukt. Hon är hon inne på sjukhuset i perioder och hemma när hon är stabil och
klarar det dagliga livet. Adina kommer att flytta tillbaka till faderns barndomsby i Asa. Där
finns en liten stuga som förmyndaren ordnat med och som hon kan bo i. Arvet efter föräldrarna har nu genom förmyndarens försorg kunnat användas.
Det har blivit tungt för Ivan som har ansvar för hela gården och han är inte längre så stark,
det syns på den tunna gestalten, ryggen som kutar. Han är född 1895 och nu 67 år, pensionär och orkar inte med kroppsarbetet. Rut finns där men även hon är nu över 70 år.
Ändå tar hon hand om djuren, mjölkar, ger, hönsen säd och snäckskal för att de ska värpa
ägg med bra skal. Ivan darrar i hela kroppen på grund av sin sjukdom. Rut hade skrikit och
slagit honom med en kätting när han sålt deras kor till slakt. Hennes djur, de hon har kärast
i världen. Ivan kan inte annat göra. Det är dags att korna går till slakt. Gården måste säljas.
Ingen av dem kan hindra att detta sker.

Lösöreauktionen blev välbesökt. Adina hade då redan flyttat till Asa men tog sig
de fyra milen till hemmet. Hon ropade in många saker som hon ville behålla och
ha i sitt nya hem. Hur det löstes ekonomiskt är dock inte klarlagt.
Ivan berättar att hon ska flytta till stugan i Asa och vara för sig själv, så får hon
sin del av gården. Hon längtar och kommer inte att sakna Kättilstorp där så
mycket svårt har hänt, hennes föräldrars död, hennes och Ruts sjukdomar och
Ivan och Einar som bestämt över hennes liv. Allt det ska hon nu få slippa och
hon längtar efter stugan i Asa, som ska bli hennes egen. Där kan hon leva bättre.

De sista åren
Syskonen skingrades. Ivan flyttade till sin yngsta syster Gerda i Strömsnäsbruk
och där han levde till 1983. Rut fick en plats på ett äldreboende i Växjö kommun
där hon fick adekvat medicinering. Hon avled 1976. Adina flyttade till Asaryd,
till en stuga som köpts till henne. Ivan hade köpt stugan under 1950-talet enligt Margit Pettersson.40 År 1962, några år innan gården såldes fyllde hon 70 år.
Nu äntligen hade hon fått sitt eget hem, hon hade redan rätt till ålderspension.
Adinas stuga låg endast några hundra meter från Margits och hennes mans gård.
De hade jordbruk med mjölkkor och ibland gick Adina till deras lagård på kvällen och lade sig att sova på foderbordet hos korna. På morgonen hittades hon där
men gav ingen förklaring. Hon orsakade ingen skada eller störde djuren. Gick
dit tyst och stilla och återvände hem tidigt på morgonen, de flesta gånger innan
Margit och hennes man kom för att mjölka.
Hennes omyndigförklaring hävdes aldrig enligt uppgift (Växjö kommun,
2015). Däremot fick hon en ny förmyndare och efter det, ännu en, den sista
en kvinna som ofta besökte och tog väl hand om henne de sista åren då hon var
40

Samtal med Margit Pettersson, Asaryd. Jag besökte Margit, 95 år, i Asaryd den 25 april 2015.
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Adina t h. i Asa med två vänner.

bosatt på äldreboendet Värendsgården i Lammhult. Adina avled år 1979. När de
tre syskonen avlidit förenades de i familjegraven på Dänningelanda gamla kyrkogård, i den socken som Kättilstorp tillhör och där de levt sina vuxna liv.

Relevans för en modern tid
Den medvetandehöjning som Karin Widerberg (1995) skriver om har blivit uppenbar under arbetet med att skriva om Adinas och Ruts livsöden. De samhällskrafter som ville ordna ett gott samhälle men där enskilda fick betala ett högt pris,
ofta ovetande om vilket motstånd som finns, har på ett påtagligt och plågsamt
sätt blivit synliga. Kombinationen av den renhetsälskande ideologi som växte fram
på 1930-talet och som i Sverige fick sitt uttryck i boken Kris i befolkningsfrågan
(Myrdal, 1935) med patriarkaliska strukturer där män hade makten och kontroll
över hushållet och traditionella värden om män och kvinnors ägande, var de tre
mäktiga krafter som Adina och Rut hade mot sig.
Myrdals (1935) bok fick ett starkt inflytande på den tidens socialpolitik och
värderingar om ett hur man bygger ett rent och moraliskt samhälle. Deras synpunkter på hur samhället skulle handskas med ”sinnesslöa” och moraliskt lastbara
personer togs väl emot och ledde bland annat till omfattande steriliseringar av
kvinnor, långt in på 1950-talet.
Traditionellt hade kvinnor så långt som in på 1960- och 1970-talet varit bundna på olika sätt till gården ofta som hemmafruar och hjälpredor på gårdarna.
Gifta kvinnor fanns inte ens med i yrkesstatistiken i lantbruken långt fram mot
2000-talet (Flygare & Isacsson, 2003). Kvinnor har haft svårt att etablera sig
och verka i manliga näringar. Fortfarande är kvinnor på landsbygden i viss mån
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åsidosatta i jämförelse med män men kvinnors ekonomiska oberoende har ökat
genom en alltmer differentierad arbetsmarknad och möjligheten att bedriva egna
jordbruk även om det fortfarande finns en föreställning att det är mannen som
är bonden.
Patriarkaliska strukturer, skriver Ekerwald (2002:163; Florin, 2001), som gynnar män och missgynnar kvinnor ekonomiskt, blir sällan ifrågasatta. Kvinnan
blir förvisad till hushållet och omsorgen. Här kom brodern att ensam styra och
fatta alla ekonomiska beslut som rörde gården och hushållet, ända ner till en
enstaka grisfoten i Kålesbussen och den andra mannen, förmyndaren, som hade
samhällets förtroende och fattade beslut vilka grundades på manliga värderingar
och lantliga traditioner. Av gammal hävd, börds- och arvsrätt var jorden och dess
ekonomi förbehållen männen: fäder, bröder och söner (Florin, 2001).
Är omyndigförklaringen av systrarna Adina och Rut något som kan ha bäring
för andra i samma situation? Ja, jag är övertygad om det. Den gamla lagstiftningen med omyndigförklaring av vuxna med funktionsnedsättningar, sjukdom
eller ålderdom blev belastad med dåligt rykte och en ny lagstiftning 1989 kom att
ersätta den. Från att vara omyndig i alla aspekter av livet har det kanske öppnats
en litet ljus för dessa människor som bedöms vara ur stånd att handha sociala
och ekonomiska rättigheter. Förvaltarskap har ersatt omyndigförklaringen. Den
som är satt under förvaltarskap har numera rösträtt men i övrigt är beroende av
sin förvaltare i alla andra avseenden. Många enskilda fall vittnar om ett påtagligt
beroende av förvaltaren som självständigt skriver den omyndiges namn, förfogar över dennes ekonomi in i minsta detalj. Förvaltare kan, om det missbrukas,
påverka den omyndiges relationer till släkt och vänner. Förvaltarskapet kan dock
vara till hjälp, utgöra en trygghet i flera situationer där det är svårt för den omyndige att själv fatta beslut. Men trots samhällets välvilliga intentioner innebär det
ändå påtaglig personlig inskränkning, en slags social och ekonomisk husarrest för
den vuxne som är satt under, förr som nu, förmyndare och förvaltarskap.

66

Referenser
Dahlgren, E. F. (2013) Fallna kvinnor. Om när samhällets bottensats skulle lära sig veta hut.
Stockholm: Forum
Ekerwald, H. (2002) Varje mor är en dotter. Om kvinnors ungdomstid på 1900-talet. Lund: Brutus
Östlings Förlag Symposion
Florin, C. & Kvarnström, L. (red.) (2001) Kvinnor på gränsen till medborgarskap. Genus, politik
och offentlighet 1800-1950. Stockholm: Atlas Akademi
Flygare, I. A. & Isacsson, M. (2003) Jordbruket i välfärdssamhället 1945-2000. Ingår i serien Det
svenska jordbrukets historia. Stockholm: Författaren och Natur och Kultur/LT Förlag
Gerholm, L. (1993) Galenskap och djävulskap. En jämförelse av tre förklaringar till schizofreni.
Ur Ondskans etnografi. Stockholm: Carlsson
Grunewald, K. (2009) Från idiot till medborgare. Stockholm: Gothia Förlag
Hedenborg, S. & Wikander, U. (2003) Makt och försörjning. Lund: Studentlitteratur
Holmlund, S. & Sandén, A. (red.) (2013) Usla, elända och arma. Samhällets utsatta under 700 år.
Stockholm: Natur och Kultur
Hirdman, Y. (2001) Genus. Om det stabilas föränderliga former. Stockholm: Liber
Larsson, Betty, eftertr. Wexjö. Adina Petersson. Bild s 49, ca 1905
Magnusson, L. (2013) Omyndigförklarad! En rapport om kommunala byråkrater, gode män och
rätten till självbestämmande. Stockholm: Timbro
Morell, M. (2001) Jordbruket i industrisamhället 1870 – 1945. Ingår i serien Det svenska
jordbrukets historia. Stockholm: Författaren och Natur och Kultur/LT Förlag
Myrdal, A. & Myrdal, G. (1935) Kris i befolkningsfrågan. Stockholm: Albert Bonniers Förlag
Olsson, L (2001) Den vita piskan. Ur Liljewall, B., Niskanen, K. & Sjöberg, M. (red.) (2001)
Kvinnor och jord. Arbete och ägande från medeltid till nutid. Serien Skrifter om skogs- och
lantbrukshistoria 15. Stockholm: Nordiska museet
Riving, C. (2013) Den olyckliga änkan på Lunds hospital. Ur Holmlund och Sandén: Usla,
elända och arma. Samhällets utsatta under 700 år. Stockholm: Natur och Kultur
SCB Historisk statistik för Sverige Del 1. Befolkning Andra upplagan 1720-1967
SCB. Riksdagsmannavalen åren 1937- 1940. Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2009
http://www.scb.se/H/SOS%201911-/Valstatistiken/Riksdagsmannavalen%20(SOS)%20
1909-1968/Valstatistik-Riksdagsmannavalen-1937-1938-1939-1940.pdf [2015-11-01]
SFS 1924:322 Lag (1924:322) om vård av omyndigs värdehandlingar http://www.riksdagen.se/sv/
Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1924322-om-vard-av-omyn_sfs1924-322/?bet=1924:322 [2015-11-01]
SFS 1949:381 Lag (1988:1251) om ändring i föräldrabalken http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/
a9490381.htm [2015-08-25]
Sjöberg, M. (2001) Släkt, kön och egendom. Ur Liljewall, B., Niskanen, K. & Sjöberg, M. (red.)
(2001) Kvinnor och jord. Arbete och ägande från medeltid till nutid. Serien Skrifter om
skogs- och lantbrukshistoria 15. Stockholm: Nordiska museet
Sommestad, L. (1992) Från mejerska till mejerist. En studie av yrkets maskuliniseringsprocess. Lund:
Arkiv
SOU 1970:67 Förmynderskap. Stockholm: Justitiedepartementet
SOU 1991:46 Handikapp Välfärd Rättvisa http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/31/52/
b46fbcab.pdf [2015-08-25]
Växjö kommun (2015) Kommunarkivet
Widerberg, K. (1995) Kunskapens kön. Stockholm: Norstedts
Åkesson, L. (1991) De ovanligas betydelse. Stockholm: Carlsons förlag

67

68

Sari Pekkola

Los Kjarkas and the Diasporic
Community on the Internet

No se acaba el mundo
cuando un amor se va
no se acaba el mundo
y no se derrumbará

The world will not end
when a loved one goes away
The world will not end
and not be overthrown.41

This article examines questions of how elements of musical traditions are reproduced in new social contexts, and what kind of music-making processes are involved when Los Kjarkas, an urban folk music group from Bolivia, encounters a
diasporic community in Europe.42 Transnational experiences and opportunities
for new forms of communication are significant for this urban folk music culture,
which travels between places and spaces, as will be discussed in this article. This
essay also focuses on the relationship between representations of Bolivian urban
folk music and spaces where old and new meanings of identity and relationships
are based on a sense of community. Aspects concerning relationships between
Andean popular music, Latin American music and Bolivian folk music and their
relationships to the audience are explored. Issues such as how relationships between a musical culture and a globally marginalised musical culture are articulated
on the Internet, and new as well as old identities are also studied. Furthermore,
issues about how cultural events are organised in diasporic formations and staged
in new media relating to a tour in Europe will also be addressed. I will attempt to
show how Los Kjarkas and Andean diasporic groups contribute to the construction of a relationship between folk, popular, rural and urban music as well as a
relationship between a local and a global scene.
The theoretical approach in the essay is based on popular music theory, social
studies about diasporas, and studies about Andean music cultures. As pointed
out in previous studies relating to Andean music, music is an important part of
41 Lyrics from the song Ave de Cristal, Los Kjarkas. It was performed in many concerts in Europe
October 2012, for instance, in Geneva 27 October 2012.
42 Transcriptions and translations of oral accounts in promoting films and interviews with the Los
Kjarkas have been carried out by the author.
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society and its social relationships (Bigenho, 2000, 2012; Turino, 1993, 2008a;
Mendoza, 2000, 2008). Raul Romero (2001) explains the role of music in the
Andes, stating that: ‘music does not exist in a vacuum but it is intermingled with
other manifestations of popular culture (festivals, rituals, dance-dramas, and collective memories’ (Romero, 2001:5ff).
Los Kjarkas can be seen as part of the folk music culture on the urban cultural
and musical scene, which is part of the process that carries with it an intent and a
need to preserve and highlight fragments of the folk music culture in the Andes.
Folkloric images, memories and stories about certain towns and cities are told on
the urban scene, when representations from the Andes are brought to the public.
The group is also part of the popular music scene where the artist forms part of
a constant marketing of musical productions, including processes of music- making and appropriation.
The questions that I attempt to investigate through the studies on cyberspace
are: Why did Los Kjarkas appear in Europa 2012? How did the tour get organised
and how can this event be understood in its social and cultural context? To find
some answers to these questions I study cultural events that are staged for, and by,
the diasporic audience.
Methods used in this study consist of ethnographic field studies. The fieldwork,
first of all, entails studies about virtual communities on the Internet which express belongingness to a Latin American community and “Bolivianess” in different ways. The empirical materials about the tour of the group consist primarily
of uploaded materials marketing films before the concert, interviews with the
group members and their fans and films about performances, all on the Internet.
The most important part of the empirical materials consists of films on the Internet (YouTube).43 I have also attended one of their live performances in Geneva,
Switzerland in October 2012.
The outline of the paper is as follows: first, I present the social and cultural
scene including thoughts about how the musical activities as well as diasporic
formations can be understood. The groups’ position as stars on the popular music
scene is addressed. Secondly, marketing strategies which are carried out on the
Internet, where Los Kjarkas are involved and make preparations for the upcoming performances are described and analysed. Thirdly, the topic about audience
creativities and imaginations is examined. Finally, the outcomes of my study are
summarised in a chapter called: ‘Prolonging the search for authenticity – between
authenticity and innovation’.

43
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The films about concerts in Europe are made by fans in performances of Los Kjarkas,
marketing films and interviews produced by the group or other professionals/journalists, and
documentation about private gatherings and rehearsals of dance groups (in Madrid).

The social and cultural scene
Diasporic life is characterised experiences of displacement. When people move,
cultures move with them, and they both have to try to live response to new social
settings. This leads to the emergence of what can be called transnational communities, diasporic communities, diasporic groups, diasporic cultures, or diasporic
formations. There is a need to rethink terms such as postcolonial histories, national geographies and definitions of cultures (Slobin, 1994; Ramnarine, 2007a,
2007b). The Bolivian diaspora can be understood as an actor within a complex
current world system. Ideas about, travels and dwellings are an important part of
these social processes (Brah, 2002).
The processes of migration and emigration from Bolivia influence cultural and
musical life in places where international or intranational migrants arrive.44 The
socio-economic conditions and the political situation in Bolivia have contributed
to a development, where creative production, influenced by migration and uses
of digital media interact in new ways. There are political refugees from the dictatorships of the 1970s and the 1980s who have stayed outside Bolivia. Furthermore, economic poverty has generated increased legal and illegal labour migration
to neighbouring countries and to the Western hemisphere, primarily to Europe
and the United States.
Bolivian diasporic communities and Latin American immigrants are committed organisers of the dance groups’ and musicians’ performances in Europe.45
Bolivian urban folk music, presented by visiting Bolivian musicians together with
the dance groups, which are often locally based groups, has had a great impact
on their audiences (Pekkola, 1996, 2007). The characterizations of the music and
dances represent a variety of historical, mythic and social meanings. As in Andean fiestas and festivals seen as performances in the Andes, performances in the
diaspora can be viewed as collective manifestations where dance groups represent
geographical places. During their performances, musicians tell and retell their
audiences new and old stories about rural and urban Latin American/Andean
societies. These are mediated through the interlinking capacities of the Internet
between the performances and audiences/consumers of their music.
The cultural expressions of what is considered Bolivian or Latin American in
44 In Argentina there are about one million Bolivians and there is also a considerable immigrant
population in the United States and Europe Emigration from Bolivia, which has about 10
million inhabitants, has been increasing during recent decades, with about two million
Bolivians now living outside Bolivia. See: Censo, 2012 and Pérez (2006a, 2006b). Bolivians
are the fourth largest foreign nationality in Spain since 2003; the majority of them came for
economic reasons (Oomen Liebers 2010:4). There are about 10,000 Bolivians in Madrid,
Barcelona and Geneva.
45 See for instance: http://www.facebook.com/events/267426720012247/, Los Kjarkas en Europa,
http://www.bolivianosporelmundo.com/index.php/bolivianos-en/videos-destacados/282-loskjarkas-en-europa-oct-2012 [2015-12-01] and KJARKAS SUIZA 2012 SALUDOS.avi http://
www.youtube.com/watch?v=GPncGLFO5Yo [2013-03-05].
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the diaspora are produced and reproduced through many cultural events organised by diaspora groups in Europe. The new social media is used as a medium to
spread knowledge and information about the performances and what is considered to be “our own culture” which unites the community.46

The group: Los Kjarkas
Los Kjarkas is the most successful contemporary, professional, music group in
Bolivia and a well-known group in the Latin American context. Their folkloric
style is part of a larger cultural development of musical styles, which has emerged in interaction with many musical influences (Pekkola, 1996; Pekkola et al.,
2005; Turino, 2008; Kjeldstadli, 2012). Experiences of Bolivian ensembles in
neighbouring countries and cosmopolitan centres in Europe have all contributed
to the emergence of urban folk music, which nowadays can be considered to be a
national emblem (Pekkola, 1996; Turino, 2008).47
The group is involved in the star system of the popular music world as defined
by Peter Manuel (1988, 1993).48 Their repertoire consists of more than 350 songs
that are all composed by the group members. The white ponchos they wear, their
way of using the musical instruments like an urban group, and the recognisable
voices of some of the members of the groups are among the symbolic resources
that ensure the continuity of Los Kjarkas’s success. One of the reasons for their
lasting popularity, even today, is the fact that they have a long experience of the
Latin American urban music scene and the Kjarkas style is now well-established
and widespread.49
Los Kjarkas belong to the period of popular musical history in Bolivia, connected to the growth of mass-media broadcasting and the recording industry.
Their music is audience-oriented (Pekkola, 1996). Members of the group in Europe, October 2012, were Elmer Hermosa González (vocals, charango, zampoña,
quena), Gastón Guardia Bilboa (vocals, zampoña, quena), Lin Angulo (first guitar), Makoto Shishido (charango), Gonzalo Hermosa Camacho junior (guitar and
zampoña, quena), Jorge Santacruz (bass) and Iván Barrientos (drums).
There was a need to present the younger members of the group, a new genera46 See for instance: http://www.facebook.com/events/267426720012247/, Los Kjarkas en Europa,
http://www.bolivianosporelmundo.com/index.php/bolivianos-en/videos-destacados/282-loskjarkas-en-europa-oct-2012 [2015-12-01] and KJARKAS SUIZA 2012 SALUDOS.avi http://
www.youtube.com/watch?v=GPncGLFO5Yo [2013-03-05].
47 See for instance: https://www.facebook.com/Kjarkas?fref=ts, [2015-12-01].
48 Studies about Los Kjarkas have been presented by: Wara Céspedes (1993), Pekkola (1996),
Guardia Crespo (2001) and Kjeldstadli (2012).
49 The concept of ‘star system’ as a way of developing famous artists is one of the typical
characteristics of contemporary urban popular music according to Peter Manuel (1988, 1993).
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Los Kjarkas in La Paz, before the tour to Europe.50

tion of Los Kjarkas, in the interviews and concerts. In an interview in Madrid,
Gastón Guardia Bilboa talks about the new members in the following way:
Los Kjarkas, we have a new period of history, since six-seven years ago, with a new generation, who is here […]. They are Gonzalo Junior, the nephew of Gonzalo, of Elmer. Lin
Angulo is here, the son of great musicians in Bolivia, such as Ana Cristina Céspedes, Javier
Angulo. He is our guitar player, the first guitar. Makuto Sushido is also here, he was invited from Japan, ten years ago, to be part of the group. And well, part of our new history.51
Los Kjarkas, tenemos una nueva etapa de historia, hace como seis- siete años, con una nueva
generación, que está acá […]. Que es el Gonzalo Junior, sobrino de Gonzalo, de Elmer. Esta Lin
Angulo, hijo de grandes músicos en Bolivia, como Ana Cristina Céspedes, Javier Angulo. Es nuestro guitarrista, primera guitarra. Y acá también Makuto Sushido, que es invitado desde Japón,
desde hace diez años que integra el grupo. Y bueno, es parte de la nueva historia.

After several decades of musical productions and experiences in the popular music world, Los Kjarkas, have developed strategies for marketing their musical activities in Bolivia. The distribution network around their music functions in such
a way that they are broadcast on both national radio and television, and recently,
also intensively mediated in the digital media.

50 http://www.la-razon.com/la_revista/Kjarkas-inician-Europa-recital-paceno_0_1699030203.
html [2013-09-07].
51 IBN- La Rueda de Prensa de los Kjarkas en Madrid, http://www.youtube.com/watch?v=bgNx
tBzhyb0&list=PLY9G9NdHybFanoot2gIuuHzkbrMgD85zG, [2013-04-15].
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Preparing and marketing the events
The marketing of the performances in Europe ahead of the tour, was done in different ways. First, the group told about their plans and their forthcoming tour in
Europe, to their audience in Bolivia. Then, posters and films (Youtube films) were
produced. Messages appeared on the Internet, in which musicians talked about
their forthcoming performances in Europe. Images, words and music illustrated
the plans - what would happen, and when.
In the short films, one or several members welcomed the audience to come to
the concerts.52 In one of the marketing films, Lin Angulo, one of the musicians of
the group, makes the following presentation:
Hello, my brothers and sisters. I am Lin Angulo, the guitar player of the group. We want to
invite you all to our great concert, there in Zürich, Geneva. The days October 26, 27, where
we will give you our history reflected in our concert. In this way, we hope to share with you.53
Hola mis hermanos, Yo soy Lin Angulo, guitarrista de los Kjarkas. Queremos invitarles a todos, a
nuestro gran concierto, allá en Zúrich, Ginebra, el día 26, 27 de octubre donde les entregaremos
nuestra historia reflejada en nuestro concierto. Así que les esperamos para compartir con nosotros.

In the promotional films, images of the stars are visualised and the audience is
informed about upcoming events and possible gatherings of diasporic communities in Europe. Well-known stars appear and they connect the musicians and
their music in this way “with the needs/demands/emotions/desires of audiences”
as stated by Roy Shuker (1998:187), in his description of the characteristics of
marketing of popular music.
Films produced by promoters in Europe also express the ideas of the musicians
about what and to whom they are singing. The documentation about the arrival
of Los Kjarkas in Europe, combined with an interview with group members, are
among these interesting marketing film productions by Eurobolivian media.54

52 Marketing films and posters about the concerts in Barcelona, Bonn, Paris, Stockholm, and
Switzerland 2012 can be found on the Internet. See for instance: Announcing the concert in
Barcelona, http://www.loskjarkas.com/bolivia/los-kjarkas-se-van-para-europa-del-10-al-28-deoctubre/#comment- [2015-11-13].
53 KJARKAS SUIZA 2012 SALUDOS.avi, http://www.youtube.com/watch?v=GPncGLFO5Yo
[2013-03-05].
54 Llegada de los Kjarkas a Madrid http://www.youtube.com/watch?v=yEgPhrBj7gk&feature=glist&list=PLY9G9NdHybFZXTdeJedwWhQ9tUmVEs3eE [2013-03-03].
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The schedule of the tour in 2012.55

55 Kjarkas - web oficial http://www.loskjarkas.com.bo/web/index.php?option=com_content&vie
w=category&layout=blog&id=35&Itemid=106&limitstart=11 [2015-10-12]
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Los Kjarkas in a Press Conference, Madrid, 2012.56

In this film, which was produced for the diaspora, one of the musicians, Gastón
Guardia Bilboa, says the following:
GGB: Well, the trip was a bit long, but Los Kjarkas are happy to have just arrived in Spain,
especially in Madrid, to sing to our people, to our Bolivian people, who live here and to all
our Latin American brothers and sisters, too.57
GGB: Bueno, el viaje un poquito largo, pero felices los Kjarkas de estar nuevamente en España
especialmente en Madrid para cantar a nuestra gente, a nuestra gente boliviana que reside acá y
todos los hermanos latinoamericanos también.

