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TO MAS AXELSON

Messias med rätt att döda
Om militanta Kristusgestalter i Hollywood
Den tyska tidningen Der Spiegel komponerade i februari 2002 ett intresseväckande nidporträtt av den amerikanska administrationens fem främsta ledare.1
I denna samtidspolitiska kommentar till den amerikanska utrikespolitiken hämtas
ingredienser från Hollywood och hjältefilmernas värld. George W Bush är Rambo
själv med patronbältet runt kroppen och k-pisten i högsta hugg. Försvarsminister
Donald Rumsfeld är Conan Barbaren med ett blodigt svärd. Vice presidenten
Dick Cheney är Terminator med läderställ och allt. Dåvarande utrikesministern
Colin Powell är Läderlappen och slutligen har vi den förra särskilda säkerhetsrådgivaren och nuvarande utrikesministern Condoleezza Rice som är Xena – The
Warrior princess. Det som gör bilden så dimensionsrik i all sin enkelhet är att den
hämtar näring från en ideologisk korsväg mellan religion, populärkultur och politik.

Den amerikanska reaktionen lät inte vänta på sig. Ambassadören i Tyskland
2002, Daniel Coats, besökte Der Spiegel, dock inte för att protestera utan
för att meddela att presidenten ville beställa 33 uppförstorade affischer av
Der Spiegels omslag och få dem skickade till Vita huset. George Bush var
smickrad.2 Enligt uppgift var samtliga avporträtterade angelägna att få en
egen affisch. Frågan jag ställer mig utifrån denna reaktion är hur man ska
förstå att det som i Europa formuleras som ett subversivt och kritiskt porträtt av den amerikanske presidenten som filmhjälten Rambo på andra sidan
Atlanten landar som en komplimang. I det ena sammanhanget blir kopplingen till Rambo en problematisk ingrediens och en varning, i det andra
sammanhanget en positiv tillgång och en källa till stolthet.
Konturerna av ett svar kan tecknas genom att dyka ner i ett par kulturella metaforer som är djupt förankrade i den västerländska kulturen i allmänhet och den amerikanska i synnerhet. Dessa metaforer emanerar ur
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Bibelns berättelser. Idag bör de närmast betraktas som en underliggande och
delvis fördold mytisk struktur i det ideologiska landskapet. De två tankekomplexen Det Utvalda Folket å ena sidan och Den Gode Hjälten/Frälsaren å
andra sidan är två av det allra mest potenta motivkomplexen i det judisktkristet präglade västerlandet och än idag har de en suggestiv potential och en
förmåga att tillhandahålla grundläggande tolkningsmönster för historiska
skeenden i världen.
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Det utvalda folket
I Gamla testamentet formulerades metaforen ursprungligen enligt följande.
Gud vände sig till en liten folkgrupp som levde förtryckta som slavar i det
faraonska Egypten. Dessa hebreer lyckades fly från förtrycket och formerade
sig till ett folk, Israel, som vandrar vidare i historien, ledsagade av befrielsens
Gud. I denna berättelse finns grundkomponenterna till en enkel kod att tilllämpa på världen. En ond förtryckande makt; «Egypten», befrielsens folk;
«Israel» samt slutligen historiens herre; «Gud».
Basmetafor

«EXODUS»

GUD

FARAOS FÖRTRYCK
EGYPTEN

FOLKET
ISRAEL
Det utvalda folket

Det går inte att förstå en amerikansk självuppfattning om man inte lyfter in
detta historiskt religiösa tankegods när man analyserar den retorik det amerikanska presidentskapet genererat. Förenta staternas grundare var deister,
troende män, som med George Washington i spetsen ledde en nation av
människor som flydde från religionsförföljelserna i Europa. Dessa människor på 1700-talet såg sig som Israels barn som flydde undan förtrycket i
Egypten.3 Gud ledde deras öden. Om George Washington som förenta staternas förste president mera indirekt uppfattade att historiens Gud hade ett
aktivt och särskilt engagemang för Amerika så blir utkorelsetanken desto
tydligare uttalad av hans efterträdare. Thomas Jeffersons formulerade i sitt
andra installationstal som president en direkt identifikation med det utvalda
folket Israel:
I shall need, too, the favor of that Being in whose hands we are, who led our
fathers, as Israel of old, from their native land and planted them in a country flowing with all the necessaries and comforts of life. Europe is Egypt;

