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E d u a r d o  N a r a n j o

Anteckningar över en biografi 
om Juan Rivano

Inledning

Det finns i Chile en gammal berättelse om två payadores,1 den högutbildade don 
Javier de la Rosa och den mörkhyade Taguada, ”mannen av folket”, som saknade 
formell bildning. Taguada utmanade don Javier de la Rosa att sjunga improvise-
rade sånger till gitarrackompanjemang, en gammal tradition från bondesamhäl-
let. Den musikaliska duellen slutade i Taguadas förlust och hans efterföljande 
självmord. Juan Rivano, den föreliggande textens huvudperson, hörde den här 
berättelsen som barn, och den framstod då för honom som ett ”brus”. Rivanos 
bröder förklarade helt sonika självmordet på följande sätt: 

[…] som saker och ting händer en okunnig lumpproletär när han ger sig i kast med att 
improvisera dikter med en bildad herre som gör svåra rim i elvastaviga verser när han blir 
ombedd (Rivano, 1995:13). 

För Juan Rivano framstod brödernas utlåtande som ofattbart.
Under åren 1956–1975 innehade Juan Rivano en professur i logik vid Filoso-

fiska institutionen, Chile Universitet (Universidad de Chile). Han undervisade i 
ämnena logik, introduktion till filosofi och kunskapsteori, där han i sina kurser 
behandlade framför allt klassiska filosofer som Platon, Sokrates och Aristoteles, 
men även engelska filosofer som John Locke, George Berkeley, David Hume och 
Francis H. Bradley, särskilt den senare. År 1976 sparkade militärjuntan ut Rivano 
från universitet, och han lämnade definitivt Chile samma år. Först sökte han asyl 
i Israel, sedan i Sverige. Från och med nu bestämdes villkoren för hans existens 
av livet i exil.2  

1  Payadores betyder ungefär kringvandrande musikanter. 
2  Jag tackar Sari Pekkola och Lilian Westlin för mycket intressanta och konstruktiva kommentarer. 

Ett stort tack även till Gudmund Jannisa, Joakim Thelander, Solveig Perjos och Ruben Marin 
för värdefulla synpunkter på manuset. 
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Den chilenske filosofen och kultursociologen Juan Rivano föddes i Santiago 
den 24 juni 1926. I likhet med många andra chilenska, latinamerikanska och 
europeiska intellektuella förmörkades hans liv av övergivenhet, nöd, hunger, svår-
mod, förödmjukelse, likgiltighet, grymhet och förakt. En sådan bakgrund hade 
med visshet kunnat utgöra grogrunden för ett sociokulturellt ressentiment. Så 
blev det emellertid inte i Rivanos fall. 

Rivanos intellektuella liv utmärktes, trots motgångarna, av en oerhörd vilje-
styrka och en karaktär som på ett intelligent sätt övervann alla vedermödor. Över-
givenheten och nöden varken hindrade eller förminskade hans önskan att förstå, 
analysera, förklara och begreppsliggöra Chiles prekära kulturella tillstånd, något 
han analyserade i boken Cultura de la Servidumbre (1969). Inte heller stoppade 
det honom från att angripa aktuella problem inom filosofin, till exempel dess di-
lemman, vilka han tog upp i boken Filosofía en Dilemas (1972), eller problemen 
kring religionen, vilka han diskuterade i boken Religión y Darwinismo (1990), 
och år 1972 gav han sig även i kast med problemen kring makten, vilka han först 
analyserade i boken Silabario Político (1972) och sedan i boken El Encierro del 
Minotauro (1994), och så småningom hans exil i boken Durante los Largos Años 
de mi Exilio ([2003] 2014). 

Syfte, material, metod och begrepp 

Syftet med föreliggande artikel är att lägga den grund som behövs för att skriva en 
biografi om den chilenske filosofen och kultursociologen Juan Rivano och i den 
beskriva hans intellektuella utveckling i Chile. 

Hur Rivanos tankar har utvecklats kan inte förstås utanför sitt sammanhang. 
Därför måste man, så långt det är möjligt, sträva efter att se sambandet mellan 
tanke och handling, eller mellan hans liv och hans filosofi. En persons intel-
lektuella utveckling kan betraktas som en serie intellektuella ”revolutioner”, till 
exempel Thomas Kuhns vetenskapliga revolutioner, där varje fas ersätts av en ny 
som ”bryter ny väg”, etablerar sig som ”huvudfåra”; dvs., varje fas ersätts genom 
en ny ”revolution” i vilken en tidigare kunskap förbrukas för att ersättas av nya 
insikter. Alternativt kan utvecklingen jämföras med Georg W. F. Hegels spiral, 
där den intellektuella utvecklingen beskrivs som ett kontinuerligt dialektiskt steg 
framåt; samma, eller liknande, problem och frågor dyker oavbrutet upp, men på 
en annan kulturell horisont och i en annan dimension. Härigenom blir ackumu-
lationsprocessen och det filosofiska perspektivet bredare. Det är i enlighet med 
den senare modellen som jag valt att teckna Rivanos intellektuella utveckling. 
Det är en utveckling som Rivano själv jämförde med Gottfried Wilhelm Leibniz’ 
monader: 
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Från det otydliga och mörka till det ljusa och tydliga, från det oklara till det klara, från det 
splittrade till det samlade (Naranjo, 2014:69). 