Another one of the group’s goals during the tour is to present their new songs to
the audience:
Interviewer: Can you tell us a bit, what the concert will be about?
GGB: Well, we are back now, after two years. We will give you some new songs, we released a
new song two- three days ago. On October 5th, to be exact. It is already launched worldwide,
56 EL ARRIBO DE LOS KJARKAS A MADRID 2012 http://bolivianosporelmundo.com/
index.php/bolivianos-en/videos-destacados/602-el-arribo-de-los-kjarkas-a-madrid-2012
[2015-11-13].
57 IBIN- Rueda de Prensa en Madrid 2012 http://www.youtube.com/watch?v=bgNxtBzhyb0&l
ist=PLY9G9NdHybFanoot2gIuuHzkbrMgD85zG [2013-04-15].
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and we will do the premiere, at least four or five songs from this new album. We will do the
songs you like, that everyone likes.58
PR: ¿Nos puede contar un poco lo que va a ser el concierto?
GGB: Bueno, hace dos años que volvimos los Kjarkas, vamos a darles canciones nuevas. Hemos
lanzado hace dos tres días el nuevo disco. Exactamente 5 de octubre. Y ya se lanzó al nivel mundial. Y vamos a hacer el estreno, por lo menos cuatro a cinco canciones de este nuevo disco. Y vamos
hacer las canciones que les guste, que les gusten tanto a toda la gente.

In another interview, Gastón Guardia Bilboa talks about their tour and their
goals as follows:
GGB: We just arrived from Bolivia today. Well, we are in our last tour, our 40th anniversary,
which is ending here in Europe. We will be touring during the next three weeks in Spain,
Germany, France, Switzerland and Sweden […] twelve concerts that are sure to further unite
our Latin American brothers and sisters, especially also Bolivians.59
GGB: Acabamos de llegar hoy día de Bolivia. Bueno, estamos en esta última gira, el aniversario
de los 40 años, acabando justamente acá en Europa. Vamos a estar tres semanas recorriendo parte
de España, Alemania, Francia, Suiza y Suecia […] en doce conciertos que seguramente van a
unir más a los hermanos latinoamericanos, especialmente a los bolivianos también […]

In the concert’s soundscape of “Andean feeling”,”Bolivianess” is created when
songs of the group from different decades are performed in the concerts. In the
quotation above, Los Kjarkas “give a voice”, for Latin America in Europe, and tell
about their experiences. The group travels around and meets the audience whose
identity as ‘Latin American and Bolivian brothers’ may be confirmed.
The refrain of the song Bolivia is repeated over and over again in the marketing
films on the Internet. Here is one example of a well-known very popular song:
Bolivia
Quiero pegar
un grito de liberación
es por el siglo y medio
de humillación

Bolivia
I want to shout
a cry for liberation
After a century and half
of humiliation.60

58 IBN - Rueda de Prensa de las KJARKAS en Madrid 2012 http://www.youtube.com/watch?v
=bgNxtBzhyb0&list=PLY9G9NdHybFanoot2gIuuHzkbrMgD85zG [2015-12-01].
59 IBN - Rueda de prensa de las Kjarkas en Madrid 2012 - -DKalle http://www.youtube.com/
watch?v=dSc7pTkM6H0 [2015-12-01].
60 Lyrics from the song ‘Bolivia’, has many symbols which refer to a national identity, hopefulness
and a sense of belonging. The lyrics of the song have been interpreted as symbols of a ‘national
liberation’since 1970s. (Pekkola, 1996) and http://www.youtube.com/watch?v=GPncGLFO5Yo
[2013-03-05].
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Elmer Hermosa talks about this above-mentioned song, Bolivia, and other favourite songs, which has had a great impact on the audiences over the decades. He
also speaks about some other important songs:
This song has become an anthem by now. I think that we have been singing it for 40
years. Another song should be the Ave de Cristal. Also Llorando se fue […] the queen of los
sayas, which not only has stayed in the country, but also it has gone outside our frontiers
[…].61
Es una canción [Bolivia] que ha sido un himno hasta hoy. Yo creo que hasta cuarenta años que
seguimos cantando. Y otra canción sería Ave de Cristal. También, Llorando se fue […] la reina
de las sayas que no solamente ha quedado en nuestro país, también ha salido afuera nuestras
fronteras.

As mentioned in the quotation above, songs such as Bolivia, Ave de Cristal and
Llorando se fue are among the most beloved favourites of the public.62 All these
songs were performed during the European tour.

Performances – strong feelings and expectations
Cultural and social events organised in the diaspora where Andean music culture
is performed can be seen as a way of creating new spaces in the diaspora through
cultural performances. New types of local-global relationships are shaped in
search of an identity and belongingness. This process is, to a large extent, formed
through the travelling musicians, dancers and their encounters with an audience.
Music is a product of hybridity and synthesis as expressed by Connell and Gibson
(2003:165). Representations of the Bolivian past and present are represented in
the performances and the narratives of the group. Diasporic formations combine
habits as stated by Thomas Turino (2008b) adding that:
[…] habits from the original home and their new home and are influenced by the cultural
models from other places in the diaspora. The diasporic sites are unified as a formation by
at least symbolically emphasizing their allegiance to their original homeland and by social
networks across the sites (Turino, 2008b:118).

In October 2012, performances by Los Kjarkas took place in several European
cities. The group performed in Madrid, Barcelona, Pamplona – Valencia, Bonn,
Paris, Basel, Zurich, Geneva and Stockholm. In addition, several documents
61 Rueda de Prensa de las Kjarkas, Madrid. http://www.youtube.com/watch?v=bgNxtBzhyb0&l
ist=PLY9G9NdHybFanoot2gIuuHzkbrMgD85zG [2015-12-01].
62 http://www.youtube.com/watch?v=dSc7pTkM6H0&list=PLY9G9NdHybFb6VIm3OdASU
T4tKLm1EIDl&index=10 [2013-03-03].
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about them are now permanently in cyberspace, and in a way, these documents
continue to live their own life on the Internet.
Diaspora communities consist of a faithful audience and enthusiastic listeners
of the music. As the quotations above describe, the group is characterised by an
openness to gather a broad spectrum of Latin American listeners. The performances in the diaspora were named “Los eventos al estilo Andino” (The events in Andean style).63 Costumed dance dramas are often part of the musical performances.

Announcing the performance in Barcelona in 2013.64

63 Interview, Gastón Guardia Bilboa, Barcelona 2012. See: Playlist Kjarkas en Europa 2012:
http://www.youtube.com/playlist?list=PLY9G9NdHybFanoot2gIuuHzkbrMgD85zG [201302-06].
64 http://www.loskjarkas.com/bolivia/los-kjarkas-se-van-para-europa-del-10-al-28-deoctubre/#comment- [2015-11-13].
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Films about the performances of the group started to appear soon after the online
performances, and are now uploaded on YouTube. Comments about the films can
also be found online.65 Explanatory notes about the concerts have also been published. The interested spectator interacts with others in this way. It is very common that the participants in these kinds of discussions in the cyberspace share
their geographical positions. Usually, the name of the specific country (Mexico,
Germany, Peru and Argentina, etc.), is mentioned in the comments.
The Bolivian urban music that is staged by musicians in the diaspora is often
called national music and is considered to have indigenous origins. Symbols of
Andean culture, of the Bolivian multi-ethnic nation, are often represented by
the wiphala on the stage. At the same time, Bolivian national anthems are also
part of the show, as is the Bolivian Flag, which is often in the background. These
symbolic signs of unity can be seen as a way of affirming a collective identity (cf
Connell & Gibson referring to Lipsitz, 1999a:230).
Specific focus is directed to the relationships between Bolivian urban folk music and socio-cultural organisations. In Madrid, specific preparations for the performance were made by the dance groups:
A casting was carried out in Madrid to choose the dance groups in different rhythms to accompany Los Kjarkas in their concert, which will take place 10 October 2012 at the theatre
del Parque de Atracciones in Madrid.66
Se realizó en Madrid el casting para seleccionar los grupos de bailes en sus diferentes ritmos que
acompañarán a la agrupación Kjarkas en su concierto que ofrecerán en Madrid el 10 de octubre
2012 en el teatro del Parque de Atracciones de Madrid.

The activities of musicians and their audiences in the diaspora make important
contributions to the process of creating definitions of culture. Questions of identity, origins and belongingness have been explored. A Carnival-like performance
is created on the stage and diasporic and postcolonial representations can be understood in this context.
Musicians tell and retell stories on the stage,67 and in their performances, the Andean musicians often about life, realities, utopias and societies from the rural Andean past and present. Storytelling evokes both memories and feelings. Dance groups
create representations of cultures where members of the diaspora participate.
Los Kjarkas’ public performances are often concerts for mass audiences; however, in Europe they were mostly medium size. On the Internet, uploads about
smaller concerts and private gatherings can also be found.
65 Films uploaded on Youtube and comments by the fans about the concerts in Europe 2012
can be found.
See:
http://www.youtube.com/playlist?list=PLY9G9NdHybFanoot2gIuuHzkbrMgD85zG
[2013-02-06].
66 This casting was carried out 27 September 2012, see: http://www.youtube.com/watch?v=-YJd
l3lCvyc&list=PLY9G9NdHybFZXTdeJedwWhQ9tUmVEs3eE [2015-03-03].
67 Cf. Gilroy who has written about diaspora, music and musicians telling stories (1993:200).
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After the live, offline concerts, the films about the performances start to appear on the Internet. The activities of diaspora communities become visualised in
this way. The films are often commented on by those who attended and actively
participated in the concerts or others who are interested in these performances.68
Music uploaded online illustrates the mixture of the musical repertoire of the
group and of the great interest of the audience to show the performance.
The audience participates in the performances; they scream when the main
vocalists start to sing a well-known song and they applaud. The audience mostly
stands up and dances to the music during the concert. Groups can be seen dancing and moving rhythmically in the audience. These songs are well-known and
the majority of the audience knows the lyrics very well and participates by singing
along actively during the whole performance. The audience participation conveys
a strong feeling of togetherness that is created by the stars on the stage, which for
a moment is transformed to a place where musicians evoke intensive emotions
in their audience which in turn, responds by participating in the performance,
standing up, clapping their hands, singing and dancing at an intense event.69
Their songs can be considered as being modern creations that have emerged out
of a tradition that the group represents. Although the contents of the lyrics are
similar to those of a conventional folklore repertoire – love, devotion to regions,
towns and cities in Bolivia, etc., there are also songs about freedom, liberation
from oppression and about Latin American unity.
Dance groups of Bolivian organisations participate in the performances. This
was, for instance, the case in Bonn, where the grupo Awayu from Hamburg had
a great impact.70
The group performs a number of songs about the different regions in Bolivia
during the tour. In this way the transnational community gets an imagined connection to a place-bound identity. In their performances, songs with geographic
references to Bolivia such as towns and cities; for instance there are songs about
places as Oruro and Chuquiago Marka which are performed which create a feeling
of belongingness. They create great enthusiasm and enjoy.
There are songs in their repertoire, such as Llorando se fue, a saya, and now the
song Tiempo al Tiempo, which have caused a struggle for copyrights and ‘ownership of a culture’, as it has been the case with the songs. The first named song was
transformed to Lambada and had a great international impact. At the same time,
this means that there is a global dimension in their repertoire; the local music has
been transformed to globally mediated music in this way.71 According to Gastón
68 See: http://www.youtube.com/playlist?list=PLY9G9NdHybFanoot2gIuuHzkbrMgD85zG
69
Mass concerts of the group in Latin America are often organised at sport stadiums with
huge audiences.
70 LOS KJARKAS - ‘El Último Amanecer’ Tobas Bonn-Alemania 19 October 2012 wmv http://
www.youtube.com/watch?v=4LE4h1oZE6I [2013-01-11].
71 For discussion about the copyright of the song, see: Los Kjarkas dejan que se investigue posible
plagio
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0929/noticias.php?id=72776
[2015-012-01].
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Guardia Bilboa, the song, Llorando se fue72 is still a great success:
I think that Llorando se fue was born under a lucky star. This song was recorded in the year
1980, and well, I think that it was popular from the beginning. Especially in Bolivia, it was
“the number one song” for two years. Then, it went to Peru, to Ecuador, to Brazil, […]
Cuarteto Imperial recorded it. So many artists. Then, it was la Lambada with the trial for
two years, it created respect to what is authorship and the Latin American composer. And
then once more, the song was performed by Jennifer López, Don Omar, and many other
artists. It was also recorded in Japan. We think that this song has something great. We think
that Bolivians also are great and we can give to the world this song […] And now the song,
Tiempo al tiempo,, with the African reggatonero sound, which has now been recorded. I think
Bolivia has a lot to give to the world with our music […].73
Creo que Llorando se fue ya nació con una estrella. Esta canción la grabamos el año 80 y bueno
creo que desde su inicio gustó muchísimo. Especialmente en Bolivia fue “la canción número uno”
durante dos años. Después entró al Perú, a Ecuador, a Brasil […] lo grabaron Cuarteto Imperial.
Tantos artistas. […] Después vino la Lambada con el juicio más de dos años, que se ganó, también
se hizo respetar la autoría del hombre y el compositor más que todo latinoamericano. Y después
otra vez la canción, lo toma Jennifer López, Don Omar, y muchos otros artistas. En el Japón también lo grabaron. Creemos que realmente tiene algo grande esta canción. Y pensamos que los bolivianos también somos grandes y podemos dar al mundo esta canción […] Y ahora es la canción
“Tiempo al tiempo” que se está escuchando, con el reggatonero africano que se está escuchando que
lo grabaron. Creo que Bolivia puede dar mucho con nuestra música […]

Los Kjarkas on the stage in Geneva, October 2012. 74

72

The nationwide and international popularity of this song is specially discussed in a TV
program, see: http://www.youtube.com/watch?v=h3Onp1OBIkk&list=PLY9G9NdHybFb6V
Im3OdASUT4tKLm(…) 1EIDl
73 Rueda de prensa de las Kjarkas en Madrid 2012 - - DKalle http://www.youtube.com/
watch?v=dSc7pTkM6H0 [2015-12-01].
74 Por Un Sueño De Amor -suite - LOS KJARKAS en vivo (Tour Europa 2012). https://www.
youtube.com/embed/jVk1RdgX6pU [2015-11-13].
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An important effect is created in some songs by mixing languages. Quechua and
Spanish are used in for instance in songs such as Munasquechay and Spanish and
Japanese is used in Llorando se fue. These songs can be seen as symbols that in turn
shape an image about the transnational character of the group.

The audience and the fans
Social relationships and the distance between the artists and the audience have
changed fundamentally since the advent of the Internet, which has the capacity to spread music everywhere, and to almost everybody (Buckley & Shephard,
2003). Many admirers of this music, as is the case with many other popular musical styles audiences, are aficionados or fans of this popular music.
Bolivian musicians in the diaspora are represented in the genre of folk/ popular music, and in a way it is possible to stage music for a wider audience and
expand the understanding of Latin American music. Communities of fans expect
the musicians to come to them. This music culture may thus also be seen as an
important aspect of furthering a diasporic cultural identity. Complex reactions
to this music appear in the responses by the fans. Fan responses may be seen as
elements in the web of cultural connections and vehicles for ‘promoting new national and transnational identities’ (Connell & Gibson, 2003:187). Marc Slobin
(1994:248) has stated that the staging of music can be seen as a contribution to
‘the definition of the diaspora’.
The sense of belongingness to the popular music world and the Latin American/Andean/Bolivian community may be confirmed through visits by musicians
and participating in cultural events that are on the screen. Being known as fans of
Los Kjarkas may be affirmed or reaffirmed through an act of uploading films or
writing comments on the websites. These comments on the Internet (YouTube)
about the images are interactive. The number of visitors on a particular website is
counted, and each film tells us about the number of anonymous spectators, who
may really be committed fans or only slightly interested voyeurs.
Admirers of the music may also actively remark on a group’s music and its
performances on the websites or by writing to the musicians themselves. Here are
some statements from two music lovers who comment about an upload:
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‘My best dream’.
‘It is wonderful, thousand thanks for uploading this video, it is beautiful, congratulations.75
Mi sueño mayor.
Es una preciosura mil gracias por subir este video, es una belleza, felicitaciones.

An admirer of the group says the following in an interview before going to a
performance in Madrid:
I am waiting here faithfully. After six years when I could not come because of the work I
have, but now, I’m finally here.
QUESTION: What are your expectations of the concert?
To feel, what is our country. Feel what is our land here.76
Yo de verdad estoy esperando aquí, después de seis años que llevo aquí
No he podido venir por el trabajo que tengo, ahora al fin
PREGUNTA: ¿Qué es lo espera del concierto?
Sentir lo que es nuestro país. Lo que es nuestra tierra aquí.

Various patterns of interaction between the audience and those who have access
through the Internet contribute to an understanding within the cultural pathways in the diaspora. The emergence of these cultural patterns means to make
a link as explained by Slobin: “diasporas with homelands and those that suture
minorities to mainstreams within nation-states” (Slobin, 1994:245). Music may
play an active role in affirming a sense of belongingness. Perhaps by extension,
these activities signify a feeling of self-esteem for the diasporic citizens, as mentioned by the musicians. The experiences of diasporic groups are often connected
to the concept of place, places or placelessness in different ways. It may be a question of articulating a taste in both individuals and groups, as Slobin (1994:244)
points out. Diasporic communities mark distinctions, whether about what is
“ours/theirs, mine/ours, yours/mine, yesterday/today and here/there and other
distinctions that bring in gender and generation”, as stated by Slobin (1994:244).

75 http://www.youtube.com/watch?v=3tQHZXNo8SI&list=PLY9G9NdHybFZXTdeJedwWh
Q9tUmVEs3eE&feature=mh_lolz [2013-02-06].
76 http://www.youtube.com/watch?v=xgviXEDdcbA&list=PLY9G9NdHybFanoot2gIuuHzkbr
MgD85zG [2013-02-06].
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Prolonging the search for authenticity –
between authenticity and innovation
Me duelen tus palabras
con que matas mis ilusiones
donde muere ilusiones
miles de sueños
miles se mueren

Your words hurt me
with them you kill my illusions
where the illusions die
thousands of dreams, and
thousands die.77

This study may be viewed as an attempt to understand musicians that take part in
‘twists and turns of global music flows’ (Manuel, 1983); a description of two-way
processes, where “centre and periphery are constantly confused” as pointed out by
Erlman (2003:244). The relationship may still be analysed in terms of how a music culture is developed from the margins, and how it defines itself in relationship
to a dominant culture, which is understood as the global and Western culture. It
is also a question of defining new social and cultural identities in the diaspora and
how to challenge the homogenising dynamics of global culture.
Los Kjarkas is considered as being the most important group in influencing the
change of the negative attitudes towards popular music in Bolivia. The group is
well aware of what they represent; they perform “an interplay between a claim to
both authenticity and innovation” (Wara Céspedes, 1993:59) on the stage. They
have been, and are, among a number of innovative groups from the late 1970s
who opened the minds of the urban audience in Bolivia (Wara Céspedes, 1984;
Pekkola, 1996; Guardia Crespo, 2001). Now, their touring in Europe has another
impact and meaning. The new group of Los Kjarkas is part of the New Andean
Folk music, now touring around the globe. A new generation of the Los Kjarkas
is on its way to being able to exert some degree of influence the performance practice and the repertoire of the group. But the members of the group compose all
the music that was performed. In this sense their music is authentic. Los Kjarkas
has reached a global and nationwide popularity.
The stardom of the group signifies their role as a kind of “cultural intermediaries”. The cultural activities may be interpreted as part of the undertakings of the
intermediaries whose cultural practices and discourses “are more than just manifestations and discourses of some anonymous capitalist world system or the global music industry” as expressed by Veit Erlman (2003:244). Many songs in their
repertoire give the audience sense of unity, they create a magic feeling of social
cohesiveness. The audience gets an opportunity to identify, as in other Andean
music cultural contexts themselves as a social group rather than as “culturally expatriated individuals” (Romero, 2000:105). Tina Ramnarine (2007a) points out
that: “Music in the diaspora likewise suggests we radically rethink the ‘place’ of
‘culture’, and if we also discard ‘ethnicity’, we can take another look at knowledge
77 Lyrics from the song Tiempo al tiempo, Los Kjarkas.
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at peoples, places and reified domains of culture” (Ramnarine, 2007a:8).
In a way the musicians initiate a discussion about what can be considered as
Bolivian, Andean, and/or Latin American with the fans before the performance
as well as during it. The repertoire in the performances is adapted to what the
Eurobolivian and Eurolatin audience needs and wants to hear.
The relationship between the Bolivian diaspora and Bolivian urban folk music
can be understood in the context of the economic, political and cultural changes
that contribute to contemporary patterns of migrancy and the diaspora. Questions about “fixing authenticity” and “mixing influences” where “senses of displacement and dislocation, mediated with memories of the people and places of
home with the realities of new surroundings” (Connell & Gibson, 2003:161)
can be brought up. In new public spaces, “marginalised interests can be debated
and articulated” (Connell & Gibson, 2003:253). The conservation of a sense of
continental belongingness and the significance of a national culture, as well as
what ‘here and there’ means, is articulated by the musicians and their audiences
in Carnaval-like celebrations. Real places, as in the song Oruro, and mythological
places, as in the song Chuquiago Marka, are imagined through the symbols used
in the lyrics of these songs. References to feelings of loss and longing are expressed
in many of the songs by Los Kjarkas.
The musicians can be seen as “cultural intermediaries”, as mentioned before,
expressing the full range of folk and popular national and transnational, Latin
American music and identities in a diasporic context. Belongingness to “there”
through images and memories is articulated through their music. The group expresses the need for defining place and belongingness to an Andean past and Latin
American present. In this way, the musicians as contemporary artists and stars are
staging representations of an imagined Latin America and an Andean representation of identity for their audiences. Their performances contribute to reproduce
a culture by telling stories about traditions and sentiments. They stage representations of ancient and contemporary cultures, which at the same time express
feelings of betrayal and loss. The lyrics of songs such as Fria and Munasquechay,
which are performed in the tour, tell about feelings of disappointments and love.
Performing Bolivian folk dances on Europe’s stages, Los Kjarkas reproduces
representations of Andean identities and affirms a sense of belongingness to it,
in many different ways. The Bolivian diaspora expresses contemporary cultural
needs and redefines concepts such as here/there, ours/theirs, etc. They have the
opportunity to “create their own spaces” at cultural events, which can be seen as
ritual celebrations of a nation (Bolivia) and a continent (Latin America).
The work of the musicians and dancers signify the affirmation and reaffirmation of an identity, which may otherwise be marginalised. Following the central
arguments of this paper, the musicians and their audiences are continually discovering and rediscovering a dominated culture, as well as creating different forms
of diasporic culture in virtual spaces. Common experiences extend this unity
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within the group in the diasporic context. This can be compared with Slobin’s
statement about ‘forming a particular crucial point of articulation in viewing
diasporic life’ (Slobin, 1994:244). What is often viewed as authentic music of the
Andean region is performed in the diaspora, providing a means to frame the self
within a diasporic context.
The members of the group compose all the music that is performed. In this
sense their music is authentic. At the same time, hybridity and expressions of hybrid cultures, where elements of rural/urban cultures or local global cultures and
the issue of the relationship between traditional and modern, can be explored.
The new generation of Los Kjarkas includes electronic guitar (Bas) and drums in
the conjunto (instead of bombo or wankara). Nonetheless, this does not change
the feeling of authentic folk music and the image of ‘authentic innovation’, which
surrounds the group.
In the 21st century, diasporic groups act as organisers of their social and cultural
events. At the diasporic crossroads, musicians and cultural groups stage cultural
representations and re-appropriate a culture. As popular music in the contemporary music world, this music is less and less dependent on national boundaries;
boundary crossing is an on-going phenomenon during a tour. The activities of
the diasporic organisations can be seen as manifestations of the potential creative
energy that may emerge in contexts of a migrant culture, which can be considered as being part of transnational cultural activities in contemporary Europe
where identities can be affirmed and communities of fans can be gathered. Transnational circuits and diasporic formations may, thus, contribute to new social
networks with specific goals that are established at the local, national and transnational levels.
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http://www.laprensa.com.bo/diario/entretendencias/cultura/20111102/los-kjarkas-festejan-40anos-en-la-paz_10886_18155.html [2013-04-15]
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Llegada de los Kjarkas a Madrid
http://www.youtube.com/watch?v=yEgPhrBj7gk&feature=g-list&list=PLY9G9NdHybFZXTdeJe
dwWhQ9tUmVEs3eE [2013-03-03] http://www.loskjarkas.com/web/historia-los-kjarkas/
[2013-02-04]
Los Kjarkas BO (Karolinska Institutet, Solna)
http://gigguide.se/event/114515/ [2015-12-01]
Los Kjarkas concierto Alemania 2012 – YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=j3xb05tpP64 [2013-03-05]
Los Kjarkas dejan que se investigue posible plagio
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0929/noticias.php?id=72776 [2015-012-01]
Los Kjarkas - ‘ El Último Amanecer ‘ Tobas Bonn-Alemania 19-10-2012wmv
http://www youtube.com/watch?v=4LE4h1oZE6I [2013-01-11]
http://www.youtube.com/watch?v=dSc7pTkM6H0&list=PLY9G9NdHybFb6VIm3OdASUT4t
KLm1EIDl&index=10 [2013-03-05]
Los Kjarkas en Europa
http://www.bolivianosporelmundo.com/index.php/bolivianos-en/videos-destacados/282-loskjarkas-en-europa-oct-2012 [2015-12-01]
Los Kjarkas festejan 40 años en La Paz
http://www.laprensa.com.bo/diario/entretendencias/cultura/20111102/los-kjarkas-festejan-40anos-en-la-paz_10886_18155.html [2013-02-06]
Los Kjarkas gira Europa Octubre de 2012
http://www.facebook.com/events/267426720012247/ [2013-04-15]
http://www.bolivianosporelmundo.com/index.php/bolivianos-en/videos-destacados/282-loskjarkas-en-europa-oct-2012 [2013-04-15]
Los Kjarkas presentaron su nuevo CD y cantaron sus nuevas composiciones
13 OCTUBRE 2012 La Razón/Jorge Soruco/La Paz, http://www.loskjarkas.com/web/2012/10/13/
los-kjarkas-presentaron-sus-14-nuevas-canciones-en-el-teatro/#comment01:46/06 de octubre de
2012 [2013-04-15]
Los Kjarkas: ”Toda una vida entregada a la música”
http://www.dw.com/es/los-kjarkas-toda-una-vida-entregada-a-la-m%C3%BAsica/a-16345782
[2015-11-13]
Por Un Sueño De Amor -suite - LOS KJARKAS en vivo (Tour Europa 2012).
https://www.youtube.com/embed/jVk1RdgX6pU [2015-11-13]
The Schedule of the tour
http://www.loskjarkas.com.bo/web/index.php?option=com_content&view=category&layout=blo
g&id=35&Itemid=106&limitstart=11 [2015-10-12]
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J o a k i m Th e l a n d e r