KIRKE & KULTUR

4 · 2 00 6

kik-2006-4.book Page 466 Monday, November 20, 2006 9:59 AM

466

T O M A S A X E LS O N

America the promised land. God has led his people to establish a new sort of
social order that shall be a light unto all nations.4
Flera centrala motiv i den gamla testamentliga myten flyter här upp till ytan
och tillämpas retoriskt på Amerika. Europa förstås som förtryckets «Egypten». Amerika är det nya förlovade landet. Att bli ett ljus för världen tillhör
också en vokabulär med tydliga gammaltestamentliga konnotationer och
understryker utvaldhetstemat. Gud leder Amerika.
Att denna identifikation av det amerikanska folket som Guds Israel arbetar sig in i det amerikanska ledarskapets självbild blir alltmer tydligt, till
exempel då man tar del av formuleringar från president Taft från tidigt
1900-tal. I detta nedanstående citat behöver inte längre myten uttydas som
hos Jefferson utan tolkningen är given. I samband med en konflikt med
Mexico 1912 förklarar presidenten följande:
We are not going to intervene in Mexico until no other course is possible, but
I must protect our people in Mexico as far as possible, and their property, by
having the government in Mexico understand that there is a God in Israel
and he is on duty. 5
Taft syftar förstås inte på en Gud som enligt myten en gång i forntiden
hjälpte ett folk i främre Asien utan deklarerar självklart och hotfullt att Gud
är aktiv och att han i den aktuella världspolitiska konflikten aktivt är bakom
USA. Övertagandet av den ursprungliga exodusmyten är därmed genomförd och Förenta staternas president tillämpar exodusmyten på sig själv som
ledare för det sanna Israel av idag, det utvalda folket. Ur mytkomplexet
växer föreställningen om Guds särskilda förbund med det utvalda folket.
Basmetafor

«EXODUS»
GUD

«ISRAEL»
USA
«Det utvalda folket»
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Latent teologi som manifest utrikespolitik
Redan 1987 skrev den norske fredsforskaren Johan Galtung en utläggning där
han menade att den förda amerikanska utrikespolitiken under Ronald Reagans republikanska era måste förstås som en manifestation av en i själva verket
latent teologisk verklighetsuppfattning. Den amerikanska självförståelsen styrs
under ytan av föreställningen att USA befinner sig i ett förbund med Gud.
Galtung formulerar tio teser om denna underförstådda Gudsrelation.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

The construction of world space [between freedom and tyranny]
US has not only a right but a duty to take on God-like characteristics
US conflict behaviour is not like that of other nations
Unconditioned surrender is the only acceptable outcome in a fight with
Evil all the time.
There can be nothing between the United States and God
The United States is the ultimate decision-maker, not accountable to
anyone else
Americanization as a way of bestowing God´s order on others
US foreign policy can correctly be understood as a choice between global
responsibility and isolation
The covenant is implicit, not explicit
Alternative US foreign policies have to be compatible with the covenant.6

Galtungs teser hjälper oss att förstå en del av Förenta staternas agerande på
den globala politiska arenan som utgående från denna slumrande basmetafor.

Den Gode Frälsaren – Messiasgestalten
En andra basmetafor utgörs av Den Gode Frälsaren/Hjälten som en messiasföreställning. Knutet till det utvalda folket och Guds förbund med sitt folk
finns den av Gud särskilt välsignade ledaren, Mose eller David, den smorde
kungen. I gamla testamentet är konungstitelns «Messias» det hebreiska ordet
«mashiach» vilket betyder kort och gott «den smorde». När en ny kung
installerades i det antika Israel hade en särskild profet till uppgift att smörja
den rättmätige kungens huvud med olja. Först då var han Guds kung, den
smorde Messias med uppgift att leda sitt folk i det heliga landet enligt Guds
direktiv och med Gud i ryggen.
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Basmetafor
«MESSIAS»

GUD

«Den smorde»

USA
«ISRAEL»