Att jag valde just filosofen och kultursociologen Juan Rivano beror på det infly-
tande hans tankar har utövat och fortfarande utövar på det chilenska samhället. 
Det finns ett antal grundläggande filosofiska frågor som är universella, men som 
diskuteras och löses på olika sätt beroende på i vilket kulturellt och socialt sam-
manhang de diskuteras. Rivano hade ett nytt sätt att analysera det chilenska sam-
hället på och det öppnade nya vägar för förståelsen och förklaringen av kulturell 
filosofi, liksom för filosofin som sådan. Dessutom deltog han från 1967 energiskt 
i en reformprocess för att demokratisera universiteten. 

Studien utgörs av biografisk forskning som redogör för några fragment av Ri-
vanos livshistoria. De delar av Rivanos biografi som ingår här har valts ut och 
strukturerats med utgångspunkt i hans bok Largo Contrapunto (1995), artikeln 
Juan Rivano: Un Largo Contrapunto (2001) och boken Largo viaje por la vida de 
Juan Rivano (2014); de två senare av Eduardo Naranjo. Den sistnämnda boken 
består av en serie intervjuer med Juan Rivano, utförda mellan den 28 september 
2000 och den 15 september 2004. Syftet med intervjuerna var att erhålla utökad 
kunskap om hans person och hans intellektuella utveckling, liksom att få klar-
het i några filosofiska problem som för mig hade varit höljda i dunkel. Ett antal 
telefonintervjuer genomfördes också för att komplettera och precisera den bio-
grafiska informationen. I sin bok Largo Contrapunto sammanfattade Rivano, utan 
esteticism men på ett nytt och intressant sätt, de olika faserna i sin intellektuella 
utveckling. Även andra delar av Juan Rivanos filosofiska produktion tas i beak-
tande i den här artikeln. Dessa introduceras fortlöpande i texten, och förläggs till 
respektive fas i hans intellektuella utveckling.

Tre begrepp är centrala i den här artikeln, nämligen biografisk forskning, kultu-
rellt kapital och habitus. Min avsikt är emellertid inte att ge exakta och kompletta 
definitioner av dessa begrepp. De uppfattas snarare bäst genom sina specifika-
tioner, där de får större djup och bredd. När man konkret applicerar begreppen 
på Rivanos livsfragment kan man lätt urskilja både innehåll och räckvidd. Jag 
har inte strävat efter att uppnå universalitet eller fullständighet med mina be-
skrivningar. Mina avgränsningar kan tjäna som orienteringspunkter; dvs. de kan 
vägleda läsaren.

Begreppet biografisk forskning kan uppfattas som en berättelse som tolkar ett 
helt livsförlopp eller fragment av detta. Berättelsens disposition behöver inte 
nödvändigtvis vara kronologisk (Brante et al., 1997:34). Berättelsen är subjektiv, 
mer liknande en rekonstruktion. Biografikern bör vara väl insatt i forskningsob-
jektet. Simone de Beauvoir betraktade till exempel biografikern som en fiende, 
någon som gräver upp intima detaljer, och därför skrev hon sina memoarer själv 
(Sallenave, [2008] 2010:19). Biografikern kan naturligtvis selektera sitt mate-
rial, men då blir biografin inte objektiv, och vilar heller inte på en vetenskaplig 
grund. 
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De två andra begreppen, kulturellt kapital och habitus, är några av Pierre Bour-
dieus sociologiska centrala kategorier. Han menar till exempel att kulturellt ka-
pital är den symboliska kapitalform som har störst betydelse i moderna sam-
hällen. Kulturellt kapital innebär tillgång till den legitima kulturen, i synnerhet 
den kultur som förkroppsligas i rätt familj och som lärs in i skolsystemet. Det 
kulturella kapitalet kan ha en förkroppsligad form genom att känna till litteratur, 
poesi, filosofi, konst, musik och opera; att kunna föra sig i exklusiva salonger och 
uttrycka sig välartikulerat och kultiverat. Det kulturella kapitalet kan även ha en 
objektifierad form genom de materiella ting vi omger oss med, såsom konstverk, 
böcker eller kläder, medan titlar signalerar en institutionaliserad form, vilken vi får 
genom våra utbildningskvalifikationer, till exempel examina (Bourdieu & Pas-
seron, [1970] 2008; Bourdieu, [1984] 1991:33ff). 

Det tredje begreppet, habitus, definieras som de erhållna dispositionerna, de be-
ständiga sätten att vara och göra, vilka växer in i kroppen. Habitus är produkten 
av all biografisk erfarenhet (Bourdieu, [1984] 1991:43, 91). Habitus är simpelt 
uttryckt ett dispositionssystem som människor tillägnar sig genom att vistas i en 
bestämd social miljö, såsom hem, skola, etc. (Bourdieu, [1984] 1991:53ff).

Som tidigare sagts kan den biografiska berättelsen vara subjektiv; det är en re-
konstruktion. Min berättelse kan eventuellt betraktas subjektivt. Jag hade en nära 
intellektuell relation med Juan Rivano som började år 1969, när han var min 
lärare i logik och filosofi vid Chile Universitet. Under de turbulenta åren i början 
av 1970-talet förlorade vi vår intellektuella relation på grund av min politiska 
verksamhet. Men i Sverige, i Lund, november 1977, under den nordiska vintern, 
återfann jag filosofen Juan Rivano; han fanns på Kursverksamheten, ett institut 
för undervisning i det svenska språket. Från den dagen fram till den dag han dog, 
16 april 2015, förde vi en nära, intellektuell kommunikation. 