Glenn Gould
– essensen av en gåta

Inledning
Den kanadensiske pianisten Glenn Gould avled den 4 oktober 1982, några få
dagar efter hans femtioårsdag. Efter en allvarlig stroke hade han fallit i koma och
skulle aldrig mer vakna. Han kunde inte andas själv, utan vårdades i respirator.
De närmaste anhöriga beslutade då i samråd med läkarna att avbryta den livsuppehållande behandlingen. Under sitt sista levnadsår hade Gould vid flera tillfällen
uttalat att han skulle sluta spela piano när han fyllde femtio – genom det oväntade dödsfallet fick dessa uttalanden en närmast kuslig signifikans.
Glenn Gould är död, men han är inte borta. Han lämnade efter sig ett stort
antal musikinspelningar, artiklar, radio- och TV-program – många av dem briljanta, alla intressanta. Jag vill i min text fånga Gould både som en unik människa
och som en del i en vidare mänsklighet, en del av ett samhälle. Detta avspeglas
också i att jag växlar mellan olika perspektiv. Min huvudsakliga uppmärksamhet
är riktad mot Gould, men jag vill också ge akt på de samhälleliga och historiska
sammanhang som jag anser vara relevanta för att förstå honom. Kanske kan en
analogi göras med skärpeinställningen på en kamera. Jag fokuserar mestadels
skärpan på Gould, men försöker också att låta bakgrunden och omgivningen
framträda tydligt, vilket leder till att Gould stundtals får träda tillbaka. Det är en
skiss till en socialpsykologisk biografi om Gould, som jag försöker teckna.
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Individen i samhället
Vad innebär det då att se individen från ett socialpsykologiskt perspektiv? Jag vill
här presentera ett sätt att se på relationen mellan individen och samhället, ett synsätt som utgör en ram för min framställning. Johan Asplund menar att socialpsykologin är en vetenskap om ”snedstrecket mellan individ och samhälle” (Asplund,
1983:62). Sociologen Jan Olof Nilsson tar i sin bok om Alva Myrdal – en socialpsykologisk biografi – upp Asplunds tankegång med ett lätt modifierat citat:
Betrakta formeln individ/samhälle. Vad jag försöker säga är, att en sociologisk biografi är –
eller borde vara – en vetenskap om snedstrecket mellan individ och samhälle. En sociologisk
biografi är en betraktelse, inte av samhället, inte heller av individen, utan av individen i
samhället (Nilsson, 1994:20).

Individen i samhället. Och, inte minst, samhället i individen. George Herbert
Mead är en annan inspirationskälla när det gäller synen på förhållandet mellan
individen och samhället. Min tolkning av hans tankar om individen och samhället är baserade främst på boken Mind, Self and Society (Mead, 1972). Jag kommer
dock inte att göra någon fullständig genomgång av Meads tankegångar, det skulle
bli alltför utrymmeskrävande. Jag vill i stället använda hans resonemang för att
belysa hur jag ser på individen i relation till samhället. Enligt Mead utvecklas
jaget genom interaktion med andra människor. Grunden för människans utveckling är social: jaget är strukturerat från utsidan och in – individen har ett jag endast i relation till andra. Därmed blir jaget starkt färgat av individens sociala omgivning. Som begrepp för detta internaliserade samhälle använder Mead termen
”den generaliserade andre”, en abstrakt entitet med vilken individen för en sorts
inre dialog. Den generaliserade andre symboliserar hela samhällets organiserade
attityder och förväntningar: familj, utbildning, religion och alla de institutioner
individen möter under ett liv (Mead, 1972:154ff).
Ett annat betydelsefullt begrepp hos Mead är rollövertagandet: förmågan att
i interaktionen ta den andres plats och se sig själv utifrån. Det Själv, eller jagmedvetande, som genom rollövertagande konstrueras i interaktionen med andra
människor delar Mead in i två delar: ”I” och ”me”. ”I” är subjektet, vår respons
på den andre, ”me” är objektet, den andre inom oss. ”I” står för våra spontana
responser, det skapande, oberäkneliga och uppfinningsrika som ibland förvånar
även oss själva. ”Me” består av internaliserade andras attityder – grupper eller
samhällets –, självkritik, vanemässighet och är grunden för vår sociala anpassning
(Mead, 1972:173ff).
Betraktat på detta sätt får jaget dels allmänna drag som delas med andra samhällsmedborgare, dels egenskaper unika för den enskilde individen. Genom detta
synsätt lyckas Mead fånga individen både som skapande subjekt och som objekt
för omgivningspåverkan. Individen är såväl aktiv skapare av en social verklighet
som passiv bärare av samhälleliga tankemönster.
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En annan forskare som är relevant i sammanhanget är Philip Abrams. Han
hävdar i Historical Sociology att individen och samhället bör betraktas som två
sidor av samma mynt (Abrams, 1982). Han är kritisk till dikotomiseringar av
typen individ – samhälle, vilka visserligen har visat sig vara användbara tankefigurer men inte får tas som en beskrivning av verkligheten. Livet är en process där
individen och samhället ständigt samspelar med varandra. För att kunna förstå
ett enskilt livsöde måste det sättas in i en samhällelig och historisk kontext – detta
kan ses som en sammanfattning av den socialpsykologiska utgångspunkt som ligger till grund för min text. Individens möjliga livshistoria finns, så att säga, redan
gestaltad i hans eller hennes sociala omgivning. Inom dessa ramar kan individen
improvisera och skapa sig en unik livshistoria, men denna historia är alltid begränsad till de möjligheter som tiden och samhället erbjuder.

Källorna och hur jag använt dem
Detta arbete är i allt väsentligt en litteraturstudie. Gould skrev aldrig någon självbiografi, mycket talar dock för att han planerade att göra det så småningom.
Bland Goulds kvarlåtenskap återfanns en inbunden bok med tomma sidor kallad
Essence of an Enigma, vilket eventuellt kan ha varit Goulds titel på den tänkta
självbiografin (Friedrich, 1989:8). Jag har tagit mig friheten att använda formuleringen som en titel på denna artikel. I avsaknad av en självbiografi har jag fått
förlita mig till andra källor. Gould skrev ett stort antal artiklar, främst om musik
men även en hel del av mer filosofisk natur. Han gjorde radio- och tv-dokumentärer vid sidan av den stora musikproduktionen. Det finns också litteratur om
Gould skriven av andra biografer. Denna har utgjort det viktigaste empiriska
materialet för min studie. Allt som allt rör det sig om cirka 2 000 sidor text.
Ett grundläggande förhållningssätt till mina empiriska data har varit intresset
för Gould som människa och samhällsvarelse. Jag har därför medvetet tonat ned
resonemang av mer strikt musikvetenskaplig betydelse; jag har för övrigt inte heller tillräcklig kompetens på området för att föra en vettig diskussion kring dessa
frågor. Emellertid har Goulds tankar och åsikter om exempelvis konstens och artistens roll i samhället ofta vidare implikationer och dessa har varit intressanta för
att få en bild av honom. Beträffande det kritiska granskandet av källorna är det
självfallet en nackdel att jag i stor utsträckning har fått förlita mig på andra- och
i vissa fall även tredjehandsuppgifter. Idealet hade varit om jag hade haft möjlighet att själv studera Goulds kvarlämnade anteckningar och kunnat intervjua de
människor som kände honom.
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Biografins begränsningar
Att skriva en biografi innebär i praktiken att förvandla ett liv till text (Nilsson,
1994:14). Det är närmast självklart att en sådan skildring inte kan vara heltäckande, det är omöjligt att erhålla fullständig kunskap om en persons liv. Därför är
det också så att om någon skulle påstå att jag i min text gör mig skyldig till att
”reducera” Glenn Gould så är det förmodligen sant. Men det är något som jag
kan leva med och dessutom närmast ofrånkomligt – det går inte att fånga ett liv i
all dess komplexitet i en biografisk text. Inte ens om man skriver en självbiografi
är detta möjligt – det går inte att minnas allt. Dessutom har minnet egenskapen
att rekonstruera snarare än reproducera; gångna händelser tolkas alltid i ljuset
av ett nu. Det är först när ett liv betraktas post facto som mönstren kan blottläggas. Dock är det kanske ibland alltför lätt att i efterhand ordna mönstren till en
sammanhängande helhet och betrakta ett livs historia som oundviklig och ödesbestämd.
Som forskare och biograf blir man tvungen att välja: man fokuserar på vissa
aspekter av ett liv och lämnar andra därhän, bestämmer sig för vissa infallsvinklar
på bekostnad av andra. Det finns ingen sanning, eller hellre: det finns flera sanningar, beroende på vilket perspektiv man väljer. Och just på grund av att man
måste välja är man som forskare alltid är närvarande som subjekt i forskningsprocessen. Det är därför ingen slump att jag har valt Glenn Gould som ämne för min
text. När jag skriver om Gould skriver jag, i någon mening, också om mig själv
och i vidare mening om det mänskliga.
Jag har inte ambitionen att göra en fullständig beskrivning av Goulds livshistoria – detta har jag varken tid, resurser eller förmåga till. Däremot vill jag göra
några socialpsykologiska snitt ur hans liv och därigenom försöka närma mig en
förståelse av honom. Vad innebär det då att förstå ett visst socialt fenomen? Min
synonymordlista erbjuder bland annat orden ”se sammanhangen” som ett alternativ till ”förstå”. Detta är rimligt: det genuint unika, ett fenomen som existerar
endast i och för sig självt, bör i princip vara omöjligt att förstå. För att kunna
närma sig en förståelse av en enskild individs livshistoria måste denna historia
placeras in i ett större sammanhang. Detta har varit en viktig målsättning under
mitt arbete med texten. En annan har varit utgå från mig själv och mina egna
livserfarenheter. Det här med att skriva en biografi behöver kanske inte vara så
märkvärdigt. Jag har haft Gunnar Ekelöfs ord från hans essä om Stagnelius klingande i minnet, vilka om jag tillåter mig att byta ut ordet ”olycklig” mot ”ensam”
lyder: ”det här är en ensam människa, honom förstår jag redan delvis, honom vill
jag försöka förstå bättre” (Ekelöf, 1990:373).
Mina fortsatta litteraturstudier blev nu mer fokuserade och inriktade på några
teman som jag uppfattade som viktiga i Goulds livshistoria och som delvis hänger
samman med varandra: hans asketiska livsföring, hans fascination för den moderna teknologin, hans konstnärliga moralfilosofi och inte minst det faktum att
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han led av hypokondri. Ett problem när man som forskare har bestämt sig för att
se ett fenomen ur ett visst perspektiv, eller tillämpa en viss teori, är att man kan bli
blind för aspekter som inte stämmer med det valda perspektivet (eller rentav motsäger detta). Jag har försökt att vara uppmärksam för att undvika det problemet,
men frågan är om det är möjligt att helt frigöra sig från denna tendens. När man
en gång tycker sig ha funnit några nycklar som öppnar en väg in till förståelsen av
sitt empiriska material är det svårt att byta infallsvinkel.
Jag visste redan innan jag satte igång med litteraturläsningen att Gould hade varit mycket hemlighetsfull angående sitt privatliv. Detta oroade mig till en början,
men efter att ha studerat materialet tycker jag mig änå ha nått en god förståelse av
människan Gould. Jag måste dock erkänna att jag gärna hade haft tillgång till mer
material om honom, om hans förhållande till föräldrarna och om hans vardagsliv.
Det finns en del material på området, framför allt i form av anekdoter från hans
barn- och ungdom, men från hans vuxna liv är tillgången på sådana uppgifter
sparsam. Jag har däremot genom litteraturen haft tillgång till ett rikt material om
artisten och filosofen Gould. Detta har medfört att jag i större omfattning än vad
jag avsåg från början har närmat mig Gould genom hans tanke- och idévärld,
som den framträder i hans egna skrifter och i böckerna om honom. Men dessa
tre sidor hos honom – artisten, filosofen och människan – överlappar varandra i
betydande grad. Det är min uppfattning att Gould till stor del verkligen levde för
sitt skapande och att konst, filosofi och liv för honom blandades till en helhet.
Som Olof Lagercrantz så träffande skriver om August Strindberg: ”att bläck och
blod hos honom ständigt blandades” (Lagercrantz, 1990:33).
Hjalmar Söderberg liknade en gång sin litterära produktion vid ”en smal men
klar stråle”. Om min text kan närma sig detta ideal får jag vara nöjd. Biografin
som vetenskap har emellertid kritiserats just för att vara alltför smal och alltför
specifik. Den handlar om en enda individs livshistoria och kan därför inte användas som utgångspunkt för mer generella utsagor. I denna mening skulle biografin vara ointressant, inte som litteratur, men väl som vetenskap. En sådan kritik
anser jag inte behöver drabba min text. Jag har som utgångspunkt att individen
och samhället är oupplösligt förenade. Därmed blir min text om Glenn Gould
relevant också i ett vidare sammanhang – vi hör alla samman.

Glenn Gould
Jag försöker i detta avsnitt teckna en bild av Glenn Gould och presentera honom för den läsare som inte redan är bekant med honom. Redogörelsen sträcker
sig tidsmässigt från hans barndom till hans tillbakadragande från konsertscenen
1964. Jag kommer inte att göra någon särskilt omfattande analys på detta stadium, snarare påminner avsnittet lite grann om de biografier man ibland ser på
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TV. Det finns en berättare och kommentator – det är jag! – och det finns några
personer som redogör för sina minnen och intryck av Gould. Och självfallet får
Gould själv komma till tals: han har i intervjuer och artiklar berättat en del om
sin barn- och ungdom.

Underbarnet
Glenn Gould föddes den 25 september 1932 i Toronto. I familjen fanns starka
musikaliska traditioner: den norske tonsättaren Edvard Grieg var kusin till hans
mors farfar, något som Goulds mor var mycket stolt över. Goulds far, Bert Gould,
hade i sin ungdom spelat violin, hans mor Florence spelade piano och orgel.
Fadern var körsnär till yrket – han hade övertagit en blomstrande pälsfirma från
sin far – och modern gav sånglektioner på deltid. De bodde i en villa i ett lugnt,
lummigt område kallat ”The Beaches” – av Otto Friedrich beskrivet som ”an intensely WASP (White Anglo Saxon Protestant) area” (Friedrich, 1989:22) – och
hade ett vinterbonat sommarhus i Uptergrove vid Lake Simcoe, ungefär nio mil
norr om Toronto. Familjen kunde utan större ansträngning spendera runt 3 000
dollar om året på den unge Goulds musikaliska utbildning. Robert Fulford, en
barndomsvän till Gould, beskriver Bert och Florence Gould som relativt välbärgade:
She and her husband […] appreciated music of the better sort. To judge by their conversation, they regarded it as morally worthy and important-on a level, perhaps, with prayers and
United Church sermons and fair dealing in business and not swearing (Fulford i McGreevy,
1983:57).

Toronto har av Gould beskrivits som en stad med starka puritana traditioner.
Smeknamnet ”Toronto the Good” var vanligt i hans barndom. Detta hade Gould
inte något emot – han talade senare i sitt liv ibland om sig själv som ”The Last
Puritan” (Gould i McGreevy, 1983:91) Goulds livligaste barndomsminnen av
staden har att göra med kyrkor, vilket kanske inte är så märkligt med tanke på att
hans uppfostran av Friedrich (1989:292) beskrivits som strängt presbyteriansk:
In my youth, Toronto was also called ‘The City of Churches’ and, indeed, the most vivid of
my childhood memories in connection with Toronto have to do with churches. They have
to do with Sunday evening services, with evening light filtered to stained-glass windows, and
with ministers who concluded their benediction with the phrase: ‘Lord, give us the peace
that the earth cannot give’ (Gould i McGreevy, 1983:92).

Jag måste nu göra en kort utvikning för att säga något om puritanismen och den
”puritana anda” som präglade det sociala sammanhang där Gould växte upp.
Ordning och metodisk kontroll – detta utgör grundstenar för den puritana män96

niskan och det är också viktiga aspekter för att förstå Glenn Gould, något jag ska
återkomma till senare. Max Weber (1995) hävdar i sin bok om den protestantiska
etiken att genom puritanismen fördes munkväsendet ut ur klostret: genom en
asketisk livsföring kunde puritanen försäkra sig, åtminstone subjektivt, om att
han tillhörde de utvalda för ett liv efter detta. Det religiösa livet skulle inte levas
i klostret, utan ute i världen. I det dagliga livet och på ett systematiskt och rationellt sätt skulle puritanen avstå från synd och livsnjutning, och ständigt arbeta
för att ära Gud i enlighet med bibelordet. Helga Gregorius i Hjalmar Söderbergs
roman Doktor Glas ställer den asketiska läran på sin spets när hon, som förklaring
till sitt giftermål med den för henne motbjudande prästen Gregorius, konstaterar:
”Man hade ju lärt mig, att Guds vilja alltid var det, som allra mest bjöd vår egen
vilja emot” (Söderberg, 1949:73).
Arbetet blev för puritanerna det förebyggande medlet mot de frestelser som
den sinnliga världen hade att erbjuda. Det regelbundna, ihärdiga arbetet gav systematik och stöd i människors liv. Men arbetet var också ett mål i sig, vilket hade
föreskrivits av Gud: ”Den som inte vill arbeta, skall heller inte äta”. Att förslösa
tid sågs som en synd. Genom att varje dag flitigt arbeta kunde puritanen övertyga
sig själv om att han var en av de förutbestämda för frälsning. Synen på arbetet
som en plikt, ett ”kall”, hade predikats redan av Luther. Men hos denne hade begreppet en traditionalistisk betydelse: kallet var något evigt och givet, en ordning
som människan hade att foga sig i för att behaga Gud. Puritanerna hade en något
annorlunda syn på kallets betydelse.
Vad Gud kräver, är inte arbete i och för sig, utan rationellt arbete i ett yrke. I
den puritanska kallelsetanken ligger tonvikten på denna metodiska karaktär hos
yrkesaskesen och inte, som hos Luther, vid plikten att acceptera en lott, som
Gud en gång tilldelat människan. Framåt 1700-talet började emellertid den religiösa dimensionen av puritanismen ersättas av en världslig moralisk dimension,
vars innehåll och grundläggande värderingar dock till stora delar var de samma.
I det moderna samhälle som börjar ta form under upplysningen förvandlas de
ursprungligen religiösa levnadsreglerna till allmänt accepterade dygder i fråga
om måttfullhet, sparsamhet, flit och renlighet. Arbetet blir ”heligt” – religionen
omvandlas till världslig och allmängiltig moral. Den puritana andan är i hög
grad levande och verksam även i vårt sekulariserade 1900-tal, och inte minst hos
Glenn Gould där den utgör en bakgrundsbild som är viktig för att förstå honom.
Den vuxne Goulds förhållande till de högre makterna har jag inte helt klart för
mig. Enligt Friedrich (1989) trodde Gould på Gud, men inte på kristendomen
eller någon av dess kyrkor. Trots sin presbyterianska uppfostran bekände sig alltså
Gould inte till någon gren av kristendomen, jag har inte funnit några tecken på
religiositet i traditionell mening hos honom. Det är möjligt att vi här har att göra
med den sekulariserade form av religion där Gud främst antar formen av ett väsen
eller en kraft, som visserligen existerar, men inte griper in i världens skeenden.
Gould har såvitt jag vet inte själv uttryckt sin gudsuppfattning på ett explicit sätt,
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jag vill därför poängtera att jag är osäker på denna punkt. Däremot var frågor
om moral viktiga för honom: som jag ser det står vi inför ett bra exempel på hur
ursprungligen religiösa ideal transformeras till världslig moral.
Åter till Glenn Gould och hans uppväxt i Toronto. Modern var 42 år då Glenn
Gould föddes, hon hade dessförinnan genomlidit flera missfall. Han skulle förbli
familjens enda barn. Det stod snart klart för hans föräldrar att den unge vänsterhänte Gould hade musikalisk talang. Hans mor började ge honom pianolektioner
vid tre års ålder och han kunde läsa noter innan han kunde läsa ord. Han hade
absolut gehör och hans mor brukade leka en gissningslek med Gould: hon spelade en ton på pianot och Gould, som befann sig i ett annat rum, fick ropa vilken
ton det var. Svaret var alltid korrekt.
Vid fem års ålder sade Gould till sin far att han skulle bli konsertpianist, han
komponerade också små musikstycken och spelade dem för familjen och deras
vänner. Han har berättat om långa bilturer med familjen på söndagseftermiddagarna, då de lyssnade på The New York Philharmonic på radion. På vintern var
landskapet vitt och grått – ändlösa fält av snö och fruset vatten – ”and Beethoven
never sounded so good” (Gould i Payzant, 1978:2). När Gould var sex år gammal
fick han följa med på sin första konsert, ett solistframträdande av den då välkände
pianisten Josef Hofmann, och upplevelsen gjorde ett stort intryck:
The only thing I can remember is that, when I was being brought home in the car, I was in
that wonderful state half-awakeness in which you hear all sorts of incredible sounds going
through your mind. They were all orchestral sounds, but I was playing them all, and suddenly I was Hofmann. I was enchanted (Gould i Friedrich, 1989:16).

Det är frestande att dra paralleller mellan Gould och den unge Mozart. De var
båda musikaliska underbarn. Leopold Mozart drev sin unge son hårt sedan han
hade insett hans talang, kanske alltför hårt. Goulds föräldrar uppmuntrade och
entusiasmerade sin sons musikintresse, men de var också angelägna om att han
skulle leva ett normalt liv, umgås med kamrater och leka som andra barn. Mozarts
olyckliga liv framhölls som ett varnande exempel. Den unge Gould skulle inte
tvingas framträda inför publik i en alltför tidig ålder. Gould tycks emellertid tidigt ha upplevt sig vara annorlunda än sina kamrater. Jessie Greig kommer ihåg
en händelse som inträffade när han var sju eller åtta år. Jessie och hennes bröder
spelar kula, Gould tittar på:
He watched for a long time, with his hands in his pockets, Miss Greig recalls, and then he
said, ‘I’d like to play’. So we handed him some marbles, and he just put his hand down once
to the cold earth, and he withdrew it so quickly – and he put his hands back in his pockets
and said, ‘I’m afraid I can’t.’ [---] And he really wanted to. I can see him yet, kicking the earth
with one toe, and wanting to join in and not being able to (Friedrich, 1989:16).

Detta är en av de första beskrivningarna av en sorts känslighet eller bräcklighet
hos Gould, något som kom att få stor betydelse för hans liv. Florence försökte få
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sin son att ägna sig mer åt motion och utomhusaktiviteter – det var alltid förgäves. Redan något år tidigare hade han visat sig vara en ovanligt känslig ung pojke.
Den unge Gould var en stor djurvän och hade flera husdjur: hundar, kaniner,
sköldpaddor och guldfiskar. En sommar for han och några andra barn, tillsammans med en granne till familjen, ut med båt på Lake Simcoe för att fiska. Det
var Goulds första fisketur och han blev den förste som fick napp, så som ofta tycks
vara fallet med nybörjare. Jag låter honom själv berätta om episoden:
And when the little perch came up and started wiggling about, I suddenly saw this thing
entirely from the fish’s point of view – it was such a powerful experience I picked up my fish,
and said I was going to throw it back. [---] And I kept it up until we got into shore. I refused
to speak to those children for the rest of the summer, of course, and I immediately went to
work on my father to convince him he should abandon fishing. It took me ten years, but this
is probably the greatest thing I have ever done (Gould i Payzant, 1978:2ff).

