
psyket"'. Han legitimerade darmed ftire-
stallningar om medfttdda psykologiska
skillnader mellan folk och raser.

Jungs handlingar och umalanden un-
der nazitiden kan inte fcirsvaras med att
han stod under tving. Tvd.rtom var han,
som Svend Aage Madsen skriver i Res
Publica, en hcigutbildad person "boende

i ett neutralt, demokratiskt samhdlle och
med kontakter med rni.nga minniskor
vdrlden ijver. En man som ging pi ging
varnades av md.nniskor han respektera-
de... En man som visste vad nazismen
stod ftir och vad den ipraktiken gjorde."

lngen avbtin
Lika litet som Heidegger gjorde J,rng
nigon egentlig avbcin efter kriget. Ni-
gon demokrat blev han heller aldrig.

Ar 1957, fyraFn ftire sin ddd, redovi-
sade han ett synsi.tt pi socialister som i
sin intolerans hade klara likheter med
det synsi.tt pi judarsom han gett uttryck
ftir tjugo ir tidigare. Socialisrer var "la-

tent sinnessjuka" och "skadedjur". 
De

var en "fulig 
smittokdlla" mor vilken

massorna inte hade nigot ftirsvar. Fiir-
svaret kunde darfor inte ta demokratiska
former, utan "[d]en 

uppgift som har
stdllts pivir tid riktarsig i ftrsta rummer
till de ledande och inflyrelserika, som har
tillrecklig intelligens ftir att ftirstl situa-
tionen i vi.r tid."

Res Publica har gjon en viktig kultur-
girning genom att gcira dokumentatio-
nen om J,trg tillgenglig pl svenska. Det
ir angehget att visa pt de starka historis-
ka sambanden mellan i ena sidan ftir-
nuftsfcirnekelse och irrationalism, I an-
dra sidan en antidemokratisk och ftir-
tryckande politilc

Suen Oue Hansson
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Lysenko i Sverige
Hans Lindquist:
Men dzt regnar ju i Moshaa!
Natur och Kultur 1992.

alukurirens redaktcir har skrivit
en bok om det svenska kommu-
nistpartiets beroende av Sovjet-

unionen. Av slrskilt intresse fttr Folk-
vetts ldsare d.r avsnitret om Lysenko, den
sovjetiske genetiker vars pseudoveten-
skapliga laror blev orrodoxi under Stalin.

N1 Dag och andra svenska kommu-
nistorgan publicerade propagandaartik-
lar till flirmin ftir Lysenkos idder. Ar
1949 dristade sig lakaren och panimed-
lemmen Jan Ek till ett debattinlagg i
paniorgan et Ny Tiddx han i hovsamma
ordalag, utan direkt angrepp pi Lysen-
ko, efterlyste ert nyanserar synsc.tt. Han
bemiittes i hi.rda ordalag av Knut Back-
striim, Idamot i centrdkommittin.

Enligt Backstrcim miste biologin'gi-
vewis liksom andra vetenskaper lc.mna
sitt mystiska stadium, di den anses be-

h:irskad av slump och tillfalligheter".
Eks inlagg stiimplades som "ftirsvar 

av
den imperialistiska hungerpoliriken", och
Lysenko hyllades ftir ett arbete som "tje-

nar freclen och friheten". Eftersom den
klassiskagenetiken stred mot den dialek-
tiska materialismen misre den, enligt
Beckstrcim, vara felaktig.

En grupp lakare vdnde sig till Ny Tids
redaktion med en frrg" om den materi-
al istis ka dialektikens fti rhill ande t ill verk-
ligheten. Svaret de fick visar en intres-
sant inst:illning till vetenskaplig metod:

"Den 
dialektiska materialismen mis-

te bekrdftas avvarje nyvetenskaplig upp-
tickt, di den i motsats till alla tidigare
filosofiska system inte framtrd.der som
en vetenskap <iver alla vetenskaper, utan
intrd.nger i dla narur- och socialveten-
skaper och berikar sig sjilv med alla dessa
vetenskapers bidrag under deras uweck-
ling."

Tydligare kan det inte sigas att ideo-
login stod <iver vetenskapen

SOH