Under 1960-talet bidrog Rivano även intellektuellt till bildandet av en mång-
fasetterad grupp unga revolutionärer. Dessa deltog aktivt i den revolutionära pro-
cess i Chile som påbörjades 1964 och avslutades den 11 september 1973. En 
av dessa unga revolutionärer var jag. Några latinamerikanska flyktingar och jag 
bildade så småningom en filosofisk studiecirkel i Lund där han var lärare. Jag be-
sökte ofta Rivano i hans hem, där han fortsatte att undervisa mig i filosofi. 

Jag var hans ständige student; något jag en gång påpekade för honom, och 
jag har i mitt arbete även publicerat några arbeten om honom. Min biografiska 
forskning om Juan Rivano har strikt följt de etablerade kriterierna för vetenskap. 
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Filosofins utveckling i Chile

Latinamerika i allmänhet, och Chile i synnerhet, sägs vara en kontinent av po-
eter och författare, medan dess vetenskapsmän och filosofer inte har utmärkt 
sig i samma utsträckning. Listan på välkända författare är lång. Som exempel 
kan nämnas Gabriela Mistral, Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda, Jorge Luis 
Borges, Gabriel García Márquez, Octavio Paz, Mario Vargas Llosa och Isabel 
Allende. I kontrast – och i likhet med den relativa avsaknaden av bemärkta veten-
skapsmän – brukar det sägas att Chile saknat egna filosofiska traditioner. 

Summariskt kan detta förklaras enligt följande. Från det ögonblick filosofiskt 
tänkande infördes i Chile och fram till idag har det kretsat kring europeisk filo-
sofi. Ursprunget var givetvis kolonialmakten Spanien, där skolasticism var den 
dominerande filosofin under 1500- och 1600-talen (Pérez, 2006:251ff). Skolasti-
ken var en filosofi som Hegel betecknade som ointressant och ”monoton”, inte ett 
äkta filosofiskt system som platonism eller skepticism. Skolasticismen föraktade 
”verkligheten”, och en av dess grundtankar är att förnuftet och dess förverkligan-
de enbart kan förverkligas i en annan värld, inte i denna (Hegel, [1840] 1995:43, 
Vol. 3). Det var via den katolska kyrkan som skolastiken kom till Chile. År 1552 
anlände dominikanorden till Chile, och 1595 introducerades filosofiska studier 
i Chile; till en början i klosterförlagda prästseminarier och senare vid Colegio 
Máximo de San Miguel (1621), under jesuiternas förvaltning, och vid Universi-
dad Pontificia de Santo Tomás (1622), under dominikanernas direktion. 

De olika religiösa ordnarna utvidgade studierna av den skolastiska läran i Chile. 
Dessa studier kretsade kring Augustinus (354-430), Thomas av Aquino (1225-
1274), Johannes Duns Scotus (1266-1308) och Francisco Suárez (1548-1617). 
Studiet av dessa tänkare skapade en viss filosofisk tradition bland de religiösa ord-
narna. Traditionen sträckte sig inte bortom klostren, men den nådde sporadiskt 
curian3 både i Madrid och i Rom. 

Denna filosofiska verksamhet genererade inga framstående filosofer i Chile, 
men några av dem fick förankring av lokal dimension. Prästen Alonso Briseño 
(1587–1669) skrev till exempel ett verk om Johannes Duns Scotus, och fader 
Miguel de Viñas (1642–1718) författade bland annat böckerna Skolastisk filo-
sofi, Naturfilosofi och Transnaturlig filosofi. Upplysningsfilosofin, och senare även 
positivismen, avbröt definitivt den förhärskande, skolastiska traditionen i Chile 
(Hanisch, 1963).

När Chile blev självständigt – 1818 – kom de filosofiska influenserna fortfaran-
de från Europa. De filosofiska skolorna kom till Chile i konstanta kulturella vågor 
eller vid epistemologiska avbrott, eller paradigmskiften. Ett filosofiskt paradigm 
avlöstes av ett annat; till exempel avlöstes den skotska skolan av positivismen, 
vilken i sin tur ersattes av metafysiken som efterträddes av marxismen, vilken 
slutligen kom att följas av humanismen. 

3  Curia betyder ”det påvliga regerings- och förvaltningsorganet”.   
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Men, som Juan Rivano brukade säga: Här börjar faktiskt alla på noll. Han illus-
trerade sin reflektion med en idé från den spanske filosofen José Ortega y Gasset. 
Ingen tänkare betänker de tidigare filosoferna. Det är på något sätt ett särdrag 
som karakteriserar de intellektuellas sätt att vara. Kontinuitet, tradition, inter-
kommunikation är inte drag som utmärker den intellektuella världen i Chile. Det 
är snarare isolering, avstängdhet, som filosofen Félix Schwartzmann nämner, som 
kännetecknar den kreativa processen (Naranjo, 2014:599). I den här sociokultu-
rella kontexten kan man lyfta följande frågeställning:

 
Hur är det möjligt för en filosof eller en kultursociolog att utbilda sig i en sådan kul-
turell och intellektuell atmosfär? 

Presentationen av Rivanos liv och intellektuella utveckling kommer att delas in 
i sex delar. Den första delen framställer Rivanos liv i allmänna ordalag. I de föl-
jande fyra delarna kommer de olika faserna i hans intellektuella utveckling att 
undersökas och analyseras. Den första fasen beskrivs under benämningen: Utan 
lektioner eller undervisning, den andra fasen tematiseras genom De allmänna be-
greppen, den tredje fasen problematiseras utifrån Dialektik och marxism och den 
fjärde fasen får sin belysning genom begreppen Förnuft och maktlöshet. Den sista 
delen består av några avslutande kommentarer. 