Somrarna vid Lake Simcoe har Gould annars beskrivit som idylliska. Han
fick snart en egen liten motorbåt och tillbringade mycket tid ute på vattnet.
Motorbåten gav emellertid också upphov till en olycka, som inträffade när Gould
var i tioårsåldern. Händelsen finns återgiven av Friedrich (1989:27). Hans far
hade konstruerat en skena som ledde från huset till stranden, i avsikt att underlätta för sin pojke att få båten i och ur sjön. En gång hoppade Gould och några
kamrater i båten för att åka på skenan ner till vattnet. Men något gick fel – Gould
föll av och slog sin rygg mot en sten. Under en lång tid efter denna olycka hade
han besvär med ryggsmärtor och familjen anlitade flera läkare för att undersöka
honom. Men ingen tycks ha kunnat förklara vad det var som hade blivit skadat.
Goulds skulle under hela sitt liv uppleva problem med sin hälsa och tycka sig
lida av diverse sjukdomssymtom, något som ledde till att han ofta ställde in sina
framträdanden. Detta drag förvärrades och blev än mer uttalat under årens lopp.
Han medgav vid flera tillfällen öppet att han led av hypokondri, men denna kunskap tycks inte ha fått besvären att försvinna. Hans far, Bert Gould, hävdar i ett
samtal med Friedrich att Gould ”was never really sick a day in his life” (Friedrich,
1989:27). Uttalande tyder enligt min mening på att hans far hade föga insikt i
graden och arten av sin sons problem. Det finns inte mycket information om
Goulds relation till sina föräldrar, men detta yttrande från hans far är en indikation på att Gould och hans far inte kan ha stått varandra särskilt nära. Jag ska
återkomma till Goulds hypokondri mer utförligt längre fram.

Skolåren och den tidiga ungdomen
Gould första skola var Williamson Road Public School, ett trevånings tegelhus
med en trist fasad inte långt från där han bodde. Skolan var ingen positiv erfaren99

het för Gould, något som kanske inte är förvånande med tanke på den känsliga
pojke han redan tycktes vara. Robert Fulford var skolkamrat med Gould under
dessa tidiga år, och även om Fulford hävdar att Gould inte blev mobbad utan
behandlad med respekt är det tydligt att han uppfattades som en väldigt annorlunda ung pojke:
I cannot remember a moment when he wasn’t an outsider. [---] He played no sports, and
if anyone threw a baseball or football to him - either out of ignorance or to tease him –
he pulled his hands back and turned away, letting the ball fall to the ground. His long,
slender hands were for more important things, and he protected them carefully (Fulford i
McGreevy, 1983:61).

Gould summerade många år senare sin skolgång med att det hade varit en mycket
olycklig erfarenhet och att han inte kom överens med varken kamrater eller lärare
(Friedrich, 1989). I en intervju sade han: “It has been my conviction for some
time that my great interest in and enthusiasm for music is in large measure the
result of my disagreements and dissatisfactions with my schoolmates” (Gould
i McGreevy, 1983:112). Dock är det svårt att tro att Goulds intresse för musik skulle bero på hans erfarenheter från skolan, han hade ju visat prov på ett
stort musikintresse redan tidigare. Yttrandet är förmodligen ett utslag av Goulds
ibland tämligen tillspetsade och drastiska sätt att formulera sig. När det gäller
musikintresset ser jag moderns inflytande som betydligt mer avgörande. Däremot
tror jag att de negativa upplevelserna under skolåren, och känslan av att vara en
outsider, stärkte hans förvissning om att musiken var det han skulle ägna sig åt.
John Roberts, en annan av Goulds barndomsvänner, har minnesbilder som tyder
på att Gould förmodligen hade mer allvarliga problem med sina skolkamrater än
att vara betraktad som en outsider. Roberts menar att Gould ofta blev mobbad –
ibland kom hem från skolan gråtande – och återger en episod om en av skolans
värsta busar som följde Gould nästan ända hem och försökte slå till honom:
And Glenn just went for him. And hit him so hard that this kid wondered what had struck
him. Then Glenn grabbed him by the lapels and shook him and said, ‘If you ever come near
me again, I will kill you.’ And this kid was absolutely scared out of his mind, and the thing
which also frightened Glenn was that he realized that it was true (Friedrich, 1989:23).

Om berättelsen är sann finns här ett tecken på en mer våldsam sida hos den annars så tillbakadragne och känslige Gould. Och det tycks som om denna sida
skrämde honom. Det finns även återgivet en konflikt med hans mor, som har
vissa paralleller till denna historia. Andrew Kazdin, som under många år arbetade som Goulds ljudtekniker, redogör för denna händelse. Uppenbarligen hade
Gould förbrutit sig mot någon familjeregel och han grälade nu med sin mor om
saken:
He [Gould] revealed to me that at the height of his rage, he felt that he was capable of inflicting serious bodily harm on this woman – perhaps even committing murder. It was only a
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fleeting spark of emotion, but the realization that he had, even for a split second, entertained
the notion frightened him profoundly. He had suddenly come face to face with something
within him that he didn’t know was there. The experience caused him to retreat into serious
introspection, and when he emerged, he swore to himself that he would never let that inner
rage reveal itself again (Kazdin, 1989:84ff).

Gould ålade sig enligt Kazdin redan i unga år ett löfte om självkontroll: aldrig
skulle han låta den inre vrede som han upplevde under grälet med modern komma upp till ytan igen. Jag tror att händelsen kan betecknas som betydelsefull och
jag ska återkomma till den i ett senare skede av min text. Fulford minns Gould
som puritanskt lagd i barn- och ungdomen, mer än vad som hade varit rimligt
till och med i den omgivning där han växte upp. Han tålde inte att höra andra
barn svära eller häda. Han berättade aldrig några snuskiga historier eller deltog
i konversationer om flickor och sex. Fulford härleder detta drag hos Gould till
hans mor Florence:
His mother had a kind of idea of what was a good child, and he bought it and internalized
it. She was a bit of a dragon. [---] Can’t remember her being harsh with Glenn, but there’s
a way of nagging without being harsh that can be pretty controlling. [---] I’d say she was a
very narrow person in every way except musically, and maybe musically she was narrow too
(Friedrich, 1989:23).

Under de första tio åren var Goulds mor hans enda pianolärare, men vid elva års
ålder började han ta lektioner vid musikkonservatoriet i Toronto. Hans lärare var
Alberto Guerrero, en före detta konsertpianist från Chile. Gould skulle ta lektioner
för Guererro under nio års tid och dennes betydelse för Goulds framtida konstnärskap bör enligt John Beckwith, pianist och kollega till Gould under de tidiga
åren, betecknas som stor. Guerrero lärde Gould mycket menar Beckwith, inte så
mycket rent pianotekniskt som beträffande själva attityden till musiken: ”He had
a view of music as a profoundly serious commitment” (Beckwith i McGreevy,
1983:69). Familjerna Guerrero och Gould var grannar vid Lake Simcoe, där fritidsaktiviteterna familjerna emellan inkluderade bland annat Monopolspel (där
Glenn ständigt stod som vinnare) och krocketspel. Vilken aktivitet den unge
Gould än deltog i var det med den största koncentration och hängivenhet, något
som delvis står i kontrast till den motvilja mot tävlingar, såväl inom musik som
andra områden, han senare i livet skulle deklarera.
Den 12 december 1945 gjorde Gould sin debut i officiella sammanhang med
en konsert på Eaton Auditorium i Toronto. Debuten skedde som organist, inte
som pianist, och fick mycket välvilliga recensioner. Rubriken i The Evening Telegram löd: “Boy, aged 12, shows Genius as Organist”:
Glenn Gould is just a child, really, a loose-jointed, gracious, smiling boy not 13 yet. But he
played the organ last evening as many a full-grown concert organist couldn’t if he tried. A
genius he is, with the modesty that only true genius knows. [---] From start to finish and
in every detail his playing had the fearless authority and finesse of a master... (Wodson i
Payzant, 1978:6).
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Ett år senare blev Gould, vid tretton års ålder, en av trettiotvå vinnare vid Kiwanis musikfestival. Samma år tog han också sin solistexamen vid konservatoriet.
I denna tidiga tonårstid utvecklade Gould en vänskap med sin fem år äldre kusin
Jessie Greig, en vänskap som skulle vara livet ut. Jessie blev som något av en storasyster för honom och hennes närvaro i huset uppmuntrades av Bert och Florence
Gould. Hon bodde också hos familjen Gould under en tid medan hon gick på
lärarhögskolan i Toronto. Förutom Jessie hade Gould få nära vänner, han sade sig
tycka bättre om djur än människor.
Nu följde några år med konserter och radioframträdanden vilka mestadels fick
mycket fin kritik i den lokala pressen. Han började skapa sig ett namn i det regionala musiklivet. Under dessa år gick han också sin gymnasieutbildning vid
Malvern Collegiate Institute, inte heller denna skola låg särskilt långt från hans
hem. Gould tog dock aldrig någon examen, musiken slukade det mesta av hans
tid och han var trött såväl på skolan som på området där han bodde med sina
föräldrar. Till sina föräldrars besvikelse avbröt Gould sina gymnasiestudier 1951
– de kunde inte förstå hur en nittonåring kunde anse sig vara fullärd.
Gould avslutade vid denna tid också lektionerna för Guererro, men träffade
och samtalade med denne fram till mitten av 1950-talet, då de båda slutligen
tappade kontakten med varandra. Gould tillbringade stora delar av tiden efter
brytningen med Guerrero i familjens sommarhus vid Lake Simcoe, ensam med
sitt piano, en bandspelare och sin hund. Otaliga timmars övande vid pianot och
experimenterande med olika uttrycksätt. Noggranna, metodiska studier av noter
och litteratur. Sommarhuset skulle genom Goulds liv fungera som en tillflyktsort
för honom, en plats dit han kunde dra sig undan från omvärlden och finna utrymme för reflektion.

Genombrottet
Under början av 1950-talet fortsatte Goulds framgångar på den kanadensiska
musikscenen. Han gjorde soloframträdanden, spelade med alla de stora symfoniorkestrarna och kunde ofta höras i radio. Radion hade vid den här tiden en
betydligt större betydelse än idag och att få vara med i de populäraste radioprogrammen var en stor sak, jämförbar med TV:s roll idag. Gould var förtjust över
att medverka i dessa radioinspelningar – ett tidigt tecken på den fascination han
i framtiden skulle utveckla för inspelningsstudion och den moderna teknologins
möjligheter.
Redan nu var det emellertid en sak som många kritiker ifrågasatte – hans säregna stil och spelsätt. Gould hade en speciell stol, konstruerad av hans far, som
gav honom en ungefär 20 centimeter lägre spelställning vid pianot än vad som
var vanligt. Han hade en vana att nynna och ibland rentav sjunga med i de musi102

kaliska fraserna medan han spelade. Han dirigerade sig själv med den fria handen
om han spelade en enhandsfras, satt ibland på snedden med korslagda ben, svajade fram och tillbaka, dök emellanåt ner med näsan så att den nästan vidrörde
klaviaturen. Flera kritiker ställde sig tveksamma till dessa egenheter eller manér.
Även Guerrero ogillade dessa ”platform antics”, som han kallade dem, vilket
kan ha varit ännu ett skäl till brytningen mellan honom och Gould (Beckwith i
McGreevy, 1983:73). Den säregna scenstilen till trots ansågs Gould i mitten av
50-talet i musikkretsar som en av Kanadas absolut främsta musiker och 1955, vid
23 års ålder, var det tid för hans USA-debut.
Gould inledde med en konsert den andra januari på The Philips Gallery i
Washington, där han framförde musik av bland andra Orlando Gibbons (vilken Gould för övrigt hävdade var hans favoritkompositör) Sweelinck, Beethoven
och Bach. Han fick lysande kritik och Paul Hume skrev i Washington Post: “We
know of no pianist like him at any age” (Hume i Payzant, 1978:14). Efter ännu
ett kritikerrosat framträdande i Manhattans Town Hall i New York blev Gould
erbjuden skivkontrakt. David Oppenheim från Columbia var på konserten och
blev mycket imponerad över vad den unge Gould presterade: “[I] looked around
to see if there were any of my colleagues from other record companies there-didn’t
see them-and moved as quickly as I could to get to his manager the next day to
propose a deal” (Oppenheim i Friedrich, 1989:46). Det var ytterst ovanligt att
ett stort bolag som Columbia skrev kontrakt med en ung artist efter att ha sett
endast en konsert. Kanada var redan erövrat – nu väntade resten av världen på
det unga geniet.
Vid ett inledande möte med en av de ansvariga skivbolagsdirektörerna deklarerade Gould att han tänkte inleda sin karriär på Columbia med att spela in Johann
Sebastian Bachs Goldbergvariationerna – en aria med 32 variationer på ett tema.
Detta var kontroversiellt: Goldbergvariationerna var vid denna tid inte särskilt
kända och musikstycket ansågs alltför svårspelat och komplext. Dessutom hade
den berömda cembalisten Wanda Landowska redan gjort en klassisk inspelning
av verket, som av många ansågs vara den definitiva versionen. Gould envisades
dock och skivbolaget gav vika. Goldbergvariationerna blev alltså det första verk
som Gould spelade in, det lade grunden till hans internationella berömmelse och
en karriär som skulle vara i mer än 27 år. Många år senare skulle det också bli en
av hans sista inspelningar – kort före sin död gjorde han en nyinspelning av detta
mästerverk, ursprungligen komponerat av Bach 1741.
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Tillbakadragandet
1956 kom Goulds första skiva ut på Columbia. Den blev genast en stor framgång – den bäst säljande skivan med klassisk musik det året – och fick genomgående lysande kritik av recensenterna. Och de närmaste åren skulle det komma
flera nya kritikerrosade skivor, med tolkningar av bland annat Bach, Beethoven,
Mozart och även moderna kompositörer som Krenek, Webern och Schönberg.
Gould gjorde sig också känd för vissa egensinniga uttalanden om några av de
stora kompositörerna: han hävdade frankt att Mozart ”died too late rather than
too early” (baserat på att han ansåg Mozarts senare verk vara hedonistiska och
ytliga) och han förkastade några av romantikens stora kompositörer som Chopin,
Schumann och Liszt (Friedrich, 1989:141). Den unge pianisten, tidigare endast
känd i Kanadas musikkretsar och i Toronto, var nu vid 24 års ålder plötsligt en
världsartist, internationellt uppmärksammad och efterfrågad. Men berömmelsen
var inte odelat positiv för den unge Gould.
Det som Gould upplevde som svårt var turnerandet och de många konserterna.
Inte heller kritikerna och publiken var helt entusiastiska till Goulds konsertframträdanden: hans egenartade uppträdande vid flygeln fick utstå hård kritik, på
gränsen till personangrepp, även om de flesta uppskattade hans musik. Gould
sade senare att han tog den uppmärksamhet som hans annorlunda scenframträdanden orsakade ganska hårt (Friedrich, 1989:59).
Det var emellertid inte kritiken mot hans scenstil som besvärade Gould mest.
Han ogillade i själva verket det mesta av det som är förknippat med att vara en
turnerande artist: de långa resorna (eftersom Gould var flygrädd åkte han helst
tåg och efter 1962 vägrade han helt att flyga), att bo på hotell, svårigheterna att
få äta det han ville, prestationskraven inför varje nytt framträdande, det ständiga
umgänget med managers, arrangörer och publik. Detta var något som han var
klar över på ett tidigt stadium – han ville inte tillbringa sitt liv som konsertpianist. Redan 1959 sade han till Toronto Star: “I hope to be able to retire by the
time I am 35. If I can’t I shall be very disappointed in myself and go out selling
insurance or something else. But I want to be in a position to give up playing the
piano, at least publicly, altogether” (Friedrich, 1989:97). Detta sade Gould vid en
tidpunkt då han stod på höjden av sin karriär som en av världens mest eftersökta
och välbetalda konsertpianister. Han hade uppträtt över hela världen, i länder
som Sovjetunionen, Israel, Tyskland, Italien, England och även Sverige.
Som ett förebud om vad som väntade blev Gould snart känd för att vara en
notorisk ”inställare” av konserter. Han kunde anlända till konsertlokalen för att
sedan förklara att han av olika anledningar, oftast på grund av någon sjukdom,
inte kunde spela. Hans hårt prövade advokat fick anstränga sig till det yttersta för
att blidka konsertarrangörerna som ju förlorade pengar. Ofta erbjöds arrangörerna en ny konsert, men det hände att Gould ställde in även denna. Det är betecknande för hans berömmelse att han trots denna opålitlighet var populär och
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eftersökt av konsertarrangörerna.
I april 1962 tog Gould ett första steg bort från scenen. Han skrev i ett brev till
BBC i London att han inte skulle turnera mer i Europa: ”This is due to the fact
that, as of two months ago, I decided that when the next season is over, I shall give
no more public concerts” (Gould i Friedrich, 1989:98). Gould hade vid denna
tid börjat nämna även i intervjuer att han avsåg att dra ner på sitt konsertspelande
och så småningom sluta helt och hållet. Under tiden 1963-1964 framträdde han
endast sporadiskt och aldrig utanför Kanada och USA. Den tionde april 1964 gav
Gould en konsert i Wilshire Ebell Theater i Los Angeles, där han spelade verk av
Bach, Beethoven och Hindemith.
Det kom aldrig något officiellt tillkännagivande, det blev aldrig någon stor
avskedsföreställning men denna konsert blev hans sista – vid 31 års ålder drog
Glenn Gould sig tillbaka från konsertscenen för alltid. Det bör påpekas att detta
var mycket kontroversiellt, i synnerhet eftersom han fortfarande var så ung. Det
ansågs osäkert om en musiker över huvud taget skulle kunna fortsätta på en professionell nivå utan att ge konserter. Som Gould själv uttryckte saken ett par år
senare: “Except for a few octagenarians, I’m really the first person who has, short
of having a nervous collapse or something, given up the stage” (Gould i Payzant,
1978:21). Han lämnade emellertid inte musiken, utan skulle i ytterligare två decennier leva ett produktivt musikliv – nu uteslutande på sina egna villkor och
enligt sin egen filosofi.

Gould och hypokondrin
Det vore nästan otänkbart att skriva en text om Glenn Gould utan att på något
sätt diskutera hans hypokondri, det står också en hel del om hans egenheter på
detta område i litteraturen om honom. Innan dess vill jag nämna att det har diskuterats om Gould eventuellt hade någon form av neuropsykiatrisk störning som
Aspergers syndrom eller autism, exempelvis tas detta upp av Sjöstrand (2010)
och Bejerot (2010). Det kan i sammanhanget påpekas att Aspergers syndrom numera ingår i det som kallas autismspektrumtillstånd. Även läkaren Peter Ostwald
(1997) för i sin bok om Gould en utförlig diskussion om såväl hans fysiska som
psykiska symtom. Den typen av diskussioner ser jag dock som ett annat analytiskt
spår, och i denna text vill jag främst rikta uppmärksamheten mot de hypokondriska dragen hos Gould.
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En sjukdom som drabbar individer
Hypokondri är ett socialpsykologiskt intressant område: våra tankar om sjukdom och hälsa är nära förbundna med det samhälle och den tid vi lever i. Karin
Johannisson skriver i sin bok Medicinens öga att ”varje samhälles sjukdomar speglar samhället självt” (1990:99). Detta är giltigt inte minst i fråga om hypokondrin, något som plågade Gould under hela hans vuxna liv. Hypokondri kan enligt
Johannisson sägas ha tre delvis olika innebörder: 1) En översysselsättning med
kroppsliga symtom, 2) en irrationell rädsla för sjukdom samt 3) en (felaktig)
sjukdomsövertygelse som gör att symtomen tillskrivs vissa bestämda sjukdomar.
Jag tror att det är möjligt att hävda att Gould led av hypokondri i betydelsen av
samtliga de ovan nämnda innebörderna.
Johannisson hävdar i en artikel i tidskriften 90-tal (1996) att hypokondrins
historia består av tre faser och går tillbaka så långt som till antiken. I en första
fas (antiken till 1600-talet) uppfattades den som en kroppslig sjukdom kopplad
till magen (hypokondri av grek. hypochondrios = trakten under revbenen, mellangärdet). I en andra fas (1700- och 1800-talen) tolkades den som en kroppslig
sjukdom kopplad till nervsystemet och lokaliserad till nervernas ”känslo-extremiteter”. I en tredje fas (1900-talet) förvandlades hypokondrin till en inbillningssjukdom som innebar att tyngdpunkten flyttades från en kroppslig till en
psykogen modell. Från och med nu fanns sjukdomen bara i patientens föreställningsvärld.
Under antiken och fram till 1700-talet ansågs hypokondrin vara en sjukdom
som endast drabbade vissa utvalda: de förfinade, känsliga och intelligenta. En
sjukdom för de lärda och för aristokratin. Under 1700-talet började det ske en
förändring. För aristokratin uttryckte hypokondrin livsleda och melankoli, men
Johannisson menar att ”för borgerligheten kunde den [hypokondrin] tvärtom
projicera en nyväckt jag-medvetenhet” (1996:19). Under 1800-talet skedde ytterligare en klassmässig förändring, nu började hypokondrin drabba även ”vanligt
folk”. Fram till 1900-talet tolkades hypokondrin som en kroppslig åkomma och
inte en själslig. Man ansåg att den hade en organisk orsak. Genom de naturvetenskapliga framstegen blev det emellertid möjligt att fastställa att kroppsliga
förändringar saknades, åtminstone var de inte mätbara. Den enda förklaringen
kunde då vara att orsaken till hypokondrin satt i psyket. Med detta är vi framme
vid den syn på hypokondri som ”inbillningssjuka” som vi har idag. Och sjukan
må vara inbillad, men lidandet är för hypokondrikern högst verkligt, något som
inte minst förefaller varit giltigt beträffande Glenn Gould.
Det finns en del anteckningar av Gould om hans konsertliv, skrivna många år
senare. Friedrich (1989) återger några av dem och gissar att de var ett led i förberedelsearbetet inför en planerad självbiografi. Till Robert Silverman, redaktören
för The Piano Quarterly, ska Gould så sent som 1981 ha sagt att han planerade
att skriva sin biografi. Gould har gett anteckningarna rubriken ”A Season on the
Road”. De är bitvis obegripliga men ger i alla fall en aning om hur besvärligt hy106

pokondrikern Gould upplevde konsertlivet. Den kortfattade resebeskrivningen
interfolieras på ett flertal ställen med referenser till sjukdom och ohälsa:
[…] summer of 58 Salzburg-Mitrop [Dimitri Mitropoulos]-Concertgebouw .... Premonitions
of disaster. El Al Flt (J-Pl-R-Z) Berlin (the sweat in the night) Hochschule Karajan....the
continuing unwellness; contrast Berlin reaction to Spr 1957 (first exp etc). The chiropractor; Stockholm George-Walter (?) Jochum’s lebensraum lecture from Nietzsche; ”the flu”;
Bechstein-Steinway; the dinner party; Nordic hedonism; the letter ”flying under the flag”;
”Gt” Dictator Chaplin ... Wiesbaden, Sawallisch; cut finger; the drive down the Rhine;
Koln, the paternoster; cancellation No 1; the endless bath; chess ... the flight to Hambergfever and pain; the chiropractor (Palmer method); 102 in the eve; sweat in the morning; to
Vierjahrezeiten-the Inner Harbor. Dr Storgaharm: ”Remember Chopin” (Gould i Friedrich,
1989:78).

I samband med denna turné tillbringade Gould en månad som konvalescent på
hotellet Vier Jahrezeiten i Hamburg. Gould hade kollapsat och läkarna fann att
han hade drabbats av kronisk bronkit på ena lungan. Det tycks också ha varit
något problem med njurarna. Gould beskrev senare denna händelse: ”The best
month of my life – in many ways the most important precisely because it was
the most solitary... Knowing nobody in Hamburg turned out to be the greatest
blessing in the world” (Friedrich, 1989:80). Den bästa månaden i hans liv skulle
alltså ha varit en månad som konvalescent. Beskrivningen kan förefalla vara ännu
ett exempel på Goulds tillspetsade uttryckssätt. Men uppenbarligen var händelsen trots allt viktig för Gould – han upplevde en sorts lycka i att vara sjuk och att
få vara ensam. Delvis kan detta kanske förklaras med att läkarna verkligen hittade
organiska fel på honom. Detta kan paradoxalt nog erbjuda en viss lättnad för en
hypokondriker: det innebär en bekräftelse på att oron för den egna hälsan varit
berättigad.
Låt oss lämna Gould för ett ögonblick. Enligt min uppfattning finns det en
grundförutsättning för uppkomsten av fenomenet hypokondri: det måste finnas
en för individen upplevd tydlig gräns mellan sig själv och omvärlden. Det måste
finnas en jag-medvetenhet – i ett samhälle där individen endast upplever sig själv
som en aspekt av kollektivet är det i princip omöjligt för det vi kallar hypokondri
att uppstå. Hypokondrin är den enskildes sak. Den drabbar endast individer. Det
är därför inte märkligt att vanligt folk före 1800-talet inte led av hypokondri. I
bondesamhället fanns det inga individer i den moderna meningen av ordet, då
fanns heller ingen grogrund för hypokondrin.
Västvärldens utveckling från ett bondesamhälle till ett industrisamhälle diskuteras av Johan Asplund i hans bok Tid, rum, individ och kollektiv (1983). Asplund belyser denna utvecklings konsekvenser för hur individen förhåller sig till
och uppfattar sin omgivning. I kapitel åtta diskuterar han, med utgångspunkt i
Norbert Elias’ bok Sedernas historia (1989), det som Elias kallar civiliseringsprocessen. Denna historiska process ser Asplund som ett tecken på hur människorna
blir alltmer enskilda och avskilda:
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Människan är en samhällsvarelse, hon kan inte existera oberoende av andra. Men denna allmänna sanning hindrar inte, att människorna kan fjärma sig från varandra. Sedernas historia
handlar om denna fjärmningsprocess. Förmodligen är det så, att allmogemänniskorna inte
var medvetna om sin inbördes närhet, medan de borgerliga individerna i sinom tid blir akut
medvetna om sin inbördes fjärhet (Asplund, 1983:134).

