Lysenkoi Sverige
psyket"'. Han legitimeradedarmed ftirestallningar om medfttdda psykologiska
skillnader mellan folk och raser.
Jungshandlingar och umalandenunder nazitiden kan inte fcirsvarasmed att
han stod under tving. Tvd.rtom var han,
som Svend Aage Madsen skriver i Res
Publica,en hcigutbildadperson"boende
i ett neutralt, demokratiskt samhdlleoch
med kontakter med rni.nga minniskor
vdrlden ijver. En man som ging pi ging
varnades av md.nniskor han respekterade... En man som visstevad nazismen
stod ftir och vad den ipraktiken gjorde."

lngen avbtin
Lika litet som Heidegger gjorde J,rng
nigon egentlig avbcin efter kriget. Nigon demokrat blev han heller aldrig.
Ar 1957, fyraFnftire sin ddd, redovisade han ett synsi.tt pi socialister som i
sin intolerans hade klara likheter med
det synsi.ttpi judarsom han gett uttryck
ftir tjugo ir tidigare. Socialisrervar "la"skadedjur".
tent sinnessjuka" och
De
"fulig
var en
smittokdlla" mor vilken
massorna inte hade nigot ftirsvar. Fiirsvaretkunde darfor inte ta demokratiska
"[d]en
former, utan
uppgift som har
stdlltspivir tid riktarsig i ftrsta rummer
till de ledandeoch inflyrelserika,som har
tillrecklig intelligens ftir att ftirstl situationen i vi.r tid."

ResPublicahargjon enviktig kulturgirning genomatt gciradokumentationen om J,trg tillgengligpl svenska.Det
ir angehgetatt visapt de starkahistoriska sambandenmellan i ena sidan ftirnuftsfcirnekelse
och irrationalism,I andra sidan en antidemokratiskoch ftirtryckandepolitilc
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h:irskad av slump och tillfalligheter".
Eks inlagg stiimplades som "ftirsvar av
den imperialistiskahungerpoliriken", och
Lysenko hyllades ftir ett arbetesom "tjenar freclen och friheten". Eftersom den
alukurirens redaktcir har skrivit
klassiskagenetiken
stredmot den dialeken bok om det svenskakommutiska materialismen misre den, enligt
nistpartiets beroende av SovjetBeckstrcim,vara felaktig.
unionen. Av slrskilt intressefttr FolkEn grupp lakarevdnde sig till Ny Tids
vettsldsared.ravsnitretom Lysenko,den
redaktion med en frrg" om den materisovjetiskegenetikervars pseudovetenalistiska dialektikens fti rhill ande t ill verkskapligalarorblevorrodoxiunderStalin.
ligheten. Svaret de fick visar en intresN1 Dag och andrasvenskakommu- sant
inst:illning till vetenskapligmetod:
nistorganpubliceradepropagandaartik"Den
dialektiskamaterialismenmislar till flirmin ftir Lysenkosidder.Ar
te bekrdftasavvarje nyvetenskaplig upp1949dristadesiglakarenoch panimedtickt, di den i motsatstill alla tidigare
lemmen Jan Ek till ett debattinlaggi
filosofiska system inte framtrd.der som
paniorganet Ny Tiddx han i hovsamma
en vetenskap<iveralla vetenskaper,utan
ordalag,utan direkt angrepppi Lysenintrd.nger i dla narur- och socialvetenko, efterlysteert nyanserarsynsc.tt.Han
skaperoch berikar sig sjilv med alladessa
bemiittesi hi.rdaordalagav Knut Backvetenskapersbidrag under deras uweckHans Lindquist:
Men dzt regnarju i Moshaa!
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striim, Idamot i centrdkommittin.
ling."
Enligt Backstrcim
miste biologin'giTydligarekandet intesigasatt ideovewis liksom andra vetenskaperlc.mna
login stod <ivervetenskapen
sitt mystiskastadium,di den ansesbeSOH