Juan Rivano – ett liv i fyra faser  

Juan Rivano Sandoval hade, enligt honom själv, bara hört några osäkra rykten, 
”en fläkt”, om sin familjs historia i Chile. Utifrån dessa hörsägner ska jag försöka 
rekonstruera åtminstone en del av hans liv. I hans familjs historia och i hans egen 
bildning och utbildning möts och samsas inflytande från olika kulturer, till ex-
empel de emigrerade italienska och franska kulturerna, den chilenska kulturen, 
stads- och lantkulturerna, den katolska kulturen och de rikas och de fattigas kul-
turer (den ”innanför” och den ”utanför”). Rivano brukade säga att han hade lätt 
för att tränga in i den italienska kulturen och dess språk, och under hans tidiga 
bildning, mellan 14 och 16 års ålder, identifierade han sig mer med de italienska 
intellektuella, bland andra Giovanni Papini, än med andra europeiska författare 
eller filosofer (Naranjo, 2014:245). Papini, som var en katolskt färgad civilisa-
tionskritiker, skiftade troslära från katolicism till ateism och från ateism tillbaka 
till katolicism.4  

4 Giovanni Papini (1881–1956) var en italiensk författare från Florens. Han utgav den 
antitraditionalistiska tidskriften La voce åren 1908–1916. 
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Juan Rivano föddes som nionde barn av tretton till Milcidades Rivano Fauré 
(1889-1976) och Luisa Sandoval Valdebenito (1897-1933). Milcidades’ föräldrar 
emigrerade från Europa till Chile och bosatte sig i huvudstaden Santiago omkring 
år 1867 (Naranjo, 2014:4). Rivanos farfar (Pasquale Rivano Porcile) var italienare 
och hans farmor (Pauline Fauré Boyer) var fransyska. Pasquale Rivano livnärde 
sig som handelsman i Santiago, och familjen fick åtta barn. Den yngste sonen, 
Milcidades, Juan Rivanos far, studerade på Det Nationella Institutet, men enligt 
Rivano lämnade han sina studier utan någon examen, vilket tydligen förorsakade 
Milcidades och hans familj både obehag och frustration (Naranjo, 2014:6).

När familjen Rivano Fauré kom till Chile befann sig det chilenska samhället 
i en period av social och ekonomisk återuppbyggnad. Chiles nationalstat bör-
jade få en viss konstitutionell utformning. Innan dess led Chiles politiska system 
av det koloniala arvet. De gamla ”aristokratiska” familjerna stred för att behålla 
kontrollen över makten. Det var affärsmannen och politikern Diego Portales 
som grundade Chiles nationalstat genom att utropa en konstitution år 1833 
(Naranjo, 1997:397). Ett institutionellt ramverk började nu så sakta träda fram 
i det nya politiska landskapet. Jordbruket började genomgå en successiv dyna-
misk utveckling. Industrialiseringsprocessen gjorde sina första försök att etablera 
sig i landet (Lagos, 1966:22). Mellan 1844 och 1940 förvandlades Chile, trots 
kraftiga konjunkturväxlingar, till en stor exportör av mjöl och vete (Cariola & 
Sunkel, 1991:119ff). 

Rivanos kunskap om sina morföräldrar är ännu osäkrare. Familjen Sandoval 
Valdebenito var chilenare och bosatta i Cauquenes, en stad belägen ungefär 40 
mil söder om huvudstaden Santiago. Cauquenes ligger i Maule, en region vars 
främsta produkter var vete, mjöl och vin. Antagligen ägnade sig familjen San-
doval Valdebenito åt jordbruk. I familjen sammanflätades ättlingar till spanjorer 
och mapucheindianer, men de närde med stolthet minnet av sina spanska förfä-
der. De var ”stolta, högdragna” människor och människor ”med anor” (Naranjo, 
2001:227). Familjen Sandoval Valdebenito fick sju barn, och liksom medlemmar 
från andra anrika familjer som varit encomenderon,5 arbetade några av barnen 
inom den offentliga förvaltningen.

Milcidades Rivano klarade sig inte ekonomiskt i Santiago, vilket innebar att 
han blev förvisad till Cauquenes av sina äldre bröder. Dessutom flirtade Milcida-
des också med sina bröders älskarinnor, ett tillräckligt motiv för att bli förvisad 
på den tiden. I Cauquenes hade några av de andra bröderna hand om elverket 
och elektrifieringen av området, och dessa göromål fick Milcidades överta ansva-
ret för. Med tiden etablerade han också en egen kvarn, säkerligen genom att dra 
nytta av de vid den tidpunkten rådande fördelarna i den chilenska ekonomin vad 
gäller låga produktionskostnader för vete, särskilt i Mauleregionen. Milcidades’ 
utmärkande drag var kreativitet. Han konstruerade ett solur och även en kvarn 