Livet i bondesamhället kännetecknades enligt Asplund av att inga skarpa gränser
gjordes mellan individen och dennes omgivning, livet var promiskuöst i betydelsen blandat, gemensamt. En tysk köpman på resa genom norra Skåne i slutet av
1500-talet ger följande beskrivning av livet på en skånsk bondgård vid denna tid:
Då vi skulle sova, redde vi vår sängplats på golvet; icke allenast männen med hustru och barn
ligga vintertid i stugan, utan ock hundar och kattor, samt ungboskap, såsom lamm, kalvar,
getter och duvor finnas därinne, och vad som är olustigast, unga grisar, som giva en stark lukt
ifrån sig och gemenligen hålla till mitt i stugan, komma om natten och slicka en i ansiktet...
(Frykman & Löfgren i Asplund, 1983:120).

Asplund gör också iakttagelsen att den tyske köpmannen uppenbarligen upplever omständigheterna som obehagliga: han har börjat dra gränser mellan sin
kropp och omgivningen. För en nutida läsare ter sig ju dessa levnadsförhållanden
märkliga, rentav vedervärdiga. Att dela bostad med en hund eller en katt går väl
an, det tycker många är trevligt, även om dessa djur dock oftast är förbjudna att
beträda vissa områden. Men getter, grisar, duvor...? Även små barn kan nämnas i
detta sammanhang: de förstår ännu inte att skilja på rent och orent och har därför
oftast inte tillträde till alla delar av ett hem. Det fjärmande och distanserande som
Asplund talar om måste barnet lära sig – det kommer inte av sig självt. I Patrick
Süskinds roman Duvan (1988) hävdar huvudpersonen, efter att han funnit en
duva i sitt trapphus, att ”där det bor en duva kan en människa inte leva längre,
en duva är inbegreppet av kaos och anarki, en duva är något som svirrar omkring
oberäkneligt” (1988:15ff).
Duvan skulle alltså representera kaos, anarki och oberäknelighet. Ett sådant
yttrande kan endast göras av en modern människa. Först i det moderna samhället
blir en sådan våldsam reaktion inför en duva någorlunda begriplig, om än komisk
i sin häftighet. Vad jag vill säga med detta är att hypokondrin inte är något kvalitativt annorlunda tillstånd som bara finns hos vissa människor – det är endast
kvantitativt annorlunda. Vi gör alla åtskillnad mellan det som är rent och det
som är smutsigt, och inte minst mellan det anständiga och det oanständiga. Renhetsregeln representerar ”kulturens seger över naturen” skriver Jonas Frykman
och Orvar Löfgren i boken Den kultiverade människan (1979:145). Renheten
är emellertid inte möjlig att karakterisera utifrån sig själv, utan det rena måste
definieras i kontrast till det som är smutsigt. Rent och orent är ett exempel på ett
motsatspar med vilkas hjälp människan kan strukturera och avgränsa sin omvärld
(jfr. även Douglas, 2002). Vi skyggar för det vi upplever som smutsigt, eller vill
åtminstone ha smutsen under kontroll. För att uttrycka det mer koncist: den moderna människans förhållningssätt till sin omgivning är av hypokondrisk natur.
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Skräcken för det osynliga
En viktig del i hypokondrins historia utgörs av de naturvetenskapliga och medicinska framstegen. En idag vanlig form av hypokondri är ”bacillskräcken”. Denna
förutsätter emellertid självfallet upptäckten av att något sådant som bakterier och
virus existerar. Eller kanske snarare: den förutsätter att man tror på att bakterier
och virus finns, eftersom gemene man på egen hand svårligen kan bevisa deras
existens. I mitten av 1800-talet undersökte Ignaz Semmelweiss, läkare vid barnbördshuset i Wien, orsakerna till den höga dödligheten av kvinnor i barnsäng.
Han kom till slutsatsen att döden överfördes genom läkarna via kroppskontakt.
Efter att ha infört bestämmelser om att läkarna skulle tvätta händerna med klorvatten före varje mödraundersökning sänktes dödstalen betydligt. Här skedde
en markant förstärkning av fokuseringen på hygienens betydelse. Mot slutet av
1800-talet skedde fler medicinska upptäckter, av forskare som Pasteur, Lister och
Kock. Man blev klar över att det som överförde sjukdomar och död var en levande organism, nämligen bakterierna:
Med de medicinska upptäckterna fick det onda gestalt. Problemet var bara att det onda inte
visade sitt ansikte för blotta ögat. Därför blev skräcken desto större. Ingen visste med säkerhet var bakterierna fanns, ingen visste var det onda kunde dyka upp, ingen visste med säkerhet hur man höll det borta. Just dessa egenskaper ledde till att individerna själva i många
avseenden konstruerade det ondas hemvist. Det hygieniska projektet är därför inte endast ett
uttryck för hur den medicinska vetenskapen uppfostrar befolkningen i hygien. Individerna
konstruerar utifrån skräcken för det osynliga sina egna strategier (Nilsson, 1994:75).

Den sista meningen är viktig och representerar själva kärnan i hypokondrin: den
är en strategi för att bekämpa skräcken för det osynliga. Vilka strategier är det då
som kan användas av den moderna människan för att bemästra denna fruktan för
det osynliga, för det onda? Jan Olof Nilsson (1994:75ff) sammanfattar strategierna i tre möjliga alternativ:
1. Dräpa ondskan (bakterierna) genom identifikation av dess hemvist.
(Desinficeringens strategi)
2. Skapa en sund och motståndskraftig kropp som förhindrar att
ondskan utvecklar sig. (Härdningens strategi.)
3. Hindra beröring med det onda.
(Blockeringens och avståndets strategi.)
Desinficeringens strategi innefattar bland annat sådant som städning och olika
kemiska rengöringsmedel. Målet är att åstadkomma en bakteriefri och ren omgivning. Härdningens strategi är riktad mot kroppen: kalla bad, olika former
av gymnastik och friluftsliv är inriktade på att stärka kroppens motståndskraft.
Blockeringens och avståndets strategi innebär ett försök att förhindra beröring
med potentiella smittohärdar. Den betyder en ökad omsorg om föremålens pla109

cering i rummet och ledde bland annat till den borgerliga bostadens indelning
i olika zoner – vissa zoner var rena, andra sågs som orena: toaletten får väl anses
vara det mest självklara exemplet på en oren zon.
Dessa strategier uppträder ofta samtidigt. Den moderna människan tvättar
sig och sköter sin personliga hygien på ett sätt som troligen saknar motstycke i
världshistorien, och att ha ”rent och snyggt” i sitt hem lär väl anses av de flesta
som något eftersträvansvärt. Jämför detta med vad Asplund skriver om allmogemänniskan: ”Det är möjligt, att det har funnits tider, då man praktiskt taget
aldrig tvättade sig. I varje fall torde en livslång negligering av det vi kallar underlivshygien ha varit vanlig” (1983:121). Den moderna människan är också flitigt
sysselsatt med härdningens strategi: motionsformer som jogging, gymträning,
aerobics m.m. som syftar till att i någon mening stärka kroppen är populära.
Även kostens betydelse framhävs, med ett stort utbud av olika dieter som LCHF,
Montignacmetoden eller den något äldre ”tallriksmodellen”. Blockeringens och
avståndets strategi kom att bli viktig för Glenn Gould – han förlitade sig till den
moderna teknologin för att kommunicera med omvärlden och sin publik. Teknologin skapade förutsättningar för en fysisk distansering och jag återkommer till
dess betydelse för Gould i nästa avsnitt.
Jag skulle vilja utvidga, eller snarare komplettera, de ovan nämnda strategierna
något. I det moderna samhället använder sig människan i allt ökande omfattning
av diverse piller och vätskor för att öka sitt välbefinnande och skydda sig från
sjukdom. Det kan röra sig om det vi brukar kalla hälsokostpreparat (vitaminer,
mineraler, örter m.m.) och inte minst läkemedel. Det är möjligt att kategorisera
detta fenomen under härdningens strategi, men det bör poängteras att det här rör
sig om en inre härdning, snarare än en yttre. Om den yttre härdningen upplevs
som otillfredsställande, eller kanske alltför ansträngande, kan det vara möjligt att
gå den inre vägen till hälsa i stället.
Det går naturligtvis att invända mot resonemanget ovan att det trots allt inte är
särskilt ovanligt att människor alls inte härdar sina kroppar, utan tvärtom misssköter dem på en mängd olika sätt. Men det är värt att notera att då är denna
misskötsel ofta ackompanjerad av skuldkänslor: ”jag borde motionera mer”, ”jag
borde dricka mindre alkohol” eller ”jag borde sluta röka”, vilket visar att dessa
människor är väl medvetna om underlåtenheten att iaktta den strategi som säger
att man bör härda sin kropp.
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Kroppen som projekt
Det som belyses med härdningens strategi är den moderna människans förhållande till sin kropp. Kroppen är den enskildes projekt, en arena för fysiska och
biokemiska aktiviteter av allehanda slag. Som jag ser det är en förutsättning för
tanken att ha den egna kroppen som projekt att först fjärma sig från den och staka
ut dess gränser mot omgivningen. En lika slående som självklar symbol för detta
förhållningssätt är spegeln. Sten Andersson (1982:175) påpekar att spegeln, som
vi känner den, inte uppfanns förrän på 1600-talet och att gemene man innan
dess knappt visste hur de själva såg ut. Och kanske viktigare: de var inte heller
intresserade av att veta det… Andersson pekar också på den signifikans som ligger
i utvecklingen av en rad av vardagliga föremål när det gäller att dra gränser mellan den egna kroppen och andras: bänkarna ersattes av stolar, de gemensamma
sovplatserna ersätts med sängar och ”de kollektiva skithusen – med stång i väggen
eller en lång rad med hål – förvandlas till den lilla vattenklosetten med plats för
en enda rumpa” (Andersson, 1982:177). I det moderna har människorna fjärmat
sig från varandras kroppar och även från sin egen kropp. Den egna kroppen har
blivit ett objekt.
Hypokondrikern är ständigt upptagen med att känna efter och kontrollera hur
han eller hon mår. Minsta tecken på att något kan vara på tok med hälsan blir
föremål för omsorgsfull utredning. Det kan uttryckas som en fixering vid den
egna kroppen. Flera av Glenn Goulds biografer påpekar att han under sitt liv
konsulterade en mängd läkare och specialister på olika områden. De tycks dock
ha erbjudit honom föga lindring. Roberts menar att även något så banalt som
en förkylning kunde få Goulds stämningsläge att sjunka till rent depressiva nivåer: ”Glenn’s spirits sank very rapidly when he was ill” (Roberts i McGreevy,
1983:239). Redan från början av sin karriär levde han i fruktan för att bli sjuk.
Hans vänner visste att hålla sig borta från Gould om de hade en förkylning.
Inte heller det faktum att han var medveten om sin egen hypokondriska läggning verkar ha hjälpt Gould att komma ur situationen. Det tycks som om hans
hypokondri tilltog i styrka efterhand som han blev äldre. Han övervakade noggrant sin hälsa och tog temperaturen, puls och blodtryck varje morgon – periodvis kunde han kontrollera sin puls så ofta som en gång i kvarten. Han bokförde
noggrant hur många timmar han sov. Ett enligt Friedrich (1989) typiskt utdrag
ur de ”sjukjournaler” som Gould förde kunde se ut så här (det är inte daterat):
Palpitations
Heat in arm
Indigestive-style pains in chest
Wake-up pulse rate-dream episodes....
High pulse diminishing with activity
Freezing sensations-shivers-top of nose....
Ankle-foot phenomenon
Recent month’s lower abdomen problem-liquid consumption triggers pockets of ”ulcer-like”
pains through to back-congestive sensation re bending over (Gould i Friedrich, 1989:317).

111

Ett exempel på en annan lista, med en detaljerad pulskontroll, finns redovisad i
Ostwalds bok om Gould (1997). Läkemedlet Aldomet nämns flera gånger i listan
och det är en medicin för behandling av högt blodtryck:
Pulse Chart
Jan. 18 [1977?] (4th Aldomet at bedtime; 7 ¾-8 hrs solid [sleep])
Wakeup 1:45-104
2:00-”
2:15-”
3:15-102 (after an animated conversation)
3:30-94
3:45-96 (animated conversation)
4:00-88
4:15-84
4:45-90 (phone conversation)
5:00-90
5:08-80 (w.c.)
5:10-88
6:00-88
6:15-82
7:15-82 (Aldomet)
7:30-82
8:00-88 (Aldomet)
12mid-78
5:00 AM-86
5:15-88 (Aldomet) (Gould i Ostwald, 1997:294).

Hypokondrin kunde gå till överdrifter, vilka närmast kan framstå som komiska.
Gould noterar i en av sina journaler vid något tillfälle att han upptäckt några blåaktiga fläckar på sin mage och undrar vad nu dessa kan betyda. Men innan han
rapporterar saken till sin doktor bestämmer han sig för att gå till badrummet och
kontrollera att fläckarna inte härrör från den kulspetspenna med vilken han skriver anteckningen. Gould fortsätter med att berätta att han gick till badrummet
och att fläckarna verkligen visade sig vara endast bläckfläckar, vilka tvättades bort.
De läkemedel Gould tog finns redovisade av Friedrich (1989:318), jag vet
inte om listan är komplett: Aldomet för blodtrycket, Nembutal för att sova, tetracyklin och chloromycetin för de ständiga infektionerna och förkylningarna.
Vidare: Serpasil, Largostil, Stelazine, Resteclin, Librax, Clonidine, Fiorinal, Inderal, Inocid, Aristocort, Neocortef, Zyloprim, Butazolidin, Bactra, Septra, phenylbutazon, methyldopa, allopurinol, hydrochlorothiazide. Och förutom dessa
tog Gould mängder med Valium redan från början av sin karriär. Som synes en
mycket omfattande konsumtion av diverse medicinska preparat.
Att ta så många olika preparat, utskrivna från flera olika läkare, är naturligtvis
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att inbjuda till problem. Gould hade behövt gå till en enda duktig läkare, som
han hade förtroende för, för att kunna få en någorlunda rimlig bedömning av sin
hälsa och sitt läkemedelsbehov. Men det ligger i hypokondrikerns natur att inte
nöja sig med beskedet från en enda läkare, i synnerhet om denne läkare skulle
drista sig att föreslå en radikal minskning av den för hypokondrikern upplevda
nödvändiga medicineringen. Det framstår tydligt att Gould valde den inre vägen
till härdning. Motion och kalla bad var inget för honom, redan i ungdomen
hade han som vi minns visat ett påfallande ointresse för fysisk aktivitet trots hans
föräldrars försök att uppmuntra honom till detta. Den inre vägen blev det enda
möjliga alternativet för Gould.
Friedrich (1989) framhåller också en viktig sak, som inte får glömmas bort:
precis som den paranoide kan ha verkliga fiender så kan hypokondrikern självfallet lida av verkliga sjukdomar. Fadern Bert Goulds uttalande om att hans son
aldrig var riktigt sjuk en dag i sitt liv tycks mig okänsligt. Glenn Gould hade
högt blodtryck och ett antal andra hälsoproblem som han hade fått konstaterade
hos olika läkare: cirkulationsbesvär, problem med innerörat vilket påverkade hans
balans, besvär med ögonen, hemorrojder m.m. Friedrich visade Goulds egenhändigt förda sjukjournaler för en läkare, Dr. Pascarelli i New York, utan att låta
honom veta vem patienten var. Dr. Pascarelli studerade anteckningarna och summerade sina intryck så här:
I don’t know what to tell you. I don’t think you can really pull all this together. I think that
you have to just describe it as what it is. I get the feeling that this is a very frightened man,
who, for a variety of reasons, is trying to seek a solution to perceived problems by doing a
whole series of contrived experiments on himself (Friedrich, 1989:319).

Därmed är vi tillbaka vid kärnpunkten i hypokondrin. Dr. Pascarelli menar att
Gould är rädd. Att vara rädd för bakterier, virus och sjukdom är egentligen inte
särskilt märkligt. Dessa finns ju runt omkring oss hela tiden och ständigt blir
vi genom bekanta och massmedier påminda om att de finns, att sjukdomens
”ondska” kan drabba vem som helst och när som helst. Jag vill emellertid påstå att
det inte är bakterierna eller sjukdomarna i sig som är det huvudsakliga objektet
för hypokondrikerns rädsla. Men vad är det då Gould fruktar? Han är rädd för
det oberäkneliga och oförutsägbara. Han är rädd för sig själv och andra. Han är
rädd för det bräckliga och förgängliga i det mänskliga. Och kanske kan allt detta
till sist härledas till skräcken för döden. Denna rädsla försöker han hålla under
kontroll med de medel som står honom till buds i det moderna.
Genom att fokusera på och experimentera med den egna kroppen, genom att
härda kroppen, kan ångestkänslorna dämpas: ”Det händer inte mig, jag kommer
inte att dö, i varje fall inte idag, nästa vecka eller i år ...”. Paradoxalt nog medför
dock denna kroppsfokusering att hypokondrikern distanserar sig från och etablerar
ett främlingskap inför sin kropp, eftersom han genom sina experiment gör kroppen
till ett objekt. Denna kroppsliga fixering är dock inte det enda medlet för att häva
ångesten för det osynliga. Gould använde sig också av en urgammal metod: riten.
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Det irrationella i det rationella
Goulds ritualer inför en studioinspelning var omfattande. Han hade en speciell
stol, som hans far en gång i tiden hade snickrat åt honom, och denna använde
han alltid. Vid ett tillfälle erbjöd hans skivbolag honom en ny stol, gjord med den
gamla som modell, men Gould höll fast vid den gamla trots att den var så sliten
att den höll på att falla sönder. Innan han spelade brukade han doppa händerna i
skållhett vatten under ett antal minuter, för att få igång cirkulationen ordentligt.
Självfallet hade han med sig en arsenal piller av olika slag, Valium var oundgängligt
när Gould skulle spela. Han drack endast mineralvatten. Luftkonditioneringen
fick i allmänhet stängas av eller justeras eftersom han var så känslig för drag, teknikern som skötte ventilationen fick ibland jobba lika hårt som ljudteknikern.
En liten episod från en inspelning finns återgiven i Friedrich (1989). Det är en
reporter från en tidning som varit närvarande vid en studioinspelning i början av
Goulds karriär:
[...] a small Oriental rug had been placed between the pedals, for Mr. Gould finds himself
unhappy when his feet rest on bare wood; and directly to his right, though the day was mild,
an electric heater had been set up to keep him ultra-warm... Gould finally began to play. He
got through his opening phrase and then, without warning, flung his arms up. “I can’t,” he
said plaintively. ”I can’t. There’s a draft. I feel it. A strong draft.” At this, a flock of workmen
poured into the hall to track down the mysterious wind... (Friedrich, 1989:51).

Dessa riter, eller ritualer, inför ett framträdande eller en inspelning är inget ovanligt, utan tvärtom något som de flesta har erfarenhet av. Ett exempel kan vara
idrottsmannen som ska knyta skorna på ett visst sätt, eller äta samma mat dagen
innan en viktig tävling m.m. Beträffande många riter av denna art ligger det ett
rationellt handlande i botten: vid något tillfälle har man första gången utfört den
aktuella ritualen och funnit agerandet vara lyckosamt. Därför fortsätter man, för
att helt kort anlägga ett behavioristiskt perspektiv, med den aktuella ritualen – beteendet har blivit belönat med framgång och därmed förstärkt. Men någonstans
finns det en gräns som överskrids, där handlandet övergår från att vara rationellt
till att bli vidskepelse, fixering och besatthet. Gould befann sig enligt min mening
ofta på andra sidan denna gräns – något som blir paradoxalt med tanke på hans
skarpa intellekt och hans tro på den moderna teknologin.
Goulds drag av vidskeplighet och irrationalitet gällde inte endast framträdanden och inspelningar. Han hade en del idéer som onekligen tycks besynnerliga.
Han tyckte sig vara oerhört känslig för kyla och bar ofta halsduk, handskar och
keps mitt i sommaren, ibland även inomhus. Han ansåg att second-hand varor
borde undvikas eftersom man inte kunde veta om de hade tillhört människor
med någon form av sjukdom. Vidare var det önskvärt att bo så nära toppen av
en kulle som möjligt för att undvika att drabbas av cancer. Vid ett tillfälle blev
Gould övertygad om att det flygplan som John Roberts och hans fru skulle resa
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med skulle komma att störta. Han hade sett detta i en dröm och bönföll dem att
boka om sin resa. Roberts och hans fru blev naturligtvis oroliga men tog flyget
ändå (det störtade inte). Ljudteknikern Kazdin fick betalt för sina insatser som
ljudtekniker i form av checkar. Att skriva en check var för Gould en hel ceremoni,
menar Kazdin:
Gould didn’t want to give anyone to whom he owed money an “unlucky check”. In all my
years commuting to Toronto, I never found out what made a check unlucky. I don’t think it
had anything to do with the check number, certainly not the amount, probably not the way
he signed his name; I just don’t know.
What would happen is that Glenn would write out the check – completely – and then sort
of stare at it for a moment. In this split second he would know if the check was lucky or
unlucky. In the former case, he would simply present it to the new owner. If, however, he
deemed the slip of paper to be unlucky, then he would say something like: “Uh... I don’t
think I like this one. Let me do another” (Kazdin, 1989:53ff).

I likhet med vissa berättelser om hypokondri ger en sådan här anekdot ett roande intryck; det är inte svårt att föreställa sig Gould stirrande på checken för att
genom någon dunkel inre logik försöka avgöra om den bör accepteras eller inte.
Läsaren kan eventuellt erinra sig liknande inslag av irrationalitet och fixa idéer
i sitt eget liv. Västvärlden brukar betraktas som sekulariserad, i den meningen
att religionen inte längre utgör det centrala i den moderna människans liv. Max
Weber (1995) har beskrivit det som en avmystifiering av världen. En världsbild
baserad på vetenskap och förnuft dominerar – tillvaron är inte längre präglad av
mystik, religion och magi.
Dock är det möjligt att ifrågasätta om denna avmystifiering av världen någonsin
har ägt rum. Mystiken har bara ändrat gestalt. Vi tror inte längre likt den medeltida människan på häxor och onda andar. I gengäld tror vi likt Glenn Gould på
läkemedlen, och denna tro har ytterst sin grund i en tro på vetenskapen och då
främst naturvetenskapen. De flesta har människor har troligen endast dimmiga
föreställningar om hur mediciner påverkar kroppen rent biokemiskt. Det är en
fråga om tro. Matts Bergmark har skrivit boken Medicinsk magi (1966), där han
behandlar magins och suggestionens centrala roll inom läkekonsten. I det avslutande kapitlet skriver han:
Människans yttre livsformer har ändrats, men ej hennes inre. Människosjälen är densamma.
Människosjälen törstar efter undret och hon är lika lyhörd för varje profet som säger sig
kunna utföra detta (Bergmark, 1966:379).

Jag är beredd att ansluta mig till Bergmarks tankegång. Vi väljer de objekt för
tron som erbjuds och uppfattas som möjliga i den kultur och tid vi lever i. Och
liksom inom religionen måste det onda hållas på avstånd genom olika former av
besvärjelser. Här kan man notera en paradox: den moderna människans rationella
strävan efter att skapa ordning i en kaotisk värld åstadkoms med hjälp av riter vil115

ka i sig till sin natur är irrationella. En känsla av ordning kan upplevas subjektivt
genom att besvärja kaos. Hypokondrin är enligt min mening ett exempel på en
sådan besvärjelseform. För att uppleva någon form av förtröstan i en gudsbefriad
värld måste döden på något sätt besvärjas. Ondskan måste exorciseras – men inte
med hjälp av prästernas eller Guds makt. I den moderna västvärlden tror vi på
läkaren och naturvetenskapen.

Gould och teknologin
I detta avsnitt kommer jag att koncentrera diskussionen på Goulds syn på teknologi och särskilt beträffande användandet av modern inspelningsteknologi. Detta
är ett område där han särskilt i relation till dagens omfattande digitala möjligheter när det gäller musikredigering kan betraktas som en viktig och insiktsfull föregångare. Friedrich (1989) ger i sin bok en kort översikt av ljudinspelningens historia. Att spela in ljud var i sig ingen ny teknologi, Thomas Alva Edison byggde
redan 1877 en fonograf med möjlighet att spela in ljud, och kunde på så sätt spela
in bland annat Brahms pianospel. 1925 kom de första 78-varvsskivorna, 1948
introducerade Columbia LP-skivan, vilken roterade med 33 1/3 varv per minut.
På 40-talet började man också i inspelningsstudion använda magnetiserade band
i stället för acetat- eller shellackskivor, vilket gav en möjlighet man inte hade haft
förut: att göra om och klippa i inspelningarna. 1958 kom en annan genomgripande förändring: man började göra inspelningar i stereo i stället för mono.
En annan banbrytande förändring kom 1983, efter Goulds död, då cd:n introducerades av Sony och Philips. Då hade digital ljudteknik redan använts i
studiosammanhang några år. Digital ljudinspelningsteknik är numera standard i
de flesta musikstudios, såväl hemma som i professionella sammanhang, och man
använder i stor utsträckning datorer både vid inspelning, redigering och mixning
av det inspelade materialet. Det är sannolikt att Gould hade varit mycket positivt
inställd till dessa nya möjligheter för bearbetning av ljudmaterial.

