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efter Sovjetunionens fall 1991 fanns i 
sverige en optimistisk syn på ryssland. Nu 
skulle det bli en västlig, fredlig demokrati. 
Hela det politiska etablissemanget gick in 
för en dramatisk avrustning, där försvaret 
dimensionerats efter polisuppdrag i fjär
ran, oroliga trakter. Nu är det uppenbart 
för alltfler att det har skett en dramatisk 
förändring, nämligen i förhållande till den 
utveckling man föreställde sig. Vad är det 
som har hänt?

i detta läge är varje kompetent rysslands
kännare en nationell tillgång. en sådan är 
Bengt Jangfeldt. Han är en flitig vetenskaps
man, författare och journalist med ett stort 
människointresse och ett enastående min
ne. Hans engagemang för kulturutbyte med 
Ryssland gör att han har fått ett unikt kon
taktnät. Dessa erfarenheter bildar stommen 
i hans nya bok. 

Vad tänker då bengt jangfeldt om det 
Ryssland, som nu visar sig mer och mer pro
blematiskt för närområdet? Först av allt – fö
reställningen om att ryssland skulle kunna 
bli en fredlig, västlig demokrati var helt ore
alistisk. Putin har valt att cementera ”makt
vertikalen”, skärpa kontrollen över ekono

min och stärka censuren över maktmedier
na, Han och hans ideologer fördömer väst 
som dekadent, materialistiskt och vulgärt. 
Det är inte bara en primitiv förenkling, det 
är också en bedömning som har stöd i en 
tung rysk tradition. Det främsta namnet är 
Fjodor Dostojevskij. 

jangfeldt visar på en viktig tolkningslin
je från filosofen Nikolaj Berdjajev. Han sä
ger att ryssland rör sig framåt i explosioner. 
Varje nytt stadium innebär en total brytning 
med det gamla. Ryssland är som en hårt åt
snörd säck, som man inte kan öppna utan 
att den spricker. ryssland kan bara existe
ra i två former – som anarki eller diktatur. 
Det långsamma mognandet, den stegvisa ut
vecklingen är främmande för ryssland, lik
som det neutrala och relativa. Allting ska 
vara helt och fullt, utan kompromiss, som 
Kulneff hos Runeberg: ”Han älskade och 
slog ihjäl/ med samma varma själ.” Ryssland 
är maximalistiskt.

I synen på väst – och dit räknas Sverige 
och Finland – odlas inga nyanser men där
emot känslan av att vara lurad, bedragen, 
missförstådd och hotad. Till och med en 
rysslandsvän som sven Hirdman kan sä
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ga: ”Ryssarna är paranoida.” Att ha en så
dan granne innebär problem. men jämsides 
med denna mörkerbild av relationen till väst 
finns också en föreställning om Ryssland som 
världens räddning. Det är den ryska messi
anismen. Det finns förvisso en västerländsk 
messianism – bara alla blir som vi blir allt 
bra – men den ryska tar djupare tag i folk
själen. Dit hör föreställningen om Moskva 
som det tredje rom, det nya kristna impe
riet efter Konstantinopels fall. rysk imperi
alism och ortodox närvaro går hand i hand. 
Ryska katedraler i Finland och Baltikum ta
lar sitt tydliga språk. 

Jangfeldt skriver: ”Den ideologi som 2001 
bara fanns i huvudet på extrema nationalister 
har 2014 upphöjts till statsideologi. Ryssland 
ses nu åter som den kristna kulturens bålverk, 
som ett tredje rom som ska rädda världen 
från den västliga världens skadliga inflytan
de, från moralisk kollaps.” En kritisk fråga 
kunde vara: ”Är den moraliska kollapsen 
mindre i Ryssland? Hur är det med miss

bruk, familjesplittring, kriminalitet?” Om 
man ville försöka nå en mänsklig kontakt 
är det inte lämpligt att börja med den frå
gan. Bättre vore att reflektera över om det 
ligger något korn av sanning i den bild som 
putins ideologer gör sig av väst.

Bengt Jangfeldts nya bok har fokus på 
Ryssland, men det går raskt undan, och 
han skriver bra. Han hinner också med 
Axel Munthe, drottning Viktoria och Raoul 
Wallenberg. Han är en modern människa, vil
ket innebär att han hör hemma i en bestämd 
miljö och epok. Han ser på Ryssland utifrån. 
Han iakttar, han minns, han berättar – men 
förstår han på djupet? Och kan man över
huvudtaget förstå Ryssland? Förmodligen 
kräver det en förmåga att tänka i paradox
er, som få i våra sammanhang behärskar. Ett 
estniskt talesätt säger: ”Om Ryssland kan 
man bara veta en enda sak – det är totalt 
oförutsägbart.”

recensenten är präst i svenska kyrkan. 