5  Under den koloniala tiden allokerade kronans representanter ansvaret för en grupp indianer 
(encomienda) till en encomendero. Indianerna, vilka skulle skyddas och göras till kristna, 
ålades att betala skatt till sin encomendero.     
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för att mjölet skulle malas ännu finare. Vidare skrev, målade och komponerade 
han, och vanligtvis var det han som reparerade maskinerna i staden. Milcidades 
kompletterade sin bildning med kunskaper i poesi, litteratur, filosofi och mate-
matik. Rivanos första minnen av de litterära och filosofiska klassikerna kommer 
just från fadern. Han berättade att när de arbetade i kvarnen med att mala och 
att sjunga Giuseppe Verdis La donna è movile, Qual piuma al vento och Muta 
d’accento – e di pensiero brukade hans far berätta myten om Faeton för honom 
(Rivano, 1995:240). Bilden av Faeton,6 som fanns kvar i hans minne i många 
år, var emellertid inte en bild av ett oansvarigt barn inför en ännu mer oansvarig 
far, utan en bild av en hjälte som vände ryggen åt de ”förnuftiga människor-
nas” moral (Rivano, 1995:238). Medan de arbetade med att starta den koldrivna 
kvarnmotorn, en besvärlig procedur, berättade också fadern för honom om Ga-
lileo Galilei och hans avsvärjelse av den (av inkvisitionsdomstolen benämnda) 
”felaktiga läran” (Naranjo, 2014:125). Genom deras samtal kan vi uppfatta hur 
fadern överförde sitt kulturella kapital till sonen, och Rivano inkorporerade även 
habitus till viss del.  

Luisa Sandoval Valdebenito, Rivanos mor, var liksom sin make det yngsta bar-
net. Hon var lite försummad, åsidosatt och övergiven inom familjen på grund av 
att hon led av smittkoppor. Hon levde enligt Rivano som en ”askunge” hos en 
syster, och i Milcidades fann hon sin drömprins. Efter sin bildning, i en privat 
skola som drevs i nunnors regi, gifte hon sig 1914 med Milcidades. Hon var 
därefter hemmafru, och den ”enda” aktivitet hon ägnade sig åt efter giftermålet 
var, som trogen katolik, att framföda och fostra familjens tretton barn (Naranjo, 
2014:11). Luisa var en djupt troende katolik och Milcidades motsatte sig inte 
hennes religiositet. Hon hade förfinade manér, framför allt hennes sätt att tala 
”som var mycket karaktärsfast och artikulerat”. Rivano beskriver moderns röst 
som ”full, varm, artikulerad och slående” (Naranjo, 2014:12).

Hösten 1933 förmörkades familjen Rivano Sandovals liv; Luisa Sandoval Val-
debenito dog den 15 maj 1933 vid trettiosex års ålder och lämnade sina barn 
utan kärlek, ömhet och skydd. Efter hennes död skingrades familjen. Juan Rivano 
har tungsint berättat att han aldrig kunde komma över moderns död (Rivano, 
1995:318; Naranjo, 2014:19). Fadern, en intellektuell man utan praktiska eller 
”husliga” anlag, var inte kapabel att ta hand om familjen. De äldre syskonen begav 
sig till Santiago för att söka arbete, de yngsta adopterades av närstående familjer. De 
fyra mellansyskonen, bland dem Juan Rivano, blev kvar hos fadern, vilket dock inte 
var att betrakta som något privilegium. Efterhand förföll huset och affärerna gick 
sämre, bland annat aktiviteten kring kvarnhuset. Trots att Rivano var övergiven och 
fick utstå både misär och hunger hyste han inget agg mot sin far. Istället beskrev han 
honom som en skapare. Med humor och beundran sade han: Leonardo da Vinci gick 
häromkring med min pappa (Rivano, 1995:390; Naranjo, 2014:7). 

6 Faeton – i grekisk mytologi solguden Helios son, morgonstjärnan. Han störtade ned med 
solspannet då han körde det.
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Det säger sig självt att föräldrar har en viktig roll under ett barns uppväxt, 
speciellt vid överföringen av de första tankarna till barnet, vilka förankras dju-
pare när de kommer direkt från föräldrarna. Rivano mindes att förhållandet till 
fadern karakteriserades av ömhet; från honom mottog han några grundläggande 
milstolpar i sin intellektuella bildning (Rivano, 1995:52). Mötet med litteraturen 
och skrivandet hade skett på olika sätt i filosofernas och författarnas barndom. 
I familjen Rivano Sandoval fanns det en lust att imitera (Rivano, 1995:114), 
överträffa och uppmuntra varandra, och här turades man om att läsa långa dikter 
såsom El Monje (1919) av Pedro Antonio González.7 

Även Milcidades Rivano skrev poesi, romaner och dramer, och Juan Rivano 
brukade läsa en del av hans dikter i grundskolan (Naranjo, 2014:161). Faderns 
vitterhet smittade av sig på de äldre barnen som brukade skriva poesi och läsa den 
högt. I denna intellektuella miljö kände sig också Rivano uppmuntrad att skriva 
dikter, vilka lovordades av hans äldre syskon. Hans far undervisade honom också 
i sonettens struktur. En gång frågade han fadern: ”Vem var den störste poeten 
i den spansktalande världen?” Han hoppades att fadern skulle säga ”jag”, men 
istället angav han Rubén Darío, en nicaraguansk poet som inledde den spansk-
amerikanska modernismen.8 

Rivano kom i kontakt med litteraturen genom de ”verser” som lärdes in både i 
hemmet och i skolan. Han fick sin första intellektuella bildning av sin far och sina 
första lärare mellan fem och sexton års ålder. En annan betydelsefull del av sin 
bildning fick han av sina äldre syskon som ”umgicks” med Arkimedes, Descartes 
och Darwin. Han hörde dem mässa om ”de bäst anpassades överlevnad” och att 
någon skulle ge dem en stödpunkt för att flytta jorden (Rivano, 1995:13). 