Inspelningsstudions trygghet
Glenn Gould blev redan tidigt fascinerad av radions möjligheter att åstadkomma
ljudinspelningar. År 1950, arton år gammal, medverkade han för första gången i
en av den kanadensiska radion CBC:s sändningar och det var en erfarenhet som
påverkade honom djupt. Han skrev själv om denna tidiga erfarenhet av inspelningsstudion:
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I discovered that, in the privacy, the solitude and (if all Freudians will stand clear) the womblike security of the studio, it was possible to make music in a more direct, more personal
manner than any concert hall would ever permit. I fell in love with broadcasting that day,
and I have not since then been able to think of the potential of music (or, for that matter, my
own potential as a musician) without some reference to the limitless possibilities of the broadcasting and/or recording medium. For me, the microphone has never been that hostile,
clinical, inspiration-sapping analyst some critics, fearing it, complain about. That day in
1950 it became, and has remained, a friend (Gould i Payzant, 1978:36).

Gould tillbringande efter sitt tillbakadragande från konsertscenen oerhört mycket
tid i inspelningsstudion. De första åren spelade han in i Columbias studio i New
York, men för att slippa de ständiga resorna fram och tillbaka byggde han en egen
studio i hemstaden Toronto. Studiotekniken utvecklades ständigt. Ett elementärt
sätt att använda den nya tekniken var att utnyttja möjligheten till omtagningar.
Redan i sin första inspelning av Goldbergvariationerna 1955 spelade Gould in
ett antal olika versioner av de olika variationerna. Den inledande ”Aria” som till
sist hamnade på skivan var tagning nummer tjugoett. Goulds redigeringsarbete i
studion byggde mycket på en teknik som kallas ”tape splicing”: genom att klippa
i de inspelade tejperna och sätta samman de bästa delarna från olika tagningar
ansåg han sig kunna skapa den ideala tolkningen av ett verk:
I record many whole movements straight through. But I can also say that I have no scruples
about splicing. I see nothing wrong in making a performance out of two hundred splices,
as long as the desired result is there. I resent the feeling that it is fraudulent to put together
an ideal performance mechanically. If the ideal performance can be achieved by the greatest
amount of illusion and fakery, more power to those who do it (Gould i Payzant, 1978:125).

Fusk eller fulländning?
På 1950- och 1960-talen ansåg många att en inspelning i möjligaste mån borde
försöka efterlikna konsertsituationen. Att gå in i efterhand och bearbeta materialet sågs helt enkelt som fusk och bedrägeri. Detta var emellertid ännu en av
de saker som Gould såg som en nackdel med konsertsituationen. Han menade
att man borde eftersträva idealversionen och tolkningen av ett verk och att detta
var i princip omöjligt att åstadkomma under en stressande, prestationskrävande konsert. I inspelningsstudion var det däremot möjligt att åstadkomma den
fulländade ideala versionen och Gould gjorde studion till sin värld. Teknologins
utveckling gjorde det möjligt, och Walter Benjamin (2008) hör till dem som
påpekat sambandet mellan å ena sidan utvecklingen av nya konstformer, å andra
sidan utvecklingen av teknologin:

117

The history of every art form has critical periods in which that form strives for effects that are
able to find expression without effort only when technology has reached a new level – that is
to say, in a new art form (Benjamin, 2008:30; jfr. även Jannisa, 2011:109).

För att göra en kort utvikning så är det kanske så att diskussionen om autenticitet
när det gäller musik, eller kreativt skapande överhuvudtaget, idag har blivit ännu
mer problematisk. Exempelvis har Jean Baudrillard (1994) talat om att vi idag
befinner oss i ett tillstånd av ”hyperrealitet”, där det verkliga och det imaginära
– eller det autentiska och det falska – alltmer sammanblandas och blir svårare att
särskilja. Det är rentav så att begreppen autentiskt respektive falskt i en sådan tid
kan börja framstå som allt mindre meningsfulla att använda och tillämpa. I ett
modernt medielandskap där text-, bild- och ljudfiler kan kopieras i obegränsade
antal, där blir det också allt svårare att skilja det falska från det seriösa eller ”äkta”.
Det rör sig inte endast om kopior av original, utan om kopior av kopior av kopior… tills det inte går att särskilja mellan de olika framställningarna.
Det kan vara av intresse i sammanhanget att Gould beundrade den nederländske målaren Han van Meegeren (Rasmussen, 2001:84). Denne utvecklade under
1930-talet till fulländning sin förmåga att imitera den berömde 1600-talsmålaren Johannes Vermeers målningar och utgav förfalskningarna som äkta. Medan
den tyska ockupationen pågick sålde van Meegeren falska Vermeermålningar till
samlare i Tyskland. Efter kriget blev han anklagad för att ha sålt nationella konstskatter till tyskarna. När han försvarade sig med att ”konstskatterna” var falska,
och därmed värdelösa, blev upprördheten knappast mindre. Han blev åtalad
och dömd för förfalskning och bedrägeri men avled innan han hann avtjäna sitt
straff. För Gould var exemplet van Meegeren en parallell till vad han uppfattade
som den negativa, traditionella synen på vad som kunde åstadkommas med den
moderna inspelningsteknologin. Även Marshall McLuhan hörde till dem vars
tankar och idéer intresserade Gould. Tanken att den moderna medieteknologin
i sig radikalt transformerar och påverkar den mänskliga verkligheten – illustrerat
med den berömda frasen ”the medium is the message” – väckte genklang och
sympatier hos den teknologiintresserade Gould (Rasmussen, 2001:58; se även
McLuhan, 1964).
Gould tillbringade extremt mycket tid i studion och var synnerligen noggrann.
Vid ett tillfälle gjorde han 1 600 klipp i en radiointervju med en enda person,
och redigeringsarbetet till radiodokumentären The Latecomers tog nästan 400
timmar. Man skulle kunna fråga sig: Varför? Det kan svårligen vara en glädjefylld
upplevelse att göra 1 600 klipp i en kort intervju – det borde snarare vara plågsamt. Ändå ägnade Gould alla dessa timmar åt att finslipa små detaljer i sina inspelningar. En sådan noggrannhet kan knappast betraktas som rationell, den kan
snarare betraktas som ett led i det besvärjande av tillvarons och livets ovisshet som
redan berörts i avsnittet om hypokondri. Lyrikern Werner Aspenström har kallat
musiken för ”bearbetad tid” (1994:118): i inspelningsstudions ljudlaboratorium
bearbetade Glenn Gould sin tid in absurdum.
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I inspelningsstudion kunde Gould, åtminstone i sitt inre och förmodligen endast tillfälligt, känna sig befriad från yttervärldens konkurrenspräglade cirkusarena. Där, med de tekniska möjligheterna att systematisera och revidera musiken
in i dess minsta detalj, kunde kaos förvandlas till ordning. Där hade han kontroll.
Det kan i sammanhanget noteras att enligt Karl Aage Rasmussen kallade medarbetarna på den kanadensiska radion CBC Gould för ”Mr. Control” (Rasmussen,
2001:54).

Den barmhärtiga maskinen
Jean LeMoyne föddes i Montreal 1914. Han var författare, journalist, översättare,
essäist m.m. och Gould gjorde 1968 en lång intervju med honom. LeMoyne hade
en stark tro på teknologins möjligheter att komma människan till godo och hans
åsikter ligger nära Goulds egna på området. Det är därför inte förvånande att Gould
ofta har citerat LeMoyne i intervjuer och artiklar. Det är tydligt att han tagit djupt
intryck av LeMoynes tankar. Här är ett utdrag ur Goulds intervju med honom:
The much-maligned mills of the Victorian era were of course terrible, because the kind of
machine they were using there provoked a kind of superconcentration of humanity and
work. The conditions were really terrible. But those very dreary and bleak mills have clothed
more humanity than all the charity of all the kings, and all the lords, and all the saints, of
humanity. Our most terrible technologies, the ones that frighten us – for example, the oil
technology, when you see refineries at night with flames and all that – the heat that is distributed through them is much more than all the wood that was chopped. And I think in that
way technology exercises a sort of charity upon which we have not reflected yet.
There is real charity in the machine. It is there to help man. Of course it can be perverted. In
that way we are not very free among our own creations. But in themselves they are good...
(LeMoyne i Payzant, 1978:61).

Påståendet att maskiner skulle vara ”goda” ter sig en aning anmärkningsvärt. Att
de är onda är kanske ett vanligare påstående, allra vanligast – och förmodligen
mest korrekt – att de varken är goda eller onda. Teknologin skulle enligt Gould
kunna innebära en väg bort från tävlings- och konkurrenssamhället, det kommer
en ny generation ”to whom the competitive fact is not an inevitable aspect of
life, and who do program their lives without making allowances for it” (Gould
i Payzant, 1978:61). Goulds tankegångar är inte helt glasklara på denna punkt,
men jag tolkar honom så här: genom teknologins utveckling behöver människor
inte längre interagera med varandra på ett omedelbart plan. Vi människor är
inte längre djur som måste lyda aggressiva impulser och kämpa med varandra för
överlevnaden. Den moderna teknologin erbjuder vad Gould kallar en ”protective
shield”: den erbjuder ett hjärnornas, eller själarnas om man så vill, möte i stället
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för kropparnas. Sedd på detta sätt tycks teknologin för Gould erbjuda den nåd
som LeMoyne skriver om. Gould skriver:
I believe in the intrusion of technology because, essentially, that intrusion imposes upon
art a notion of morality which transcends the idea of art itself. And before, as in the case of
‘morality’, I use some other old-fashioned words, let me explain what I mean by that one.
Morality, it seems to me, has never been on the side of the carnivore – at least, not when
alternative life-styles are available. And evolution, which is really the biological rejection of
inadequate moral systems – and, particularly, the evolution of man in response to his technology – has been anti-carnivorous to the extent that, step by step, it’s enabled him to operate at increasing distances from, to be increasingly out of touch with, his animal response to
confrontation (Gould i Payzant, 1978:120).

Teknologin erbjuder alltså enligt Gould en möjlighet att befria människan från
sin animala sida. Jag är inte helt säker på hur Gould ska tolkas: att evolutionen
skulle vara ”det biologiska förkastandet av otillräckliga moraliska system” är i alla
fall för mig ett närmast outgrundligt uttalande. Goulds yttrande tycks emellertid
förutsätta en syn på människan som en i grunden aggressiv varelse. En fallen och
syndfull varelse, för att använda en biblisk terminologi. Det är tydligt att han
ser en fara i den direkta interaktionen mellan människor – den riskerar att väcka
alltför starka känslor till liv, vilket då skulle kunna leda till att den så eftersträvade
självkontrollen brister. I denna mening blir den nya teknologin en välsignelse och
en befrielse, eftersom den möjliggör interaktion på distans. Teknologin blir då på
sätt och vis faktiskt en fråga om moral, som Gould uttrycker det.

Den nattlige telefonören
Ett exempel på Goulds inställning till interaktionen mellan människor är hans
användning av telefonen. Framför allt under de senare åren av hans liv var den
hans kanske viktigaste medel för kommunikation med andra människor. Det
fanns en grundregel för Goulds vänner: du ringer inte Gould, han ringer dig.
Gould ringde oftast nattetid och kunde tala i timmar: om musik, om litteratur,
leka gissningslekar m.m. Han kunde läsa upp långa artiklar i sin helhet, en gång
sjöng han en operaakt för en vän. Hans telefonräkningar kunde uppgå till hundratals dollar. Det kan noteras att även McLuhan (1964) nämner telefonen som
ett exempel i sin diskussion av medier och teknologi. Liksom radion, telegrafen
och televisionen bidrar telefonen enligt McLuhan till att eliminera tidsliga och
rumsliga faktorer i mänsklig interaktion. Den moderna medieteknologin kan på
så sätt betraktas som en förlängning av oss själva. Telefonen är ett bra exempel på
den teknologins skyddande barriär som Gould talade om – den kan förvisso ses
som ett skydd mot fysisk aggression. Men telefonen skyddar också mot mycket
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annat: mot fysisk passion, fysisk kärlek och ömhet, vilket Gould tycks glömma
bort. Det går inte att kramas och pussas via telefon. Dessa, de goda sidorna av
interaktionen mellan människor, riskerar att gå förlorade i Goulds teknologisamhälle, ett faktum som han inte tycks ha varit medveten om eller åtminstone inte
var särskilt bekymrad över.
Eller var han det ändå…? Vad var det egentligen Glenn Gould sökte genom alla
dessa nattliga telefonsamtal? Det är ju inte så att Gould tycker att han klarar sig
utan andra, han har uppenbarligen ett behov av att kommunicera och upprätthålla relationer med andra – det är den konkreta och fysiska interaktionen med
människor som han vill undvika. Han fruktar kontakten med andra människor,
delvis på grund av sin hypokondriska läggning: de är potentiella smittobärare.
Men också därför att de kan utgöra ett hot mot hans självkontroll och reglerade
livsföring. Då får telefonen duga som ersättning. Jag kommer att tänka på den
lille pojken Gould som så gärna ville spela kula med sina kamrater, men som inte
kunde, inte vågade. Bakom de nattliga telefonsamtalen låg en längtan efter kontakt och, måhända, också en ångest över att inte riktigt våga.
En del av Goulds argument för att lämna konsertscenen har redan berörts.
Han var helt enkelt inte tillfreds med livet som turnerande konsertmusiker och
det som detta liv innebar för honom i form av resor och kroppsliga umbäranden.
Men hans invändningar mot konserten var mer omfattande än så. Gould ogillade
starkt konsertens drag av cirkusföreställning: ”At live concerts I feel demeaned,
like a vaudevillian” (Gould i Friedrich, 1989:107). Rasmussen påpekar att han
”måste ha känt att konsertsalens publik bestod av åskådare snarare än åhörare”
(2001:37). Gould såg utöver detta även en fara i den allmänna tävlingsmentalitet
som han menade att musikindustrin hade drabbats av. Musiktävlingar föraktade
han djupt och var kritisk till all form av tävlan mellan människor över huvud
taget. I en intervju deklarerade han frankt: “I happen to believe that competition
rather than money is the root of all evil” (Gould i Friedrich, 1989:125).
När musikupplevelsen delas med andra människor får den ibland en adrenalinframkallande, upphetsande effekt på den enskilde – något som väl framträder
tydligast på rockkonserter men inte är begränsat till endast denna musikform.
Detta fenomen ligger långt från det som Gould såg som musikens uppgift. I
denna mening tror jag att det är möjligt att påstå att han såg musiken som något
som kunde vara negativt och potentiellt farligt för människan. Han hävdade att
det värsta med konserten var att uppmärksamheten riktades utåt i stället för inåt:
The great evil of the concerto is that attention is being directed away from the person who is
listening. It would seem to me that one ought to make the listener aware of an inward-looking, rather than an outward-looking, process. Surely everything that is mixed up in virtuosity and exhibitionism on the platform is outward-looking, or causes outward-lookingness;
and I think that’s sinful, to use an oldfashioned word (Gould i Payzant, 1978:72).
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Att Gould använder ordet ”sinful” är knappast en slump. Det syndfulla menar
Gould består i att konserten medför att publikens uppmärksamhet riktas utåt
mot musikens ytliga drag: den pampiga konsertsalen, pianistens virtuositet, primadonnans glittrande klänning… och därmed bort från den inre och andliga
upplevelsen. Inåtskådandet, det andliga i konsten, går förlorat genom denna fokusering på det yttre. Musik var i Goulds ögon, eller väl mer korrekt öron, en
enskild angelägenhet, något som borde avnjutas i ensamhet under djup inre kontemplation. Konserten, som forum för musikupplevelser, såg han som överflödig
och föråldrad. Musikens kollektiva verkan hade han föga till övers för. Historiskt
har musiken dock ofta haft en kollektiv funktion, som en form av social interaktion och gruppsammanhållande ritual. Den moderna konserten utgör inget
undantag, många har säkert känt gemenskapen i att vara delaktig i en musikupplevelse tillsammans med andra människor. Här framstår Goulds uppfattning
närmast som den motsatta: jag tror att det är möjligt att påstå att Gould ville
”individualisera” musiken och musikupplevelsen. Konserten kan i denna mening
betraktas som något av ett atavistiskt inslag i det moderna samhället, en kvarleva
från forna tiders kollektivt präglade samhälle. Musik, för Glenn Gould, var varje
människas ensak.

Den evige outsidern
Jag har i de föregående avsnitten försökt teckna en bild av Glenn Gould och den
omgivning som formade honom. Redan från tidiga år beskrivs Gould som en
outsider och han upplevde också sig själv som en sådan. Han kände ingen gemenskap med sina skolkamrater: han ägnade sig inte åt sport, ville inte använda
fula ord eller umgås med flickor. Känslan av utanförskap måste ha varit stark. Hur
hanterade den unge Gould denna besvärliga situation? Vad var det som fanns
nära till hands, att gripa efter för att finna ett sätt att leva, när han nu inte tyckte
sig finna någon gemenskap med sina kamrater? Enligt hans egen utsago var det
svårigheterna att komma överens med sina skolkamrater och lärare som var orsaken till hans stora musikintresse. Yttrandet kan förefalla överdrivet och tillspetsat.
Men det kan också ses som djupt signifikativt. Goulds lösning på utanförskapet
innebar att musiken blev en väg till en meningsfull uppgift i livet.
Genom att koncentrera sig på sitt pianospelande kunde Gould i någon mån
fly undan den ångestskapande känslan av utanförskap – detta handlingsmönster
skulle följa honom genom livet. När hans kamrater spelade fotboll eller umgicks
med flickor övade Gould på sitt piano. När dessa kamrater blev vuxna och bildade familj var Gould i inspelningsstudion och spelade piano. Denna isolering
till förmån för konsten blev en del av hans konstnärliga program: han kom att
betrakta ensamheten som en förutsättning för sitt konstnärliga skapande.
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Gould sökte tröst i ensamheten snarare än i gemenskapen, härvid menar jag
att de tidiga upplevelserna av utanförskap är betydelsefulla för att förstå honom.
Musiken blev inte bara hans tröst under dessa tidiga år; han gjorde den till sin
livsuppgift, sitt kall. Det konstnärliga arbetet blev det allt överskuggande i hans
liv och det trängde undan nästan allt annat. Gould etablerade aldrig, såvitt jag
vet, någon kärleksrelation med någon annan människa. Han släppte inte någon
inpå livet. Hur skulle han kunna göra det? Han hade redan från tidig ålder blivit
övertygad om att han var annorlunda än de andra och i stället vigt sitt liv åt
musiken.

Konsten som skydd
Det flitiga arbetet och asketiska levernet ger gott samvete medan alltför vidlyftiga njutningar och nöjen ger dåligt samvete. Hur kan det komma sig? För äldre
tiders religiösa puritaner var det frälsningen som stod i centrum. För den moderna människan blir det i stället fråga om en mer allmän och generaliserad moral
som förespråkar flit och arbete – lättingen blir en klandervärd och löjlig figur. I
Goulds fall är det tydligt att det konstnärliga arbetet för honom faktiskt innebar
en sorts frälsning: det gav hans liv ett meningsfullt innehåll och lyckades i någon
mån häva känslan av utanförskap.
Jag beskrev tidigare en kort redogörelse för hur Gould som ung hade grälat
med sin mor och blev förskräckt över sina aggressiva känslor gentemot modern.
Efter denna händelse bestämde han sig för att aldrig någonsin förlora kontrollen
över sig själv. Jag vet inte vad grälet gällde. Men jag menar att det är möjligt att
tillskriva denna konfrontation också en större symbolisk betydelse: Gould konfronterades här med modern som symbol för det återhållsamma och asketiska
arvet. Han valde självbehärskningen och kontrollen. Han gjorde inte uppror mot
modern och hennes ideal, utan internaliserade dem och gjorde dem till sina. I
denna mening blir det en djupt avgörande händelse. Möjligen var Gould medvetet eller omedvetet inne på samma tankebanor eftersom han kom ihåg händelsen
så många år senare och återberättade den för ljudteknikern Kazdin.
I hela sitt vuxna liv fruktade Gould spontana och aggressiva impulser och var
beredd att försaka samvaron med andra för att slippa konfronteras med dessa
känslor. Asketismen blev här en naturlig utväg för honom: genom att leva metodiskt och disciplinerat kunde de oönskade känslorna tyglas och hållas under
kontroll. På så sätt omvandlades de sinnliga impulserna till sin egen motsats – den
psykoanalytiska traditionen använder termen reaktionsbildning när den beskriver
sådana fenomen som en av försvarsmekanismerna. Jag vill alltså inte hävda att
den asketiske och isolerade Gould skulle ha saknat starka känslor. Det kan ha
förhållit sig precis tvärtom.
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Ensamheten
Teknologin såg Gould som en lösning för att möjliggöra distanserad och känslobefriad interaktion. Teknologin möjliggjorde också Goulds strävan efter perfektion i inspelningsstudion. Den var en väg till den eftersträvade kontrollen – både
av de mellanmänskliga relationerna och av omgivningen. Inspelningsstudions
strikt kontrollerade och ljudisolerade omgivning passade honom perfekt och han
tillbringade en stor del av sitt liv i denna miljö. Goulds förhållande till sitt skapande var utpräglat intellektuellt och konserten ogillades bland annat på grund
av dess känslomässiga prägel som han menade kom i vägen för lyssnarupplevelsen. Här finns en paradox: Goulds yviga, måhända rentav översvallande, scenstil
har av flera beskrivits som passionerad och jag delar den uppfattningen. I denna
mening gav han som utövande konstnär inte intryck av att vara känslokall och
distanserad. Det är möjligt att det faktum att starka känslor tycks ha uppfyllt
honom medan han spelade kan ha varit ännu en anledning att ge upp konserten.
Den musikaliska upplevelsen skulle dessutom vara individuell och inte kollektiv,
vilket var fullt naturligt för Gould eftersom ensamheten hade blivit en integrerad
del av hans konstnärliga program.
Ensamheten är viktig även för att förstå hypokondrins natur. Jag har redan
hävdat att individualiseringen var en förutsättning för hypokondrins uppkomst.
I avsaknad av nära relationer med andra blev Gould hänvisad till att sysselsätta
sig med sig själv. Goulds fixering vid den egna kroppen och hälsan var ett led i
ett ordnande och systematiserande av tillvaron i en sekulariserad värld, där tillvaron är oviss och omöjlig att förutsäga. Hypokondrin kan ses som ett försök att
besvärja ångesten över denna ovisshet, ge ångesten en fysisk form och därmed
göra den möjlig att hantera. Han var således inte bara asket, utan också en i rent
fysisk mening isolerad asket. Detta förhållande utgjorde en idealisk grogrund för
hypokondrin. Gould tillbringade ett helt liv med att försöka kontrollera även det
han innerst inne måste ha vetat var omöjligt att kontrollera: sjukdom och död.
Jag vill hålla för troligt att Gould, trots all den tillfredsställelse som musiken
säkerligen erbjöd honom, stundtals upplevde sin ensamhet som svår. Genom den
självvalda isoleringen och reglerade livsföringen byggde han ett skal omkring sig.
Skalet erbjöd visserligen skydd, men det förhindrade också förtroendefulla och
nära relationer med andra människor, i såväl fysisk som andlig mening. Med åren
blev skalet allt tjockare. Han lyckades aldrig ta sig ur skalet därför att det till sist
växte ihop med honom själv. Att våga bryta mönstret hade betytt att den identitet
som Gould hade format under alla dessa år skulle falla sönder. De många nattliga
telefonsamtalen var försök till kontakt, men något annat än ytliga relationer tycks
det aldrig ha varit frågan om. Outsidern förblev en outsider livet igenom.
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Essensen av en gåta
Goulds liv var, precis som andra människors, intimt förknippat med och begränsat av de möjligheter som erbjöds av det samhälle och den tid han levde i. Ingen
telefon – ingen interaktion på distans. Inga nya uppfinningar inom inspelningsteknologin – inga perfekt klippta inspelningar. De teknologiska landvinningarna
gjorde Goulds val av livsstil och hans distanserade kommunikation med andra
människor möjlig. Hur hans liv hade sett ut i avsaknad av dessa och liknande faciliteter kan jag inte säga. Men hans övergripande livsprinciper hade förmodligen
varit desamma, givet hans bakgrund och uppfostran hade varit densamma.
Naturen representerar kaos, kulturen representerar ordning. Men för att åstadkomma denna ordning krävs att människan ålägger sig själv disciplin och reglering. Gould drev sin självkontroll längre än de flesta – på så sätt var han extrem.
Men hans excentriska drag var inte nyckfulla eller planlösa: de följde ett bestämt
mönster vars nyckelord är ”kontroll”. Jag har i min text försökt följa några trådar
i Goulds liv och i hans sociala omgivning: individualiseringen – hypokondrin –
teknologifascinationen. Trådarna löper samman och förkroppsligas i Gould. Och
genom att dessa aspekter av moderniteten framträder så tydligt blir det möjligt
att betrakta honom som en sorts variant av webersk idealtyp. Glenn Gould är i
denna mening verkligen essensen av en gåta: den gåta som utgörs av det moderna,
västerländska samhället. Han är en av oss.