1. GT: Kungen
2. NT: Jesus

«Det utvalda folket»
Kung David på 1000-talet före Kristus är prototypen för en Messias, en rättfärdig härskare som kunde försvara landets gränser, kanske utvidga det och säkra
stabilitet och fred för faderlösa och änkor. Många historiska kungar med titeln
Messias kom och gick, mer eller mindre korrupta och våldsamma. En längtan
efter en ny mäktig, rättvis och auktoritativ Messias växte fram i judiska traditioner under århundraden före vår tideräknings början. Det antika Israel gick
som stat under på 500-talet före Kristus, dock inte folket Israel. Vid Jesu
födelse var längtan efter en befriare akut då det judiska folket i Palestina upplevde en tilltagande desperation under det romerska imperiets förtryck.
Då Jesus framträder på den historiska scenen i en provins i romarrikets
utkant ges han titeln Messias av sina anhängare. Benämningen utgör en provokation på en särskilt central punkt beträffande Messiasgestaltens egenskaper. Den Messiasgestalt som Jesus iklädde sig saknade ett synnerligen
väsentligt drag, nämligen härskarens och krigsfurstens makt. Jesus som Messias är långt ifrån den Davidsprototyp som många längtat efter. Jesus fördjupar en kritisk tradition som profeterna utvecklat om hur relationen mellan
Gud och gudsfolk ska förstås. Runt Jesus fanns varken arméer eller statsgrundande ambitioner som ens på ett avlägset sätt kunde uppfylla en het
vilja att kasta av sig det romerska förtrycket. Jesu budskap «Guds rike är
inom er» var svårsmält för samtiden, i stort sett oacceptabelt. De flesta
vände honom ryggen och endast en liten spillra anhängare formerades som
försökte följa denna omtolkning av messiasrollen. Den kristna titeln «Kris-
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tus» som tillägg till namnet Jesus är kort och gott en rak grekisk översättning
av «Messias», dvs «den smorde» – «Christos».
Det provokativa i Jesu budskap handlade delvis om vilka medel som en
sann Messias kunde bruka. För den traditionelle Messiasgestalten av Kung
Davids slag var militär makt inte något problem. Ett imperium måste
tvärtom hävdas med arméer och krig om nödvändigt. Messiasgestalten i Jesu
tappning skapade en nyorientering på denna för människan väsentliga
punkt. Jesus knyter an till tankegångar som utvecklas i profettraditionen,
exempelvis hos profeten Jesaja i hans gåtfulla bild av den lidande tjänaren i
Jesaja 52:13 – 53:12. Det onda kunde inte besegras med våld och arméer.
Enligt ett flertal av evangeliernas beskrivningar av konflikterna mellan Jesus
och lärjungarna så sa Jesus nej till en förväntad ledarroll av kung Davids slag.

Messias – gudomlig eller mänsklig?
I och med nya testamentet har det uppstått varianter i Messiasmetaforen
som lever sida vid sida i den västerländska historien. Kyrkan kom snart att
brottas med hur den i jordisk mening utblottade och maktlöse Messias
skulle förstås. En strid stormade på 300-talet. Skulle man uppfatta honom
som i allt väsentligt gudomlig, det vill säga att Kristi natur var något väsensskilt från människan. Tack vare Kristi i första hand gudomliga härkomst
hade han kraften att frälsa en förslavad och förtryckt mänsklighet. Denna
tolkning kan rubriceras som högkristologisk och den företräddes av teologer
och kyrkliga företrädare i Alexandria på 300-400-talet, exempelvis Appolinaris från Laodicea: «Christ is not a human being».7
Den motsatta uppfattningen fanns hos teologer och biskopar i Antiokea,
exempelvis Theodorus från Mopsuestia. Det är tack vare att Jesus Kristus
fullständigt delat de mänskliga livsvillkoren som han kan visa oss människor
en väg till frälsning. Det är här inte Jesu överjordiska status som står i centrum utan hans genuina mänsklighet. Denna syn på Jesus kan kallas lågkristologisk. Ännu idag företräder många präster och pastorer en högkristologisk respektive en lågkristologisk förståelse av Jesus.