I november 1942 lämnade han definitivt sin stad Cauquenes ute i provinsen för 
att slå sig ned i Santiago, vilket hans bror Ricardo hade föreslagit att han skulle 
göra. Ricardo uppmuntrade honom till att byta agrarmiljön mot en urbanmiljö. 
Fram till tjugotvå års ålder skrev Rivano poesi på ett diskontinuerligt sätt. Han 
intresserade sig inte för ”ordens poetiska värde”, utan snarare för rytmen och rim-
men (Naranjo, 2014:157). En del av hans verk publicerades i aftonskolans tid-
ning. Han hade dock aldrig någon tanke på att erövra huvudstaden som ”poet”. 
När han gick och drev längs Recoletas gator,9 vid den tidpunkt då saker och ting 
gick dåligt för honom och han var tvungen att sova i parkerna, var han trots allt 
”inte särskilt säker på att han skulle erövra Santiago” (Rivano, 1995:78). Rivano 
älskade visserligen poesi som barn och även som vuxen, men så småningom mins-
kade hans intresse för den, särskilt när hans tillstånd av misär och övergivenhet 
blev påtaglig. Då såg han poesin som en alienation: 

7  Pedro Antonio González (1863-1903) var en chilensk poet som rörde sig tematiskt mellan 
romantik och modernism. Dock var han mer intresserad av människan än av naturen. 

8  Rubén Darío (1867-1916) var en motsägelsefull poet, en kosmopolit med ständig hemlängtan, 
katolik och samtidigt en upprorisk hedning. Innan han avled i tuberkulos levde han tidvis som 
diplomat.

9  Recoleta och dess omgivning var ett fattigt område där framför allt ”lumpproletariatet” bodde.
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Hur kan man använda tiden till att skriva en sonett när man är dödshungrig? (Naranjo, 
2014:118).

För honom befann sig den latinamerikanske poeten i ”orden och inte i de pro-
blem som han poetiserar i sina dikter” (Naranjo, 2014:119). 

Redan när han anlände till Santiago var Rivanos ekonomiska situation kritisk 
och han blev därför tvungen att arbeta som bland annat springpojke, åkare, krog-
värd och hantlangare. Han hade ändå bestämt sig för att fortsätta sina humanis-
tiska studier, och arbetade därför om dagarna och studerade på kvällarna. Rivano 
levde, liksom sin läromästare Diogenes från Sinope, i utkanternas utkant (Rivano, 
1995:109). Det berättas dock om Diogenes att han i sin hemstad Sinope gjort sig 
skyldig till falskmynteri och av det skälet tvingats gå i landsflykt till Aten. Att leva 
i Santiagos utkanter var för Rivano varken en landsflykt eller ett val för livet; det 
var hans rådande materiella situation som tvingade honom att bosätta sig där. Det 
var hårda år fulla av upplevelser och filosofiska reflektioner. 

En viktig del av Rivanos sociala och kulturella filosofi formades och utveckla-
des i Santiagos förstäder, närmare bestämt i den fattiga stadsdelen Recoleta, vid 
floden Mapocho och på de allmänna och katolska kyrkogårdarna. Den bild han 
vid den tiden hade av dessa platser var en bild av en kaotisk värld, en splittrad, 
upplöst värld, där ingenting var artikulerat. Allt var möjligt. Hans bild påminde 
om en förmodern värld, där Gesellschaft-utveckling och tillväxt dröjde decennium 
efter decennium, eller om Gemeinschaft som abrupt blandades med Gesellschaft. 
Under denna epok var det vanligt att fattigas drömmar bara fick sitt utlopp i uto-
pier. Rivano tillbringade ungefär tjugo år i Recoleta, från 1943 till 1963.   

På aftonskolan började han utveckla sin prosa. Han skrev sina första arbeten 
mellan sexton och sjutton års ålder (Naranjo, 2014:158),10 och redan i dessa 
fanns det en dragning mot filosofin. Vid den tiden intresserade han sig för de 
filosofiska klassikerna, däribland Parmenides – Platons dialog. Parmenides tanke, 
Ingenting kan uppstå ur Intet eller övergå till Intet väckte den unge filosofens nyfi-
kenhet. Vid sjutton års ålder läste han Filosofía Fundamental av Jaime Balmes,11 
och även Giovanni Papinis och Anatole Frances samlade verk.12 Genom France 
insåg han att det fanns allvarliga problem med begreppet ”kunskap” inom filo-
sofin (Naranjo, 2014:158ff). Som han framförde det i boken Largo Contrapunto: 

10  Enligt Rivano bör hans första artiklar finnas i skoltidningen på läroverket där han läste om 
kvällarna. 

11  Jaime Balmes föddes den 28 augusti 1810 i Vic och dog den 9 juli 1848 i Barcelona. Han var 
en viktig inspiratör av nyskolastiken. Hans största verk var El protestantismo comparado con el 
catolicismo, en sus relaciones con la civilización europea (1842), och hans filosofiska inriktning 
framträder allra bäst i Filosofía Fundamental (1846).

12  Anatole France, pseudonym för Jacques Anatole François Thibault, född 16 april 1844 i Paris, 
död 12 oktober 1924 i Saint-Cryr-sur-Loire, var en fransk författare. Han belönades med 
Nobelpriset i litteratur 1921. France fick en klassisk utbildning och utvecklade en kärlek för 
antiken. Frances samtliga verk hamnade på katolska kyrkans lista över bannlysta böcker. Han 
författade bland annat Herr Bergeret i Paris ([1901] 1907), Gudarna törsta ([1912] 1912) och 
Änglarnas uppror ([1914] 1958).
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France var den förste som på ett tydligt och trovärdigt sätt gav mig den gamla skeptiska läxan 
om omöjligheten att veta och om våra sinnesupplevelsers illusioner (Rivano, 1995:132).  