Epilog
I augusti 1977, medan Gould ännu levde, sände USA ut två obemannade farkoster i rymden: Voyager I och II (Friedrich, 1989:329ff). Byggda för att hålla i mer
än en miljon år skulle de färdas genom vårt solsystem och vidare, långt ut i universum mot andra planeter och stjärnor... Förhoppningen var att en utomjordisk
intelligens någon gång i en avlägsen framtid skulle finna dem och därmed få ett
budskap om vår existens. Hur skulle då jorden och dess människor presenteras
inför de eventuella utomjordingarna? Det diskuterades inom den amerikanska
regeringen att ha en platta med en avbildning av en naken man och kvinna för
att visa hur de olika könen ser ut. Förslaget mötte opposition i kongressen, sådant
snusk skulle inte skickas ut i rymden, och myndigheterna fick överge den idén.
I stället beslutade man att skicka ut en kopparskiva med ljudinspelningar, en
anordning för att spela denna skiva och bildinstruktioner för hur det skulle gå till.
Skivan innehöll en hälsning från USA:s dåvarande president Jimmy Carter, samt
från FN:s dåvarande generalsekreterare Kurt Waldheim. Vidare ett antal hälsningar på olika språk, från sumeriska till engelska. Diverse ljud från jorden som
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valars andning, vulkaners mullrande, hundars skällande, tågvisslor, lastbilsmotorer, människors skratt, ljudet av en kyss. Bland ljuden fanns självfallet musik:
pygméflickor från Zaire framför en ceremoniell invigningssång. Louis Armstrong
sjunger ”Melancoly Blues”. En japansk visa spelas på flöjt, Nattens drottningarian ur Mozarts ”Trollflöjten”, en kvinnas bröllopssång från Peru. Och Glenn
Goulds inspelning av preludium och fuga i C-dur från Johann Sebastian Bachs
”Das Wohltemperierte Clavier I”.
Det är alltså inte helt osannolikt att Goulds musik någon gång i en avlägsen
framtid kommer att kunna höras på en avlägsen planet. Kanske kommer en främmande livsform att bärga någon av Voyagerfarkosterna, tyda instruktionerna och
spela kopparskivan. Även om så inte skulle ske kommer skivan att finnas kvar
i gott och väl en miljon år – mycket närmare odödlighet än så går det inte att
komma. Glenn Goulds musik färdas genom rymden, inkapslad i något av den
mest moderna teknologi som människan hittills har kunnat åstadkomma. Jag har
inte funnit något i litteraturen om Goulds inställning till Voyagerprojektet, men
jag tror att han hade varit nöjd.
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Gudmund Jannisa

How Many Years? A Century of
Mass-Killings and State Terror

How amazingly far normalcy extends; how you can keep it in sight as if you were on a raft
sliding out to sea, the stitch of land growing smaller and smaller … but you’re already too
far away, and all is lost.78
“The horror! The horror!”79

Introduction
The 20th century was, in the words of Zimbardo (2008) “the mass murder century.” In the years 1904-1907, an unknown – but very high – number of the
Herero and Nama peoples of German South-West Africa (Namibia today) were
slaughtered by the colonial military, died of thirst in the Namib Desert while trying to escape the killers, or perished in the world’s first death camp at Shark Island
(Olusoga & Erichsen, 2011). In 1915-1916, an estimated 1.5 million Armenians
and other Christian minorities were slaughtered at the hands of the so-called
Young Turks, following the defeat of the crumbling Ottoman Empire in WWI.
The Armenians fared the worst in numbers – about one million killed – and were
also singled out to be forcibly deported (Gaunt, 2006:1). The men were often
massacred on the spot, while women, children, and elderly were marched through
eastern Anatolia and the Syrian Desert. They died en masse from disease, famine
and constant attacks from Kurdish militias along the routes. The last stop of the
caravans of deportees was the desert town Deir Ezzor where hundreds of thou78 Richard Ford, Canada (2012:92).
79 Joseph Conrad, The Heart of Darkness (2012:97).
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sands perished from illness and starvation. Those who didn’t die from these ‘natural causes’ were killed (Suny, 2015). Japanese military killed between 260,000
and 350,000 civilians in Nanking, China, in 1937, while the Nazis liquidated
at least 6 million Jews, 3 million Soviet POWs, 2 million Poles and hundreds
of thousands of ‘undesirables’, such as Roma people and homosexuals. Stalin’s
Soviet empire murdered 20 million of its inhabitants, while Mao Zedong’s government policies resulted in an even greater number of deaths. Hindu-Muslim
riots in India during the latter half of the 1940s claimed up to half a million lives.
The Khmer Rouge regime killed off 1.7 million people in Cambodia, while Iraqi
military under Saddam Hussein is accused of killing 100,000 Kurds in Iraq. A
military takeover in Argentina in 1976 led to a brutal regime, where many thousands of Argentineans, including children, were kidnapped, tortured, and killed
during the ‘dirty war’ as it became known (Suarez-Orozco 2008:379ff). In Chile,
an investigating commission found in 2011 that 40,018 people had been held
as political prisoners and tortured during the rule of General Augusto Pinochet,
while 3,065 had been killed or forcibly disappeared (BBC World News 2011).
The period 1960-1996 resulted in some 200,000 deaths in political violence in
Guatemala, where born-again Christian leader of state, Ríos Montt, wanted the
very nation of Guatemala to be born again as well. This utopian vision could not,
however, flower until the army had fully vanquished all “subversives”. The massacres peaked during la violencia, 1982-1983, when 86,000 people, most of them
Maya Indians, were killed (Garrard-Burnett, 2011). Also in 1982, Syrian troops
pounded the city of Hama for several days to crush a rebellion against the Hafez
al-Assad government. After the artillery attacks, bulldozers moved in to flatten
whole neighborhoods, and then security forces combed the rubble and killed
those who had survived. All in all, perhaps as many as 20,000 Syrian citizens died
in the proceedings. In 1994, one million Hutus fell victims to the Tutsi majority
in Rwanda. The Balkan Wars in the early 1990s claimed at least 100,000 lives,
including about 8,000 Muslim boys and men who were massacred by Serbian military and para-military, in the UN-proclaimed ‘safe area’ of Srebrenica. Rummel
(2008:92) sums up the horrors of the twentieth century:
170 million men, women, and children have been shot, beaten, tortured, knifed, burned, starved, frozen, crushed or worked to death; buried alive, drowned,
hung, bombed, or killed in any other of the myriad ways governments have inflicted death on unarmed, helpless citizens and foreigners … It is as though our
species has been devastated by a modern Black Plague.80
This paper is about atrocities stretching far beyond those of single individuals
or isolated gangs of killers. It does not, on the other hand, deal with outright warfare between states, even if the mass killings discussed herein could not have been
carried out without an administrative machinery which only governments have
80 All these numbers – except for the unique exactness in the case of Chile – are rough estimates at
best. For the problems involved in estimating the number of deaths in mass killings, see Cribb,
2001.
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access to. Chomsky and Herman (1979) distinguish between the “wholesale terror” practiced by states and the “’retail terror” practiced by individuals or groups,
where even small states have more power to terrorise and kill than any anti-state
terrorists. A state can kill great numbers of people, but it can also through veiled
threats keep people at home at election time – and perform terror on any point
of the scale between these two extremes (McDonald & Tanter, 2006). Important
to point out already at this stage, is that state terrorists will escalate the violence
from its lowest level to whatever level is required to preserve elite control if they
can get away with it (Sluka, 2000:35, my italics). Not that smaller scale killings
are less horrible, except for the fact that the victims are not as numerous. Take
for instance that which happened in July 1941, when half the population of the
small Polish town of Jedwabne murdered the other (Jewish) half. The perpetrators, armed with axes and clubs studded with nails, tortured and killed some
1,600 men, women and small babies alike. To finish things off, a large number
of people were herded into a building which was then set on fire (Gross, 2003).
In Norway, on 22 July 2011, Anders Behring Breivik single-handedly killed 77
people, the majority of them teenagers at a summer camp. Imagine hundreds,
or indeed thousands, of Breiviks; their actions supported and co-ordinated by a
state apparatus, and you may get the beginning of a picture of the nightmarish
scenarios which will be presented below.
I will attempt to outline the inner works of acts of terror on individual as well
as state levels, and the links between the two, empirically and theoretically. But
by only doing so, I might leave the reader numb with fear and hopelessness. Therefore, I will also present possible – and already existing – avenues of resistance,
again on various levels, from local civil society to supra-national. A few words
about the terminology used in this article: I use the word mass-killing, rather than
mass-murder, as in criminological terminology mass-murder refers to the killing
of more than three people on one occasion. The crime of Behring Breivik would
according to this constitute a case of mass-murder. ‘Mass killings’ also has the advantage that it both covers cases that are to be judicially regarded as genocide, and
those that are not. Regarding terror, I use Chomsky’s definition (2008:220): “the
calculated use of violence or the threat of violence to attain political or religious
ideological goals through intimidation, coercion, or instilling fear.” I have chosen
to mainly – but not exclusively – present the two cases of Indonesia 1965-66
and East Timor 1975-1999, to illustrate the dynamics and processes involved on
individual, state and international levels in the sordid affairs of mass killings and
state terror. I invite the reader to change the names of territories, individuals and
states mentioned herein, and the stories you may uncover will in all likelihood
show a tragic similarity to what is presented below.
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Indonesia 1965-1966
In Jakarta, on the night of 30 September 1965, a group of military officers killed six army generals, occupied strategic buildings, and announced the formation of a revolutionary council. Indonesian President Sukarno appointed General
Suharto to lead operations against the coup, and in a few days the Indonesian
armed forces managed to gain control of the situation. The official Indonesian
version was that PKI, the Indonesian Communist Party, was guilty of the coup
attempt. In November 1965, Suharto accordingly authorised a ”cleaning out”
of PKI, resulting in massacres that cost perhaps one million lives, most of them
landless peasants. The army played a key role, in doing some of the killing, supplying trucks and weapons to vigilante death squads, while state-controlled media
whipped up a frenzy of hatred (Chomsky & Herman, 1979; Gerlach, 2010).
Muslim youth groups comprised the vanguard, but they were not alone. In Bali
the killers were zealous Hindis, in Sumatra and the Lesser Sunda Islands many of
the perpetrators were Christian vigilantes (Mehr, 2009). Whatever the reasons for
the hatred, it resulted in countless acts of exceptional brutality:
Most were beheaded, stabbed, or had their throats slit. Others were hacked to death, strangled, slain with clubs or rocks, drowned, or burned or buried alive. The armed forces delivered
victims to village communities for murder … or villages traded victims in order not to have
to slaughter neighbours (Gerlach, 2010:35).

Most of the large-scale killings had ended by March 1966. A power struggle
between Sukarno and Suharto then ended with Suharto gaining the upper hand.
Suharto was sworn in as the new president of Indonesia in February 1967, after
which he established a highly authoritarian Orde Baru (New Order), with the
armed forces having a defined role as both a military and a socio-political force.
An important point taken up by Geoffrey Robinson is the following:
The coup and massacre 1965 also marked a normative and legal turning point, in the sense that such strategies were implicitly legitimized, not only because they were carried out
by state authorities and their allies, but also because they were never punished (Robinson,
2010:44).

This land of recent mass killing soon turned into ”a paradise for investors, free
to be plundered by the industrial societies and its own rulers on a joint venture
basis” (Chomsky & Herman, 1979:131).
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The background in Indonesia and the global political
setting
In the wake of World War II, the United States and the Soviet Union confronted
one another with rival political systems and conflicts of interest throughout the
world. Washington’s strategy was to support almost any regime, no matter how
repressive, if it claimed to be anti-communist. According to the so called domino
theory, if a country fell under communist control, others were likely to follow.81
In December 1949, the former Netherlands India was formally recognised as
the Republic of Indonesia. The new state was a deeply divided society, with tensions between left and right, Communists and Muslims, and faced with regional uprisings. In 1958, President Sukarno introduced his ‘Guided Democracy’,
which, among other things, meant that the country’s western-style democracy
was blamed for the sharpening of social tensions. The communist party gave its
support to Sukarno when Guided Democracy was introduced. The politically
influential army was generally opposed to the communists, and the period was
characterised by Sukarno’s efforts to find a balance between the predominantly
right-wing military and the PKI. The military’s strength was enhanced by a massive arms loan from the Soviet Union in 1961, while the communists found
themselves increasingly isolated after they split with the Soviet Union and sided
with the more revolutionary politics of Mao Zedong’s China. The stage was thus
set for one of the most gruesome purges in the history of the 20th century, as
related above. After the massacres in 1965-66, the United States saw Indonesia
as a major bastion against communism in Asia. At the same time, trade and strategic considerations made Moscow seek normal relations with Jakarta. The Soviet
Union even continued to send arms to Indonesia when it was clear that they were
being used to massacre communists (Mehr, 2009:125).

81 Ironically, this theory were just as threatening when seen from the opposing side, as can be
deduced from the fact that from 1960 onward a number of Latin American regimes were
subjected to US-supported military takeovers. One of those countries was Chile, where the
chilling words (for those in the know) “Jakarta 1965” could be seen on the walls of Santiago as a
message from the right-wing to the left. Information provided by sociologist Eduardo Naranjo,
Kristianstad University, 2014.
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East Timor
One global trend post World War II was the ending of formal colonialism. The
major colonial countries realized that the granting of independence, in combination with continued economic and cultural dependence, was preferable to lengthy
struggles, likely to end in independence under left-wing regimes. Portugal alone
continued to resist militarily, and with precisely this result. On April 25 1974,
the Portuguese dictatorship of Salazar/Caetano ended in the so-called Carnation
Revolution. Within the next two years Portugal had recognized the independence
of Guinea-Bissau, Mozambique and Angola. All three countries were eventually
ruled by communist parties. Within a matter of weeks after the April revolution
in Portugal, three political parties were formed in Portuguese Timor, of which
the vaguely left-wing Fretilin soon emerged as the biggest. Portugal, as the administering power, sent a de-colonization committee to the territory, with the
aim to oversee a development towards a referendum re the political future of the
territory, i.e. independence or joining the neighbouring Republic of Indonesia.82
The nearest western country to Indonesia and East Timor is Australia. Indonesian
President Suharto and the Australian Prime Minister at the time reached an agreement in that the best solution for the future of Portuguese Timor was integration
with Indonesia. Having gained the support of Australia, and after state visits to a
number of countries to ascertain their views on the matter, Sukarto declared that
East Timor could not become independent because it lacked economic viability
(Dunn, 1983). Suharto’s strongest card was the backing of the United States,
who had no wish to see a possible left-wing government in East Timor, á la what
had happened in Portugal’s African colonies. Also influential on US policy were
Indonesia’s extensive trade and investment contracts with US corporations. And,
as we have already seen, the Soviet Union enjoyed normal relations with Jakarta,
based on strategic and trade considerations from both sides (Horta, 1987:155).
Having come this far, the powers that be had obviously decided to bypass Chapter
XI, Article 73, of the UN Charter, which states that all member states are obliged
to “assume responsibilities for the administration of territories whose peoples
have not yet attained a full measure of self-government, to develop self-government, to take due account of the political aspirations of the peoples, and to assist
them in the progressive development of their free political institutions’ (Frank &
Hoffman 1976:333). Adding to this, UN Resolution 1514, ‘the Declaration on
the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples’, provides all
peoples with the right to self-determination. Resolution 1514 further rebuts any
suggestion that a lack of economic viability is grounds for delaying independence
to a non-self-governing territory. Paragraph Three specifically provides that ‘inadequacy of political, economic, social, and educational preparedness should never
serve as a pretext for delaying independence’ (Clark, 1980:32).
82 For a detailed analysis of these events, see for instance Dunn (1983).
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I do not know whether Suharto and his generals even for a minute considered
these UN provisions or, if they did so, they considered them to be “words, mere
words”.83 I do know, however, that on 7 December 1975, Indonesia launched a
full scale military attack on Dili, the capital of East Timor. Fretilin fled to the
mountains, and for a couple of years managed to keep up a military resistance
against the badly equipped Indonesian army. In May 1976, Indonesia formally
annexed the territory as its 27th province, and then closed the waters around the
territory and warned that all foreign ships that entered would be fired upon. Soon
after, Indonesia received a number of counter-insurgency planes from the US,
ground-attack jets from Britain, and Canadian and French attack-helicopters.
In February 1977, a dossier was presented to the Australian government which
stated that the situation in East Timor “might well constitute the most serious
contravention of human rights facing the world at this time” (Kohen & Taylor,
1979:46). Fretilin-controlled parts of the territory were bombarded heavily, and
the population was forced to flee from one area to another without being able
to plant crops. Famine reached endemic proportions. The Timorese military resistance was crushed in 1979, and this was followed by operations to round up
people and herd them into ‘resettlements’. Professional killers, known as nanggalas, ‘knife-killers’, were employed extensively during this period. Hundreds of
thousands of people, stricken by starvation and disease, were forced to enter Indonesian-controlled territory. And there, the terror continued, and especially so
for many of the women. Frequently reported examples of sexual violence occurring inside official Indonesian military installations include (the list is mercifully
far from complete):
t mutilation of women’s sexual organs, including insertion of batteries into vaginas and burning nipples and genitals with cigarettes
t gang rape by members of the security forces forcing victims to be nude, or to
be sexually violated in front of strangers, friends and family members
t keeping lists of local women who could be routinely forced to come to the
military post so that soldiers could rape them. Lists were traded between military units.
The military operated with almost complete autonomy and impunity, circumstances that virtually guaranteed the abuse of power and the perpetration of extreme acts of violence. Throughout the period of occupation (1975-1999), methods
and circumstances in which unlawful killings were carried out included (the list
is, again, shortened):
t Indiscriminate shooting of unarmed groups of civilians
t Ordering of victims to dig their own grave before execution
t Death in custody by beating and torture
83 William Shakespeare, Troilus and Cressida.
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t Public beheading
t Forcing a civilian to kill another civilian under duress
t Tying to a moving vehicle to be dragged to death (Fernandes, 2008).

The world’s reaction
As has already been stated, the major powers found it in line with their own interests to ignore the fate of the East Timorese. The same goes for many of the lesser
powers around world. As for Portugal, its’ policy on East Timor was for many
years very cautious. Exiled East Timorese spokesman José Ramos Horta at one
stage called the Portuguese governments ‘pathetic bystanders’, as successive administrations opted for a relative silencing of the Timor issue (Magalhães, 1995:9).
Indonesia expected that military victory would in due time be followed by a
“normality” of the situation and a formal acceptance by the global society. During
the early 1980s, Indonesia tried hard to get East Timor off the UN agenda, and
almost succeeded. In 1975, 72 countries had supported the UN declaration that
demanded the withdrawal of Indonesian forces, while 10 countries voted against
and 43 abstained. By 1982 the figures were 50, 46 and 50 respectively. Most
Western countries either abstained from voting or voted ‘No’ on most of the
resolutions. The Arab bloc – vehemently opposed to the maltreatment of their
Palestinian brethren – sided with Indonesia, the world’s largest Muslim country,
as did Turkey. Sweden supported East Timor in the yearly UN vote from 1975 to
1979. Meanwhile, export of arms to Indonesia increased. On 5 December 1978
then Liberal Party Foreign Minister Hans Blix said in the Swedish parliament re
the arms exports to Indonesia:
The law that forbids export of arms is applicable when a country is at war against another
country. Indonesia is not at war, because Sweden does not recognise East Timor as an independent nation. The law is also applicable when a country has internal conflicts. Indonesia
has no internal conflicts, because Sweden does not recognise the Indonesian annexation of
East Timor. Finally, the law can be applied if the arms can be assumed to be used to suppress
human rights. We have no evidence that the exported arms are used in East Timor. Finally,
the arms are of a defensive nature (Larsson, 1985:33, my translation).

This brilliant example of Orwellian newspeak was undoubtedly an ingenious way
of handling the situation, but hardly an honourable one. The Labour Party, while
in opposition, vowed to stop the arms export to Indonesia. However, when the
party was back in power, it was business as usual. The argument was that while it
had been wrong to start an arms export to Indonesia as the Liberal government
did, the Labour government was now tied by the contract and had to complete
deliveries (Retbøll, 1987:35).
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Keeping the flame alive
By the 1980s, the armed struggle against the Indonesian occupation was reduced
to a small but highly symbolic guerilla that “kept the flame alive” in the mountains of East Timor.
Resistance against the Indonesian occupation was now to a large extent centered on young,urban East Timorese and a small number of exiled Timorese,
connected with support groups abroad. From an early stage, solidarity groups
in Australia were crucial in keeping an awareness of the ‘East Timor question’
alive in that country, and during the late 1970’s/early 1980’s several European
nations also witnessed the rise of East Timor solidarity groups. Portugal’s entry
into the EC (the forerunner of the EU) in 1986 meant that the country gained
a platform which the new government of Mario Soares used to inform other
member countries about the issue. However annoying these activities on behalf
of East Timor were to the Indonesian government, they could never amount to
much more than the proverbial ‘pebble in the shoe’ of Indonesia’s foreign policy,
as famously formulated by Indonesian Foreign Minister Ali Alatas. The turning
point re East Timor was a massacre of young demonstrators in Dili, the capital
of East Timor, on 12 November 1991, which was filmed by a British journalist.
The film was smuggled out of the territory and then shown on news programs to
shocked viewers around the world. This sat in motion an unprecedented activity
of international grassroots solidarity, now greatly facilitated by the growing use
of the Internet.
In the US, a handful of activists demonstrated in front of the Indonesian Mission to the United States in December 1991, outraged by their government’s
complicity in the grisly affair. These activists then formed the East Timor Action
Network (ETAN), with the immediate aim to stop US military assistance and
training to Indonesia and a long-term aim to work for an act of self-determination in East Timor. ETAN connected scores of likeminded activists from around
the country, and established relationships with sympathetic senators and congressmen. As a result, most US military training and weapons sales to Indonesia
were stopped. By then, East Timor solidarity groups existed in more than twenty
countries; Japan alone had no less than forty local groups. In Europe, the solidarity movement put strong pressure on their governments to stop their export
of arms to Indonesia, and were instrumental in the organization of Parliamentarians in support of self-determination for East Timor (Simpson, 2004:461).
The latter organization, formed in 1988, had at its peak a membership of 900
parliamentarians in 40 countries. As grassroots support groups popped up in a
steadily growing number of countries; they together formed the International
Federation for East Timor (IFET) to co-ordinate their collective efforts. Even in
Indonesia itself, an increasing number of pro-democracy activists began to see
the fight for democracy in Indonesia and the right of the East Timorese people to
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self-determination as parts of the same struggle. The work of these organizations
was critical in increasing the political costs of the occupation for Indonesian authorities, and contributed to what one scholar has called “Timor fatigue” among
elements of the Indonesian political elite (Robinson, 2010:85).
The awarding of the Nobel Peace Prize to East Timorese José Ramos Horta and
Bishop Carlos Belo in 1996, again brought East Timor to the headlines around
the world. During the intervening years – i.e. since the collapse of the Soviet empire – Suharto’s authoritative and highly corrupt regime had become a liability to
the US and other countries in the West. In 1997 the so called Tiger economies –
including Indonesia – collapsed, and an ageing Suharto was forced to step down.
In January 1999, Habibie, Suharto’s successor as President of Indonesia, decided
that if the Timorese did not want to be a part of Indonesia, Indonesia should let
them go. In a tripartite agreement between Indonesia, Portugal and the UN, on
5 May 1999, it was agreed that a UN organised referendum to determine the
future status of East Timor would be held. The UN Security Council authorized
the creation of the United Nations Mission in East Timor (UNAMET) to organize and conduct the referendum. Most importantly, no major power now saw
reason to veto this solution.84 The UN underlined the responsibility of Indonesia
in maintaining stability and security in East Timor during the voting. Indonesia,
however, did quite the opposite. On August 30, 1999, 78 % of the voters opted
for independence. Following the referendum, a campaign of killings, rape and
arson by anti-independence militias under the protection of – and orchestrated
by – Indonesian military, burst out all over East Timor. Under pressure from
some of the world´s most powerful leaders, including US President Bill Clinton,
Indonesia agreed to the deployment of an UN-sanctioned and Australia-led multinational force, which quickly chased the militias across the border into West
Timor. The era of ‘wholesale violence’ had finally come to an end, and on May
21, 2002, East Timor was formally declared an independent state.