Religion och populärkultur
Även om man numera är helt likgiltig för kyrkans budskap om Jesus av
Nasaret så har tanken på en frälsargestalt präntats in i djupet av den västerländska kulturen. Som en slumrande prototyp i vårt allmänkulturella skaf-
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feri finns frälsarrollen där. Men den västerländska kulturen i allmänhet och
den protestantiska amerikanska populärkulturen i synnerhet har framför allt
odlat en «Alexandrinsk» högkristologisk uppfattning om frälsargestalten:
From its Protestant background American popular culture has inherited a
craving for supernatural redeemer-figures, beings who descend to earth and
live incognito until the moment when they are called upon to reveal their
true identity and use their superhuman powers in the case of truth, justice
and the American Way.8
Det finns i ett särskilt sorts sug i den apokalyptiskt färgade hjältetypen som
bitit sig fast i Hollywoods berättelsetradition. Och det är hjälten som bär
bud om gudomlig och upprättande hämnd. I den ödesdigra duellen mellan
den gode och det onda skipas slutligen rätt. Därmed inte sagt att filmskaparna är mer medvetna om myten än vad folk i allmänhet är.

Hjälten med rätt att döda – Quick Justice
Denne ensamme hjälte formuleras slagkraftig i novellen The Virginian redan
1901 och etablerar sig omedelbart på ett sådant sätt att vi än idag känner
igen typen när han dyker upp på filmduken. En lång, namnlös cowboy träder in i handlingen när ett banditgäng härjat med några oskyldiga, som i
Clint Eastwoods Pale Rider. De onda får sitt straff tack vare en övermänsklig
skicklighet med revolvern och en fullständig självbehärskning. Revolvermannen, som skickad av försynen, förseglar ondskans öde i ögonblicket,
momentant och utan någon utdragen och problematisk rättsprocess.
Under hela 1900-talet har denne ensamme hämnare i det godas tjänst
med drag av en apokalyptisk maktmessias varit en hjälteprototyp som trängt
djupare in i vårt allmänna medvetande än kanske någon annan gestalt. Den
amerikanske teologen och filmkommentatorn Robert Jewett problematiserar detta drag i amerikansk samtidskultur. Enligt Jewett har ett «vigilanteideal» ett stark fäste i många amerikaners medvetande. En «vigilante», dvs.
en unik hämnare som har rätt att straffa ondskan på fläcken, genom «quick
justice».
The yearning for vengeance – quick and final – assumes a most peculiar
form in American society, where popular myths frequently picture the police
or private detectives acting as avenging judges and executioners.9
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Jewett pekar på den egendomliga mix av våldsanvändning och hämndbegär
å ena sidan och den inramning av gudomlig rättvisa och messianskt uppdrag
många av dessa filmiska hjältar utstrålar.

Hollywood och den messianske superhjälten
Nya testamentets berättelse om Jesus innehåller centrala bearbetningar av
livets villkor med frågor om det ondas övervåld, kärlekens vanmakt och
livets okränkbarhet. Berättelsen om Jesu liv innehåller kränkning och förnedring men utan att upprättelse och seger i vanlig gripbar mening äger
rum. Många människor blir mycket starkt berörda av dessa motiv och hos
de allra flesta väcks en djup längtan efter hämnd och upprättelse där övermakten besegras och rättvisa skipas. Evangeliernas Jesus levererar dock inte
den fysiska hämnden som stryker den råa hämndkänslan medhårs. Tvärtom
utmanas vårt mänskliga vardagstänkande med en seger som sker bortom
vanmakten i utblottelsens gudomliga djup.
Denna stötesten i evangelierna kringgår dock Hollywood i en lång rad
filmer där man tar upp ett kristologiskt färgat tema om självutgivelse och
når därför in till en både idé- och tankemässig kärna som är central i vår
kultur, men man förändrar utfallet, det onda besegras i fysisk mening, vanmakten hävs och segern vinns i jordisk mening med jordisk makt. Övermakten tillintetgörs. Messias frälser inte mänskligheten med sitt utgjutna
blod i Hollywoods tappning utan genom en brutal slutstrid med dödlig
utgång för det onda.