Under sin tid i Recoleta utvecklade han en skeptisk ståndpunkt och en kritisk 
linje gentemot kunskap. Ingenting skilde honom då från skeptikerna. Under åren 
på aftonskolan och i början av sin tid vid universitetet studerade han Platon. 
Rivanos uppfattning och tolkning av Platon var emellertid tämligen begränsad till 
det akademiska, men med den kritiska distans som skepticismen gav honom. På 
den tiden kunde ingen ”avfärda ett påstående från Platon utan vidare” (Naranjo, 
2014:39). Platon lärde honom att han skulle ha en metod, och metoden var 
matematiken, det vill säga konceptet, definitionen och beviset. Matematiken var 
idealet för precision och stabilitet (Naranjo, 2014:39). Även om det framkallade 
vissa tvivel vad gäller determinationen i hans filosofiska kallelse, ansåg Rivano att 
Papini utgjorde en viktig milstolpe i hans utbildning (Naranjo, 2014:244), fram-
för allt genom sin dialektik rörande ”Gud och djävulen” (Rivano, 1995:252).

Rivanos liv kantades konstant av ekonomiska problem. År 1949 började han 
studera matematik vid Chile Universitet, men han övergav det på grund av sina 
ekonomiska problem. Följande år började han återigen studera vid samma uni-
versitet, men denna gång filosofi. År 1951 studerade han filosofi och matematik 
samtidigt. Sina ekonomiska problem löste han genom att undervisa i matematik 
på aftonskolan. Rivano berättade att det faktum att han först studerade matema-
tik och därefter filosofi hade sin grund i att han ordagrant följde Platons dictum 
som hängde på väggen i hans akademiska byggnad: 

Må ingen här inträda som inte är geometriker (Naranjo, 2014:39). 

På 1950-talet undervisade endast ”amatörer i filosofi” vid den filosofiska institu-
tionen, Chile Universitet (Naranjo, 2014:167ff). Filosofiska studier i Chile ka-
rakteriserades av otydlighet och av en brist på vetenskaplig stringens (Barceló, 
1994:17).13 Enligt Rivano var professorerna och lektorerna inga filosofer; de var 
entusiaster som var fascinerade av filosofi. De var pionjärer i den chilenska filoso-
fins tidiga utveckling. Det fanns emellertid några undantag. Bland dessa utmärk-
te sig Ernesto Grassi,14 Bogumil Jasinowski,15 Jorge Millas och Marcos Flores 
som ”filosofer”. Säkerligen hade dessa också begränsningar. Grassis synsätt var 
en förlängning av Martin Heideggers filosofi; Millas var en uttolkare av Nicolai 
Hartmann och Edmund Husserl, och Flores var en uttolkare av den sistnämnde. 
Ställd inför en sådan situation blev Rivanos reaktion att återvända till de klassiska 
13  Joaquín Barceló delade samma åsikt som Rivano angående filosofins utveckling i Chile. Dock 

tyckte Barceló att filosofins tillstånd i Chile ändrades med Ernesto Grassis föreläsningar.  
14  Ernesto Grassi (1901-1991) var en italiensk filosof, född i Milano. Han var gästprofessor 

mellan 1951 och 1954 på den filosofiska institutionen vid Chile Universitet. Grassi rörde sig 
kring Mussolinis intellektuella kretsar på 1930- och 1940-talen (se Farías, 1998:514ff).   

15  Bogumil Jasinowski (1887-1969) föddes i Warszawa. Han var polsk jude och kom till Chile 
1949 som politisk flykting. Han utvandrade genom Frankrike och Argentina för att slutligen 
bosätta sig i Chile. På 1950-talet arbetade han som filosofilärare vid Chile Universitet.   
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källorna för att studera filosofernas egna texter. Enligt Rivano var den chilenska 
filosofin på 1950-talet splittrad, snobbig och ytlig. Rivanos uppgift var alltså att 
tillägna sig de filosofiska klassikerna och arbeta utifrån dessa, och att säga något 
som utgick från och stod i samklang med dem (Naranjo, 2014:167). Hans vikti-
gaste mål var att upprätta band mellan filosofins autentiska källor och hans eget 
tänkande. Denna uppgift arbetade han med under 1960-talet och första delen 
av 1970-talet. Militärkuppen 1973 omintetgjorde dock inte bara en del av hans 
filosofiska projekt för det chilenska samhället; den stävjade även den filosofiska 
institution han verkade vid.  

År 1953, efter att ha läst ett arbete av Rivano och Cástor Narvarte om filosofen 
Alfred Ayer, bjöd Jorge Millas in de båda som adjunkter på sina lektioner. I Millas 
kurser undervisade Rivano i Bertrand Russells filosofi, men fjärmade sig snabbt 
från honom som filosof, främst på grund av oförenligheten mellan hans sannings-
filosofi och hans handlingar. Enligt Rivano ledde Russells filosofi till atomism; 
det fanns alltså ingen anledning till att klaga eller protestera. Han har dock alltid 
beundrat Russell för hans försök till ”matematisk globalisering av vetenskaperna” 
(Naranjo, 2014:136). 