A theoretical dissection
It’s time now to ask the question “how can people do such things to others?” regardless of the geographical setting. What we are looking for are common characteristics, not the specific details of supposedly blood-thirsty cultures. The search
to identify a scapegoat – a social class, or ethnic or racial group on which to pin
the blame for social and economic problems – added by the propaganda machine
84 The last time France and the UK used their veto power was in 1989, since then only USA,
Russia and China has used it. USA routinely vetoes resolutions on Palestine, while Russia and
China have vetoed resolutions on Syria four times since the crisis began in 2011 (The New York
Times Feb. 4, 2012, Human Rights Watch, May 22, 2014).
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of an authoritarian regime – is a common precondition in the evolution of mass
killings. When a power elite wants to destroy an enemy, it turns to propaganda
experts to fashion a program of hate, a collective hostile imagination that transforms others into an enemy, excluded from ones ´universe of moral obligation`
(Fein 1977:x-xi). In Nanking in 1937, Chinese men were used for bayonet practise and decapitation contests, and a great number of the women were raped and
then tortured to death (Zimbardo, 2008:16). A Japanese general reported that
this had been easy for his soldiers, ”because we thought of them as things, not
people like us” (Zimbardo, 2008:307). For such a transformation of others to
take place, a shared ideology must be invoked, an overriding vision of the world
and how to live, that defines certain obstacles to the good or holy life in the form
of certain kinds of people who must be discriminated against, removed, eliminated, wiped out (Scheper-Hughes & Bourgois, 2008:14). One overriding ideology
that on countless occasions have been used with disastrous results is religion.
Indian economist and philosopher Amartya Sen, witnessed as a young boy how
in his neighborhood people with diverse identities were suddenly transformed
into “ruthless Hindus and fierce Muslims. People who were in other ways quite
similar – poor labourers with little economic means – in a fury of dichotomized
identities killed each other mercilessly, seeing in their victims nothing but one
overriding identity and noticing not their likeness to themselves in most other aspects” (Sen, 2007:3). While the mentioning of a correlation between religion and
ruthless violence might seem obvious to some and, perhaps, offensive to others, it
is by no means a novel idea. More so is the connection between gender inequality
and violence on ‘wholesale’ level; as formulated by Hudson et al in the book Sex
and World Peace (2014). The authors argue that gender inequality, in all of its
many manifestations, not only destroys homes but also significantly affects politics and security at both national and international levels. States that are more
gender equal are less likely to go to war, are less likely to be involved in internal
violent crises, and also more likely to be democratic, stable and prosperous than
states where norms of violence is rooted in gender inequality.
On the other hand, while more secular and more gender equal countries do
not use terrorist strategies within or between their own states, they often have
little problem in ignoring – or even supporting – gross and barbarous violations
of human rights abroad (Stohl, 1987:164). This observation points towards a discussion about modern society, of which Zygmunt Bauman has famously argued
that “the Holocaust was born and executed in our modern rational society, and
for this reason it is a problem of that society, civilization and culture” (Bauman,
2000:x). However, Bauman also notes that “the Holocaust was a unique encounter between the old tensions which modernity ignored, slighted or failed to resolve – and the powerful instruments of rational and effective action that modern
development itself brought into being” (Bauman, 2000:xiv). Prunier (2009:xxx)
writes in a similar fashion about the Rwandan genocide: “Its deepest causes
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reached far back into the pre-colonial culture of Rwanda. But it could never have
occurred without the manic cultural reengineering of the Belgian colonial authorities. It was both a traditional logic gone mad and a totally modern artefact.”
And then we have Antonio Gramsci’s words about the situation in Fascist Italy
in the 1930s: “The crisis consists precisely in the fact that the old is dying and
the new cannot be born; in this interregnum a great variety of morbid symptoms
appear” (Gramsci, 2007:276).
These statements are interpreted by me as a referring to disastrous clashes between – or better perhaps, overlappings of – what sociologists call Gemeinschaft
and Gesellschaft; words coined by 19th century German sociologist Ferdinand
Tönnies with the broad meaning pre-modern and modern societies, respectively.
In Gemeinschaft people are friendly towards their friends (i.e. family, clan, village), and hostile against their common enemies (more or less everyone else),
while in Gesellschaft man is an abstract entity and, as such, has friends or enemies
only in relation to the goals towards which he aspires. It is here I differ from Bauman, in that I believe that a society characterised by increasing fluidity of social
identities and individual biographies (Bradley, 2007:25) also makes it possible
individuals to share abstract ideas and to create supra-clan solidarities with other
individuals who are likewise made up of diverse identities. Amartya Sen (2007)
writes that: ”[…] individuation, the awareness of who one is in relation to others,
takes place under conditions of role segmentation, which leads to other ways of
classifying people, which can restrain the exploitation of a specifically aggressive
use of one particular categorization” (Sen, 2007:4).
Still, whether a person lives in a pre-modern or modern society, the terrible
truth is that almost anyone can be a perpetrator. The Lucifer Effect (Zimbardo,
2008) means that ordinary people – like you or me – can become willing parts of
the “banality of evil,” and be responsible for the most despicable acts of cruelty
and degradation of their fellows. The expression “banality of evil”, comes from
Hannah Arendt’s account of the trial against SS-Obersturmbannfuehrer Adolf
Eichmann in Jerusalem in 1961, where Arendt found that “everybody could see
that this man was not a ’monster’, but it was difficult indeed not to suspect he
was a clown” (Arendt, 2005:90 & 27 respectively). German social psychologist
Harald Welzer likewise reminds us of the disturbing fact that the great majority
of the Nazi war criminals – from the top brass down to the lowest rung on the
ladder – were not sadistic brutes in a clinical sense, but rather ”normal, ordinary
people” (Welzer, 2007:13). Eight years after the initially mentioned massacre of
the Jewish population in Jedwabne, fifteen men (only) were detained by police:
They were mostly small farmers and seasonal workers, two shoemakers, a mason, a carpenter, two locksmiths, a letter carrier, and a former town-hall receptionist. Some were family
men (one a father of six children, another of four), some still unattached. The youngest was
twenty-seven years old, the oldest sixty-four. They were, to put it simply, a bunch of ordinary
men (Gross, 2003:15).
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To quote Zimbardo: “a full understanding of the dynamics of human behaviour
requires that we recognize the extent and limits of personal power, situational power, and systemic power” (Zimbardo, 2008:x). According to Zimbardo, the main
causal agent is the situation or system and not the person. While the situation
may be local, the system is world-wide. Most large-scale internal violence post
WWII has hit developing societies and regions, and specifically so authoritarian
states. The more power a government has, the more it will make war on others
and murder its domestic subjects (Rummel, 2008:2). But authoritarian states
don’t exist in a vacuum. The power elites in Third World countries are invariably linked at both instrumental and structural levels to their counterparts in the
countries with which they have military and economic ties. Local cases of state
terror are only comprehensible within this encapsulating context (Sluka, 2000,
Chomsky & Herman 1979).
Cohen (2013) writes of ‘the atrocity triangle’ of victims, perpetrators and observers. As pointed out by Welzer, individuals always attempt to confer meaning
to their choice of action, before, during and after the deed (Welzer, 2007:46, my
italics). For the perpetrator in the atrocity triangle, it may seem meaningful to be
a part of a ‘cleaning process’, to ‘get even’ with some (supposed or real) oppressive,
or dangerous category of people, to find a satisfying feeling of power through the
instilling of fear in others, or even attaining a bizarre kind of fame (!). For the
perspective of one of the perpetrators of the Indonesian massacres of 1965/1966
there is Joshua Oppenheimers film documentary The Act of Killing (2012). In the
film, Anwar Congo, killer of a great number of people, surrounded by admiring
friends, freely boasts about the killings and re-enacts some of them in front of the
camera, while discussing pros and cons of different ways to kill and the merits of
various clothes to wear while doing it. In Oppenheimer’s words:
The tragedy implicit in this film is that once you’ve corrupted yourself, by taking one life
through a kind of original sin, the justification demands further evil … it demands, most
chillingly, that you kill again if called upon. … If you refuse, it’s tantamount to admitting it
was wrong the first time. There’s this downward spiral of evil and corruption, which creates
this terrifying world (Oppenheimer, 2013).

And here follows the words of `Jorge´, a former member of an East Timorese
militia group. The only meaning Jorge found in killing was, seemingly, that of
not being killed himself:
I don’t know, not in numbers, I don’t know how many people I’ve killed. I have been killing since I was eighteen … My friends and I were forced to join the Indonesian army … If
you don’t fight you get killed yourself. I went on operations to kill other Timorese, ordinary
people. Then I felt strange. None of us felt good. At first we are sad, we have remorse, but
after two or three years it was easy. You get used to killing … I was just full of hate all the
time then. I hate myself too. Every day you see bodies and feel nothing. After a while, your
feelings don’t work (Turner, 1992:173ff).
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Impunity or justice?
When the Nazis planned the extermination of millions of Jews and other ‘undesirables,’ and somebody pointed out possible future implications of this project,
Adolf Hitler asked the rhetorical question: ‘Who ever heard of the Armenians?’”
The answer, of course, was no one (Kiernan, 2009:xv).85 Likewise, Radovan
Karadžić, political commissar of the Bosnian Serb project for a racially (or rather,
non-Muslim) pure state of Republika Srpska, and his General Ratko Mladić ordered the mass execution of Srebrenica’s male population in 1994 “because they
wanted to, because they could and because they were confident that no one would
ever hold them accountable for it” (Rohde, 2012:373, my italics). Shortly before
that, Hutu leaders in Rwanda had watched the world’s indifference to earlier
mass killings in Bosnia, and concluded that they too could get away with murdering their ethnic rivals, the Tutsi. Respect for human rights, and accountability for those who violate them, requires the establishment of the rule of law at
national and international levels, and the abandoning of a culture of impunity.
For approximately 150 years, international lawyers, diplomats, and advocates has
contemplated the creation of an international criminal court to hold individuals
responsible for criminal acts carried out in the name of the state. In 1915, France,
Great Britain and Russia notified the Turkish Ottoman authorities that they
would be held responsible for the massacres of the Armenian population (Schiff,
2008:21). Further developments led to the creation of the Permanent Court of
International Justice (PCIJ) in 1922. The PCIJ served as the judicial arm of the
League of Nations – the forerunner to the United Nations – and produced a
number of judgments and advisory opinions on a number of matters such as
boundary and maritime disputes, trade regulations, disputes re natural resources
and treaty interpretations. During the 1930s, however, the world’s governments
were more concerned about heightened international tension than with finding
solutions to smaller issues of discontent. The PCIJ was unable to meet during the
war years and was eventually dissolved.
In autumn 1944, representatives of China, the Soviet Union, the United States,
and the United Kingdom met at Dumbarton Oaks, Washington D.C. There,
they jointly formulated proposals for a world organization to succeed the League of Nations, and an international court to succeed the PCIJ. On February
5, 1946, the first session of the United Nations General Assembly took place,
during which the first members of the International Court of Justice (ICJ) were
elected. The ICJ was given a dual role: (a) to give judgements on contentious cases submitted to it by States, in accordance with international law and (b) to hand
down advisory opinions on legal questions at the request of the United Nations
85 In Turkey, it is a crime to denigrate the Turkish Nation, according to Penal Code Article 301.
The formulations in Article 301 are vague enough to efficiently discourage discussions of a
wide range of topics, including the mass killings and deportation of Armenians in 1915 (Suny,
2015:xii).
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organs and specialized agencies (Bosco, 2014:6). Chapter XIV of the United Nations Charter authorised the UN Security Council to enforce International Court
of Justice rulings. However, such enforcement was, and still is, subject to the veto
power of the five permanent members (the so called P5) of the Security Council
– United States, China, Russia, England and France. Coinciding in time with the
creation of the United Nations and the International Court of Justice were the
Nuremberg and Tokyo tribunals where, in the wake of World War II, the victorious side agreed between themselves on unprecedented trials of war criminals.
The Nuremberg Trial of Major War Criminals was held from November 1945, to
October 1946. Twelve of the accused were sentenced to death, and the rest were
given prison sentences. At the similarly established Tokyo War Crimes Trials,
senior Japanese political and military leaders were found guilty of crimes against
peace, war crimes and crimes against humanity. They were sentenced to punishments ranging from death to imprisonment. There were 12 additional trials held
at Nuremberg between December 1946 and April 1949, but this time before a
US rather than an international tribunal. The Cold War had begun, and this was
to have a strong and adverse influence regarding the possibility of creating an
instrument for the implementation of international humanitarian law for years
to come.
The ICJ was inaugurated in The Hague on 18 April 1946, and has since then
delivered a large number of judgements and advisory opinions on disputes concerning boundaries, territorial sovereignty, diplomatic relations, the right of asylum
and more. The ICJ does not, however, deliver ‘judgements or advisory opinions’
on individuals who commit, or order, atrocities. The trials at Nuremberg and
Tokyo had been set up by the victor states to enforce justice upon the losing side,
and the losing side alone. The beginnings of an international concerted effort to
end impunity – the exemption from punishment, penalty or harm – for gross violations of human rights, no matter who committed them, was when the United
Nations General Assembly adopted the Genocide Convention on 9 December
1948, and the Universal Declaration of Human Rights the following day (Schiff,
2008:26). Here follows the first three out of a total of 30 articles contained in the
Human Rights Declaration:

Article 1
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit
of brotherhood.
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Article 2
Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration,
without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.
Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person
belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other
limitation of sovereignty.

Article 3
Everyone has the right to life, liberty and security of person.
The United Nations General Assembly also in 1948 recognized the need for a
permanent international criminal court. Those advocating a court argued that if
international justice should apply to senior German and Japanese officials, why
not perpetrators of similar crimes around the world? As witnessed already at the
second round of trials at Nuremberg, however, the Cold War precluded the construction of such an ambitious new international structure (Bosco, 2014).
The idea of a system of international criminal justice re-emerged after the end
of the Cold War. As talks to that effect were taking place at the United Nations
during the early 1990’s, the world watched in horror the atrocities taking place
in Yugoslavia and Rwanda. In both cases, the UN failed to act resolutely to stop
the humanitarian disasters on the ground. However, in response to these atrocities, and its own fiasco, the United Nations Security Council established an
ad hoc tribunal for each of these situations, the International Criminal Tribunal
for the former Yugoslavia (ICTY) in 1993 and International Criminal Tribunal
for Rwanda (ICTR), in 1994. Weschler (2004:59) describes the establishment
of the Tribunal for the former Yugoslavia as “a groundbreaking move, the first
explicit acknowledgement that accountability for the most egregious war crimes
and crimes against humanity was key to the maintenance of peace and security
and that individual responsibility for such crimes was of concern to the Council”. But states acting concertedly through the UN system were not alone in their
quest for international justice. They were accompanied by, and pushed on by, a
broad civil society movement which gained in strength during the 1990s. Untold numbers of citizens in countries around the world – ‘observers’ in Cohen’s
atrocity triangle – overcame the ‘ostrich problem’ (Stohl, 1987), and refused to
look away when confronted with the heinous crimes in Yugoslavia, Rwanda and
elsewhere. Joining others in Non-Governmental Organizations (NGO’s) such as
Amnesty, Human Rights Watch, Save the Children, Oxfam and Global Witness,
they could launch campaigns, mobilize pressure on parliamentarians and attract
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media exposure. They also learned to work through the UN, where they quickly
learned that support from the Council majority was not enough, as they repeatedly faced “the brick wall of P5 vetoes” (Paul, 2004:384). Struggling to throw
light on certain cases – such as East Timor – NGOs made international justice a
priority, and lobbied a for permanent international court, with the jurisdiction
to address war crimes regardless of where and by whom they were committed
(Bosco, 2014).
In late 1994, the UN’s International Law Commission produced a draft statute
for a permanent criminal court, and soon an ad hoc group of states, ‘the likeminded group’, emerged to work on the draft and advance the idea.86 The group
was heavily European, plus support of several Latin American and African states,
Australia, New Zealand and Canada. Simultaneously, a group of non-governmental organizations met in New York in an effort to co-ordinate efforts towards
the same goal, resulting in the creation of the Coalition for an International
Criminal Court (Bosco, 2014:39). Together, these diverse groups were part of
what Kathryn Sikkink has dubbed a ‘norm-cascade’, “a dramatic new trend in
world politics toward holding individual state officials, including heads of state,
criminally accountable for human rights violations” (Bosco, 2014:15).
The broad diplomatic and activist campaign eventually resulted in the decision
to convene a conference of 160 countries in Rome in the summer of 1998. The
result was the Rome Statute of the International Criminal Court, adopted on July
1998, with 100 states in favour, 21 abstentions and 7 votes against. According to
the Rome Statute, the ICC can try cases of serious crimes committed since 2002
on the territory of ratifying states or by one of their citizens, and will focus its
investigations and prosecutions on those who bear the greatest responsibility for
such crimes. Unlike the UN Charter, the Statute included no privileges for the P5
nations (Rigney, 2014; Bosco, 2014). Let us here look at the definitions of some
of the breaches of human rights falling within the jurisdiction of the ICC: crimes
of aggression, war crimes, crimes against humanity and the crime of genocide:
A “crime of aggression” means the planning, preparation, initiation or execution of an act
of using armed force by a State against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another State. The act of aggression includes, among other things, invasion,
military occupation, and annexation by the use of force, blockade of the ports or coasts, if
it is considered being, by its character, gravity and scale, a manifest violation of the Charter
of the United Nations. The perpetrator of the act of aggression is a person who is in a position effectively to exercise control over or to direct the political or military action of a State.

A war crime can be a single, isolated, dispersed or random act, including willful
killing; torture or inhumane treatment, biological experiments; willfully causing
great suffering, unlawful deportation or transfer or unlawful confinement; and
taking of hostages.
86 In more recent years, the term ‘the like-minded group’ has quite conversely been taken over by a
group of nations that prioritize national sovereignty over human rights (Goodhart, 2013:434).
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The ICC distinguishes ordinary crimes from crimes against humanity as unlawful acts – such as the ones listed immediately above – but which have been “committed as part of a widespread or systematic attack,” “directed against a civilian
population,” and committed according to “a state or organizational policy”
Genocide is defined in the UN Convention on the Prevention and Punishment
of the Crime of Genocide as:
... any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national,
ethnical, racial or religious group, as such: killing members of the group; causing serious
bodily or mental harm to members of the group; deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; imposing
measures intended to prevent births within the group; [and] forcibly transferring children of
the group to another group.87

The Convention states that it is not just the acts of genocide themselves that are
punishable, but also conspiracy to commit genocide, direct and public incitement to commit genocide, the attempt to commit genocide and complicity in
genocide. It is the specific intention to destroy an identified group either in whole
or in part that distinguishes the crime of genocide from a crime against humanity
(Robertson, 2014:27, my italics).
A few months after the Rome conference, in October 1998, former Chilean
president Augusto Pinochet visited a London hospital for back surgery, when a
Spanish jurist transmitted a request for the former dictator’s arrest and extradition to Spain, accusing him of having ordered the murder and torture of Spanish
nationals during the 1970s. British officials determined that they were obliged to
act on the arrest warrant and for a period of time Pinochet was not allowed to
leave the country. The House of Lords finally decided that Pinochet could only be
prosecuted for crimes committed after 1988, the year that the United Kingdom
implemented legislation for the United Nations Convention Against Torture,
and in March 2000 Pinochet was allowed to return to Chile. Despite his release,
the unprecedented detention of Pinochet in a foreign country marked a watershed in international law, by some considered one of the most important events
in judicial history since the Nuremberg trials. It had been agreed that the Rome
Statute would enter into force after sixty states had ratified it, and the Pinochet
incident appears to have speeded up the pace of this process88 (Bosco, 2014; Rigney, 2014). In June 2000, France became the first member of the Security Coun-

87 The term genocide was coined by the Polish jurist Raphael Lemkin in the 1940’s, as he lacked
a term to describe the crimes by the Young Turks against the Armenians and Hitler’s Germany
against the Jews. The word is composed out of two roots: the Greek word for people – genos –
and the Latin suffix – cide – for murder.
88 A treaty that is not ratified is not legally binding. Signing does not create a binding

legal obligation but does demonstrate the State’s intention to examine the treaty and
consider ratifying it.
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cil to ratify,89 and on April 1, 2002 the 60th ratification of the Rome Statute was
deposited with the United Nations, when ten countries simultaneously handed
in their ratifications at UN Headquarters in New York. On July 1, 2002, the ICC
officially opened its doors in The Hague.
The ICC was from the outset plagued by a lack of money, state support, and
internal organisational problems. Furthermore, the ICC relies on governments
for assisting investigations and bringing individuals to trial. There has also developed an uneasy relation with some African governments. In 2013, all the 21
defendants on trial at the court were African. Among them was Ivory Coast’s
former President Laurent Gbagbo, charged with murder, rape and other forms
of sexual violence. In December 2010, Uhuru Kenyatta, President of Kenya, and
other powerful individuals, ‘The Ocampo Six’ were named as suspects of crimes
against humanity by the ICC prosecutor, following violence which claimed about
1100 lives and forced as many as 650,000 to flee their homes, after the 2007 elections in Kenya. When Kenyatta appeared before the ICC in The Hague, he was
the first serving head of state to do so. Eventually, the ICC withdrew the charges,
stating that the Kenyan government had refused to hand over evidence vital to
the case, and of bribing and intimidating witnesses. Kenyatta subsequently, in a
speech at an African Union meeting, accused the ICC of being a “toy of declining
imperial powers” (Roth, 2014). Defenders of the ICC – including African – on
the other hand, rejects such claims, and instead point out that for many on the
continent the ICC offers the only means of bringing human rights abusers to
justice. Five of the African states where the ICC has been prosecuting suspects
have themselves asked the court to intervene, and the 34 strong African block of
member countries in the ICC were central in the negotiating of the Rome Stature (Rigney, 2014; Roth, 2014). To many, the strained relations between some
African governments and the ICC would seem to be more of an ‘African political
elite problem’ than an ‘African problem’.
The case of Darfur in the early years of the current century illustrates both the
possibilities and the shortcomings of international humanitarian law. In 20032004, a civil war between the Janjaweed, an irregular Arab militia supported
by the Islamist government of Omar al-Bashir, and two rebel groups from the
African dominated Darfur area, claimed the lives of more than 70,000 civilians
and uprooted an estimated 1.8 million more. However, much of the international
debate on Darfur focused on whether to call what happened genocide, rather
than how to stop what was happening. One reason was that many believed that
applying the genocide label would commit to an international intervention, as
the Genocide Convention from 1948 holds that contracting parties are required

89 France was followed by the United Kingdom on 4 October 2001. Of the states discussed in this
text, these have not ratified: The United States, Russia, China, Turkey, Sudan and Indonesia.
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to “undertake to prevent and to punish” genocide90 (Straus, 2005). Eventually,
the UN Security Council referred the situation in Darfur to the ICC. China and
Russia, with strong links to the Bashir governments, chose not to use their veto.
Initially, Sudan co-operated with the ICC, but when prosecutors issued arrest
warrants for a senior government minister and a Janjaweed leader, Khartoum
refused to co-operate anymore. The situation went from bad to worse, when in
March, 2009, the court issued an arrest warrant on Bashir himself, charged with
crimes against humanity and war crimes. In the months after the arrest warrant, Bashir made a point of travelling extensively in non-ICC countries in Africa
and the Middle East; and at an Arab League summit in Qatar in March 2009,
the assembled leaders expressed their solidarity with him. In June 2015, Bashir
travelled to South Africa for an African Union summit. A South African court
then ordered that he be prevented from leaving the country while it was decided
whether he should be arrested under the ICC warrant. The South African government, however, quietly allowed Bashir to leave, which caused a political scandal,
especially so since South Africa – unlike Sudan – has ratified the Rome Statute
(Bosco, 2014; The Guardian, June 24, 2015).
Perhaps the ICC’s greatest success, as Rigney (2014) points out, may be its very
existence, and its greatest legacy may well be the cases that don’t appear before it,
as ratifying countries have had to strengthen their legislation relating to genocide,
crimes against humanity, and war crimes. And it goes without saying that it is a
success in itself that so many countries have agreed on this unprecedented global court.91 However, as can be deduced from the Sudan/Darfur case, there are
still powerful obstacles to impartial international justice. The biggest obstacle is
undoubtedly the refusal of a number of states to ratify the Rome Statute, including the major global powers (Bosco, 2014). By no means do I wish to convey the
impression that the continuing ratifying of the Rome Statute will automatically
lead to a better world. I am quite sure, however, that it would increase the ‘production cost’ of state terror and its support. In the words of Schiff (2008:2) “[…]
the Court could become an unprecedented, sterling achievement, or it may be a
great idea whose time has not arrived”. But, then again, time hadn’t come for the
liberation of East Timor for many years, but persistence and resistance won in the
end and at least partly created its own time!

90 Likewise, during the period of mass killings in Rwanda, the ‘g-word’ was not used by states
who would otherwise have felt that they would have to intervene.
91 At the time of writing, of the 139 states that have signed the treaty, 31 states have not

yet ratified, and 41 states have neither signed nor ratified that Statute.
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Epilogue
And what about justice for East Timor?
In late 1999, the UN Security Council demanded that those responsible for systematic and flagrant violations of international human rights law following the
referendum in East Timor be brought to justice, and recommended the establishment of an international criminal tribunal. Indonesia rejected this proposal, and
promised instead to provide justice for atrocities committed by its nationals in
East Timor. The Security Council accepted Indonesia’s assurances, and in August
2001 Indonesia set up an Ad Hoc Human Rights Court with the stated intention of bringing to justice those responsible for the 1999 killings. In the end, all
eighteen of the Indonesian Armed Forces officers suspected of orchestrating the
violence were acquitted. The only person jailed was an East Timorese leader of
an anti-independence militia, who was also later acquitted after the Indonesian
Supreme Court decided he was not responsible for killings carried out by his subordinates. As I began writing this article in September of 2014, I read in my local
newspaper that Prabowo Subianto, ‘a moderate’, was running for President of
Indonesia. What the newspaper didn’t mention was that the very same Prabowo
had been an important actor during the Indonesian occupation of East Timor,
beginning his career as leader of the infamous Nanggala killers in the late 1970’s.
Prabowo eventually finished a close second in the presidential contest.
As I finish writing this text, a gang of religious zealots murder anyone they consider to be an infidel, in the very area in which the Armenians met with disaster.
Disenfranchised Muslim youths from the West, recoiling at the thought of entering a world of multiple identities – and often feeling rejected by that world – opt
instead to choose one identity to rule them all. IS/Daesh have moved up step by
step on the ladder of violence hierarchy, from ’retail’ to ’wholesale’ and a de facto
state of their own. In September 2014, IS destroyed a church and a library in Deir
Ezzor, built in 1991 as a center for commemorating and documenting the 19151916 mass-killings. Full circle, one might say, and perhaps even pointing towards
another hundred years of horrors. But, in the words of Amartya Sen (2007:xiv),
“we can do better than that.” Indeed we can. If we don’t turn our heads and pretend that we just don’t see. I initially wrote that national or international elites
will use any level of violence to preserve control if they can get away with it. I say,
don’t let them!
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