Den amerikanska monomyten
Den nytestamentlige exegeten Robert Jewett har i en rad böcker kritiskt
bearbetat den ström av filmer, serietidningar, dataspel, med mera, på den
populärkulturella marknaden där frälsningen vinns genom heroiskt våld.
Han benämner detta som den amerikanska monomyten, dvs. en övergripande mytisk struktur som återkommer i ett otal berättelser med smärre
variationer.
Ett paradisiskt harmoniskt samhälle hotas av en ond makt. De vanliga samhällsinstitutionerna är oförmögna att handskas med detta hot. En osjälvisk
superhjälte dyker upp, hanterar faror och frestelser och genomför sin frälsande uppgift. Med hjälp av försynen ställer sedan superhjälten med en avgö-
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rande seger samhället tillrätta och ett paradisiskt tillstånd återinträder.
Superhjälten drar sig sedan tillbaka till sin mystiska hemvist.10
Jewett diskuterar den succéformel för formandet av den monomytiske
superhjälten och som idag utgör ett etablerat paradigm av nyckelingredienser efter 100 års filmhistoria. Den monomytiske superhjälten kännetecknas
av ett hemlighetsfullt ursprung, rena motiv, ett räddningsuppdrag samt
övermänskliga krafter. Denna himmelens hämnare är så vanlig på filmduken att vi knappt identifierar dess specifika kännetecken och mytiska
ursprung när vi går på bio och ser den typiska hjälteactionfilmen.

Populärkulturell fascistisk potential
Jewett är idag orolig för framväxten av en slags antidemokratisk populärkulturellt inspirerad fascism som kommer till uttryck i vördnaden och vurmen
för superhjältestyrka och massivt hämnande våld. De kollektiva och demokratiska institutionerna står kraftlösa och handfallna och föraktas rutinmässigt i allt från TV-deckare till actionfilmer.
Det som utgör en fascistisk potential i standardactionfilm av detta slag
kan sägas vara tre populärkulturella påståenden som återkommer i flera
olika skepnader.
1 Superkrafter i händerna på en enda person kan skapa mer rätt och rättvisa än alla de demokratiska institutionerna tillsammans.
2 Det demokratiska systemets lagar och förordningar är på grund av sina
inneboende juridiska begränsningar helt handfallna inför konfrontationen med det genuint onda.
3 Ett ledarskap i händerna på en gudomligt utvald ledare är säkrat mot
missbruk av denna makt eftersom ledaren på ett högre plan är genuint
osjälvisk inför sin uppgift och förkroppsligar samhällets sanna värden
när de kollektiva institutionerna inte förmår detta.
Detta är den springande punkten i hela resonemanget. Messiasmetaforen
har i det slumrande kollektiva djupet gradvis fått förändrade ingredienser
och funktioner. Om vi lever i ett samhälle där både politik och populärkultur mer eller mindre medvetet hämtar legitimitet från denna kulturella
metafor, då måste metaforens implicita byggstenar diskuteras öppet. För det
första innehåller den ett par tusen år gamla messiasmetaforen en given, posi-
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tiv relation till Gud. Messias har ett uppdrag från Gud själv. För det andra
gestaltar Hollywood oftast detta gudsuppdrag enligt en högkristologisk
modell av övermänniskotyp, en envåldshärskare. Messias, och Messias
ensam, är den som kan åstadkomma mänsklighetens befrielse. För det tredje
har en apokalyptisk våldsanvändning alltmer accepterats som ett givet inslag
i den messianska kampen mot det onda.

