
KULTUR och BARBARI
Av författarinnan Elin Wägnc1·.

Kriget är ett nederlag för mänskligheten. Detta erkännande
i urtimans trontal var ett spontant uttryck för en känsla och
rönte gensvar i våra beklämda sinnen. I den allmänna diskussio
nens rytm kom först en våg av hopplöshet över detta nederlag.
Det tolkades så att vi från vår höga kulturståndpunkt återfallit
i barbari. Civilisationen hade inte rätt på det primitiva, det
oefterrättliga hos människan hette det.

Uppdelningen mellan dem som försvarade den västerländska
kulturen och dem som hotade den, existerade redan då, natur
ligtvis - eftersom den hade åtskilliga skäl för sig, ehuru inte
alla av dem lika goda. Men först det orättfärdiga överfallet på
Finland hade den effekten att linjera ut i eldskrift en kultur
gräns längs efter Sovjetväldets västgräns.

Med ens var alla på den rätta sidan, befriade från ansvar i det
faktum att Europa ligger mörklagt, desorganiserat, desorienterat
och ångestfullt bakom de underjordiska stridslinjer där den man
liga värnkraften ligger nergrävd. Detta tillstånd var nämligen
helt och hållet barbarsidans fel. Vi tog oss inte tid att betrakta
barbarsidan och se efter vad Darwin, Haeckel, Marx, Maxim,
Haber och Nobel, för att nämna några namn, hade för del i form
ningen av den särdeles produkt av ryskt väsen och massa med
västerländsk civilisation, som vi nu ser i aktion på de politiska
och militära fronterna i öster.

Samtidigt hånade vi en smula. detta s. k. barbarfolk för bristande
effektivitet därför att det tydligen har satt upp ett passivt mot
stånd mot att låta sig omformas av den väsensfrämmande världs
bild och telmik som importerats västerifrån. Kanske borde vi i
stället ha sagt oss, att vi snarare står inför en tillfällig kombina
tion av krafter än inför en djupgående omvandling av det ryska
folket till teknici och militärer, vilken, om den lyckats, ur vår syn
punkt sett ju varit det värsta som kunnat hända.

Den stora känslokraft som smitt ihop denna "kulturfrollt" är
hos oss förnimmelsen av ödesgemenskap med ett litet land som
kämpar tappert mot en väldig övermakt. Men hur kunde vi ändå
så fort och mostå-ndslöst över hela linjen anamma ideologien om
kulturförsvar mot barbari ~ Kanske därför att det fanns så få
S0m betraktade det öde vilket går över Europa som upplösning
aven urartad, jämviktslös kulturform eller befrielse från dess
överdrifter, orimligheter och övermod.

En rättmätig indignation är inte rätta humöret för självkritik,
och det är nästan väl sent att föra fram kravet på självbehärsk
ning'. Men det är så viktigt för oss att kunna fatta vad som sk~r

oc,h väga de krafter som står mot varann, att man inte kan Rläppa
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knl\" ,[ 1'a lJe..innin" ('ilS nll. Ud ,ur' <ILl .. Itipp" lank 'n pa "lIl'
rolkförsonande uppgift föl' oberäknelig tid framåt.

m männi koma (Icrföllc i ,ina primitiva in lillktcr, "ilk t J('
int kan, l," d t [l)'imiti,'a .. jtil.. till .. tån l t i all .. in kompli rac!l'

o' natt är förloral, ..å ,kulle 1'csrt1lat t aldrig bli nåNot 'å h mskl
..cm 1 t "i nu å tadkommit. D primiti,'a. ktind in enhet med
univ l' um o h "at' oerl1"rt rädda att bryta m t 8mhörighet n..
laO', D had trtinrra. norl11 l' föl' UJ pförande om höll, ig' a" .. in
inI' auklorit t "ilket "i int ltinrrr hal',

J) n a1lm ,ena Ic ,ll'ömninrrcn i di 1\11, sion n äl' den alt krigel
()(;1t kriO' faran mobili erar oktinda krart r ho, miinni ..kan, D tta
iir riktiO't, fast l t o·k. å är andra. krafl r "om mobili .. ra .., 11 n
el t tir tt fruktan "'tirt underb tyrr mot "år kultur av dc. för
svarar, \ ad är d t föl' liv "i l nr i vål' kultur un lcr fred tid.
då let ,ka b höva.. att alla f"r ..tör l ens kra f t r släpp 1" a även
mot 'kyl liO'a och oanrrå n le o h att omätliNa. framtid möjliO'h t J'

,Iryp föl' att vi . ka få m"jliO'het att an\'ända våra krafl e, möj
ligh t att få känna ..amhörirrh t mc l miinni. korna. omkrin rr o'
och få nårron rike 10m oeh .. torh t ö,' l' li"et. D n tid "i till
IJl'inO'ar i "d a våra underbara kroppar" m lIan d "äldiO'a
hän lel rna rödel e o h död, bord i annin rr få "ara . ådan att

• kola 1'; offra o s .jälva o h våra /H(/ för /lor/ra (Jo;.~1 rs 1I1akl
och penlling/y Inad.'
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.lJot [ra'mtidslollel t 'kota vi vi:SCL el ullga äg II. Mot ålel och
barbari - [ör [r el och [rihet skoln vi lärn dm orb to,
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