George W Bushs presidentretorik
Hur ser då dagens amerikanske president George Bushs retoriska tankemönster ut när han formulerar sig? Efter attacken mot World Trade Center
den 11. september polariseras verkligheten på ett dramatiskt sätt. Och i den
intensifierade upptrappningen inför ett anfall mot Irak fanns några formuleringar att lägga märke till. För det första presenterar George Bush en bild av
världen som uppdelad i ont och gott, när han beskriver sin fiende Saddam
Hussein.
The dictator who is assembling the world´s most dangerous weapons has
already used them on whole villages – leaving thousands of his own citizens
dead, blind or disfigured. […] If this is not evil, then evil has no meaning.11
Saddam Husseins gärningar förstås i termer av metafysisk, absolut ondska
och i enlighet med dualismens trygga logik kan USA åberopa rollen som det
absolut goda med formuleringar som klingar av gammaltestamentlig kungaideologi om rätt och rättfärdighet:
Once again, this nation and all our friends are all that stand between a
world at peace, and a world of chaos and constant alarm. Once again, we
are called to defend the safety of our people, and the hopes of all mankind.12
George Walker Bush ställer således in sig i ledet av de presidenter som förstår sin mission enligt metaforen Det Utvalda Folket med uppgift att vara
mänsklighetens hopp. Amerika har tagit över rollen som Guds redskap i
världen. Från USA ska Guds välsignelse flöda ut över världen.13
Detta noterar också den slovenske filosofen Slavoj Žižek som begrundar
den nya världsordningen som växer fram under George W. Bush.14 Den
messianska efterklangen i presidentens tal ljöd om möjligt ännu högre vid
det republikanska partikonventet i september 2004. Žižek blir inte lugnad
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av anslaget hos George W. Bush när denne resonerar i sitt tal om vem som
ytterst ansvarar för den amerikanska exporten av frihet till resten av världen.
«Frihet är inte Amerikas egen gåva till världen utan det är Guds, den allsmäktiges gåva till varje man och kvinna i denna värld».15 Hur modest detta
än kan låta, döljer det enligt Žižek inte desto mindre sin motsats i bästa
totalitära anda.
Under det republikanska partiets konventdagar i början av september
2004 råkade jag befinna mig i Louisville, Kentucky och jag kunde följa
George W. Bushs tal direktsänt i kanalen FOX. Mot slutet av det 65 minuter långa talet, när jag inte längre trodde det var möjligt att svälla ytterligare
av nationell stolthet och kollektiv självförhävelse identifierar president Bush
sitt land som jordklotets oöverträffade plats för allmän godhet och hemort
för de förtrycktas frihet: «I´m proud that our country remains the hope of
the oppressed, and the greatest force for good on this earth.»16
George Walker Bush intensifierar därmed en gammaltestamentlig självförståelse med lång tradition om Guds utvalda folk och Guds särskilde messianske ledare, de två basmetaforer jag diskuterar och som fortsätter att
utgöra en jordmån för ett egentligen politiskt-teologiskt språkbruk. Vissa
menar i linje med detta att USA av idag egentligen bör förstås som en fungerande teokrati.17

Messias – med eller utan makt
Om Christopher Deacy har rätt i sitt påstående att det i amerikansk filmindustri framför allt odlats en Alexandrinsk förståelse av Messias av typen
superhjälte så blir det angeläget att granska detta vidare. Jag vill påstå att den
messiasprototyp som är den alltmer framträdande i amerikansk kultur är en
messiasgestalt av gammaltestamentligt kungaideologiskt snitt som står i ett
tydligt spänningsförhållande både till den profetiska och den nytestamentliga icke-militaristiske Messias som dominerade inom de första kristna församlingarna. Om förväntningarna på den messiasrollen var av slaget den
gode krigaren och imperiebyggaren så var det just dessa messiasförväntningar som Jesus avsade sig, det vill säga den krigiske härföraren som med
Guds välsignelse och stora arméer skulle fördriva fienden och konkret upprätta det stora Davidsriket igen.
Dessa djupt förankrade metaforer, Det Utvalda Folket och Den Gode
Frälsaren/Hjälten är en del av vår kulturs sk. sega strukturer, dvs tankekomplex som arbetats in under århundraden i ett samhälle och som idag utgör
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ett kulturellt kapital.18 Både amerikansk nutidspolitik och amerikansk
populärkultur hämtar näring ur dessa tankefigurer som förmår forma
världsbilder. Att referenser görs till exodusmyten i den populärkulturella allmänvegetationen exemplifieras bäst av filmen The Matrix där rebellernas
underjordiska stad kallas Zion, dvs. det gammaltestamentliga Israels heliga
identitet.
Och det sker idag intressanta fusioner mellan politik och populärkultur.
Nidbilden i Der Spiegel är ett bra exempel då karikatyren av president Bush
som vietnamveteranen Rambo landar hos den amerikanska administrationen och alla vill ha ett eget exemplar av idolporträttet som affisch i Vita
husets korridorer. Der Spiegel träffar mer mitt i prick än man kanske avsett
i George Bushs cowboyinspirerade självbild, där han – eventuellt med en
ironisk blinkning – utan större bekymmer identifierar sig med den amerikanske superhjälten med rätt att hämnas, med rätt att döda. Det är både
tänkvärt och oroande om man har i minnet den historierevisionism som
Rambofilmerna blev beskyllda för i omskrivningarna av Vietnamkrigets faktiska förhållanden, med oskyldiga amerikanska soldater som offer för kommunistisk grymhet.
Om dagens amerikanska ledarskap underförstått ser USA som Guds
utvalda folk och presidenten ser sig som det absolut godas representant i
världen och som en ledare för det utvalda folket med gudomlig rätt att
använda sina militära resurser då finns det all anledning att vakna. Genom
anspelningar på en messiasgestalt som förändrat sina karaktärsdrag till våldsam hämnare kan två saker uppnås samtidigt. Å ena sidan kan USA ostört
fortsätta att gå i bräschen för en våldsam världsordning som «den globala
polismannen»19 som hämnas oförätter och attacker med överlägsen militärapparat. Å andra sidan kan detta våld betraktas som i grunden gott och av
Gud sanktionerat. Våldet ges en rättfärdig inramning med legitimiteten
hämtad från Gud själv. Om användningen av massivt våld sist och slutligen
kan ses som ett genuint utflöde av Gud själv så är det mycket fjärran det
många kristna (och många andra) uppfattar som det centrala i passionsdramats omstörtande budskap om icke-våldets gåtfulla makt hos den maktlöse
messiasgestalten, att ge sitt liv för andra. Ur ett nytestamentligt evangeliskt
perspektiv är retoriken hos den amerikanske presidenten George Walker
Bush en messiansk hädelse och en förvrängning av något synnerligen centralt i kristen tradition.
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Politik och populärkultur
Populärkulturen fungerar också som en kommenterande politisk subkultur.
Star Wars Episode II – The Attack of the Clones förvrängs i den amerikanska
tidningen MADs parafras till Gulf Wars Episode II – The Clone of the Attack,
med ledargarnityret runt Bush Jr på plats.
I filmaffischens rolltexter knyter man samman den förra administrationens ledande roller i Kuwaitkriget 1991 med pappa Bush i spetsen och
sonen Bushs krig 2003 med i stort sett samma rollbesättning.
Starring:
George W. Bush * Condoleezza Rice * Donald Rumsfeld
Reprising their roles from episode one:
Dick Cheney * Saddam Hussein * Colin Powell
And introducing Osama Bin Laden as The Phantom Menace
Based on an idea by Bush. Sr
Production designed to distract you from the failing economy
Produced by the military industrial complex in association with Exxon,
Texaco, Mobil et al.
Directed by a desire to win the November elections
The success of this military action has not yet been rated
Politik och populärkultur är här naturligt sammanflätade till en ny helhet
med en satirisk udd riktad mot den nuvarande presidentens politiska ambitioner.
Det finns även andra intressanta exempel på hur väletablerade röster
inom populärkultur och film uppenbarligen vill vara med i leken genom att
bidra med potentiellt subversiva perspektiv. Filmregissörerna Andy och
Larry Wachowski, vilade på hanen en stund efter framgången med Matrixtrilogin, men under våren 2006 har vi som filmpublik kunnat ta del av deras
senaste projekt, V som i Vendettta. Om filmtrilogin Matrix framför allt
kunde tolkas som en actionfilm med filosofiska resonemang och en implicit
religiöst formulerad idé om att ställa vårt hopp till en messiansk intervention så är deras senaste V som i Vendetta en betydligt mörkare historia och
mer politisk.
Filmen porträtterar ett Storbritannien bara tjugo år in i framtiden och
beskriver ett västerländskt samhälle i kris styrt av en korrupt och genommedialiserad politisk elit kombinerad med en likgiltig väljarkår helt ointres-
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serad av politisk påverkan genom parlamentarisk kamp. I bröderna
Wachowskis framtidsvision existerar fortfarande en demokratisk fernissa
men samhället har förändrats till en funktionell diktatur med en allmänhet
som i huvudsak konsumerar förströelse som dominerande föda. Med den
surrealistiska mångtydighet som science-fictiongenren tillåter gör V som i
Vendetta visuella referenser till ett europeiskt 1930-tal med fascism och
nazism som kryddande associationer. Filmen formerar sig samtidigt som en
förvrängd framtidsvarning kring vissa inneboende tendenser i vår nutid med
en kritisk udd riktad både mot George Bushs USA och Silvio Berlusconis
Italien. Manusförfattarna ställer frågor till filmpubliken kring hur politisk
kamp är möjlig i ett medielandskap helt dominerat och definierat av de
politiska makthavarna och svarar själva med mycket tvetydiga budskap.
Likt en ädel och självuppoffrande underjordisk dödsängel stiger huvudkaraktären V fram och erbjuder uppror. Med symboliskt och verkligt våld
mot den politiska maktstrukturen försöker V väcka den slumrande massan
till medvetenhet. Filmen har en mobiliserande dimension och formulerar å
ena sidan ett hopp på den stora massans kraft inför det korrupta politiska
etablissemanget. Men samtidigt tycks massans passivitet i själva verket
understrykas av berättelsen då återigen det enda hoppet till förändring står
till den unikt upplyste V, en demonisk arketyp med destruktiva messianska
drag. Han och ingen annan kan tända gnistan som leder allmänheten till
upplysning och politisk mobilisering.

Slutsats
Det är dags att försöka tvinna samman trådarna: Gamla testamentets
motivkomplex, det amerikanska presidentämbetets retorik förr och nu och
de allt våldsammare kristusgestalterna i actionfilm inklusive den ständigt
upprepade idén om utradering och eliminering av fienden som en yttre
verklighet och inte en inre. De ursprungligen bibliska basmetaforerna
utgör en levande del av en pågående ideologiproduktion i vårt samhälle
som både färgar och påverkas av filmindustri och politik, där filmhjältar
ger aura och karisma åt dagens politiska ledarskap. Den amerikanska självförståelsen står i en aktiv relation till de två mest slagkraftiga mytkomplexen Gamla testamentet producerat, Det utvalda folket och Den utvalde
hjälten/frälsaren. Addera med drömfabriken i Hollywood som producerar
hjältefilmer med ingredienser som också innefattar stoff med rottrådar i
den bibliska föreställningsvärlden.
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Den gradvisa förskjutningen av det mytiska innehållet på en strukturell
djupnivå är på en gång både kraftfull och undflyende. Eftersom de har en
potential som suggestiva tolkningsmönster i vår tid och i vårt samtida symboliska universum bör metaforerna i sig tydliggöras. Konsekvenserna av förändringarna i innehållet bör också tas på djupaste allvar och diskuteras då de
idag delvis tecknar konturerna av den amerikanska supermaktens alltmer
anspråksfulla herravälde i världen.
Många filosofer och samhällsdebattörer oroas av utvecklingen och ser ett
växande hot mot en stabil och fredlig världsutveckling i takt med att den
amerikanska supermaktens agerande får alltmer messianska konturer under
George Bushs ledning. Raden av militanta frälsargestalter på vita duken gör
inget motstånd mot denna process, tvärtom. Dessvärre kommer den som
identifierar sig som det utvalda folket och som ser sina militära insatser på
den globala arenan som delar av ett messianskt uppdrag inte på lång tid
kunna svara på frågan som en del amerikaner ställde sig efter 11/9, 2001,
«Varför hatar dom oss så?»
Bröderna Wachowski V som i Vendetta kan tolkas som ett subversivt svar
på denna fråga men troligtvis har budskapet varit för mångtydigt kritiskt för
samtidspubliken då filmen fick ett relativt svagt mottagande världen över
våren 2006. Uppenbarligen fastnar populärkulturens subversiva dimension i
andra kollektiva föreställningar som dominerar desto eftertryckligare, nämligen idén om den messianske ledaren.
Han skapades av de två amerikanska serieskaparna Joe Shuster och Jerry
Siegel i juninumret av Action Comics 1938 och sommaren 2006 så flög han
igen på filmdukarna som den allra mest pregnanta sammanfattningen av en
populärkulturell messiansk gestalt med djupa rötter i gamla testamentets
profetior – Superman – världens ljus och mänsklighetens hopp.
Even though you have been raised a human being, you are not one of them.
They can be a great people, Kal-El, they wish to be. They only lack the light
to show the way. For this reason above all, their capacity for good, I´ve sent
them you. My only son.20

Tomas Axelson, f. 1960, undervisar i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan Dalarna. Han doktorerar i ämnet religionssociologi vid Teologiska institutionen,
Uppsala Universitet med en avhandling om film och existentiella frågor och är också
ansvarig för Existentiell Filmfestival Dalarna www.du.se/existentiellfilmfestival. Artikkelen er en förkortad och förnyad version av ett kapitel från följande bok Film och religion.
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