År 1955 titulerade sig Juan Rivano ”lärare i filosofi”. Det första han under-
visade om var Hartmanns kunskaps- och värdeteori, men han insåg snart att 
Hartmann inte var filosofen för honom.16 Då började han istället arbeta med 
Harold H. Joachims filosofi,17 vilken introducerade honom i den engelska neo-
hegelianismen och i Francis H. Bradleys filosofi (Naranjo, 2014:135). Rivanos 
första framträdanden som ”yrkesfilosof” var genom recensioner i den chilensk-
filosofiska tidskriften, Revista de Filosofía.18 Hans första artikel, Análisis crítico de 
algunas concepciones de la conciencia y el yo, publicerades december 1956 i den tid-
skriften. Denna artikel, som han skrev inspirerad av Husserls, Russells och Ayers 
filosofi, utgjorde hans föredrag på den panamerikanska filosofikongressen. Hans 
andra artikel, Sobre el principio de identidad, publicerades i samma tidskrift, i 
april 1957. Dessa hans första artiklar var av teoretisk karaktär. Senare började han 
närma sig en mer social filosofi. Vid denna övergång skedde också ett språkbyte, 
från ett akademiskt och filosofiskt språk till ett mera vardagligt språk. Efter dessa 
artiklar kom periodiska publiceringar i såväl den chilensk-filosofiska tidskriften 
som i Anales, utgiven av Chile Universitet, och han publicerade även i några lo-
kala tidningar. 

År 1958 reste han i egenskap av gästprofessor till Frankrike genom ett stipen-
dium tilldelat av den franska regeringen och Chile Universitet. Innan han reste 
dit ledde han en serie föreläsningar om Harold H. Joachim. Rivano betraktade sin 

16  Nicolai Hartmann var filosofilärare och sympatiserade med nazismen. Han undertecknade 
tillsammans med Martin Heidegger, Carl Schmitt och Werner Sombart ett stödbrev åt Adolf 
Hitler (se Farías, 1998:386ff).  

17  Harold H. Joachim (1868-1938) var en engelsk filosof. Hans filosofi betraktas som idealism 
eller neo-hegelianism. Han var Francis H. Bradleys lärjunge. 

18  Här används beteckningen ”yrkesfilosof” för att särskilja från amatörerna inom filosofin.
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resa till Frankrike som en ren akademisk resa. Målet med resan var att lära känna 
Europa och dess kultur. Alla chilenska filosofer med akademiska anspråk borde, 
enligt honom, göra en ”världsomsegling” genom Europa (Rivano, 1995:296).19 
Det var ett akademiskt utbyte mellan Frankrike och Chile. Utbytet var ett sätt för 
chilenska studenter att fördjupa sig i filosofiska studier. Vid Sorbonne tog Rivano 
kontakt med professor René Poirier, eftersom han i Santiago, både av den franska 
regeringen och av Chile Universitet, hade erhållit ett löfte om ett möte. År 1933 
var René Poirier Albert Camus lärare i filosofi vid Algers universitet, Algeriet. 
På den tiden diskriminerade Poirier studenter som engagerade sig i politiska ak-
tiviteter, framför allt socialistiska sådana (Lottman, [1978] 2006:94ff). Denne 
professor ägnade sig åt vetenskapernas filosofi, men för Rivano var Poirier varken 
Émile Meyerson20 eller León Brunschvicg.21 Rivano insåg snabbt att han för Poi-
rier inte var mer än en ”indian” som ville ägna sig åt filosofi. I Paris fick han sin 
”icke-betydelse” bekräftad. Vid den tiden förespråkade existentialisterna, särskilt 
Jean-Paul Sartre, om att ”vara-i-världen”. I absolut motsats till detta upplevde Ri-
vano när han befann sig i Paris vad det innebar ”att inte vara-i-världen” (Naranjo, 
2014:81). Efter denna poirierianska upplevelse ägnade han sig åt att översätta 
Francis H. Bradleys verk, Appearance and Reality (1893), till spanska, vilket var 
ett sätt att akademiskt rättfärdiga sitt uppehälle i Frankrike. 

Rivanos resa till Europa var ett paradigmatiskt moment i hans ställningsta-
gande gentemot filosofin, både filosofin i allmänhet och filosofin specifikt i Chile. 
Efter resan till Europa var han så upprörd att han i sina filosofiska introduktions-
kurser främst fokuserade på de sociala och politiska problem som allmänt rådde i 
Chile. I Santiago var han den förste som introducerade Karl Marx på den filoso-
fiska institutionen (Naranjo, 2014:252), trots att han inte var säker på att Marx 
kunde inlemmas i det filosofiska tänkandet. Enligt honom var Marx viktig för att 
hantera de sociala problemen i landet, men hans filosofiska tvivel kvarstod. Slut-
ligen förstod han att Marx var en god lärjunge till Hegel och att han endast hade 
vänt upp och ned på Hegels ”begreppsapparat” (Naranjo, 2014:169). Det första 
bandet av Kapitalet behandlade han i ett seminarium som varade i ett år. Rivano 
brukade pröva sina tankar och undersökningar i sina seminarier, och resultaten 
publicerade han senare i bokform eller i artiklar. En av dessa publikationer var 
boken Entre Hegel y Marx. Det var hans första bok och den hälsades av Humberto 
Giannini, en yrkesfilosof, som början till en filosofi i Chile. Boken innebar också 
ett epistemologiskt avbrott från hans idealism under 1950-talet. Dessutom åter-
finns i denna bok grunderna till de tankar som senare utgjorde hans filosofi. Här 

19  Enligt Rivano var det den chilenske filosofen Gastón Gómez Lasa som myntade uttrycket 
”världsomsegling”.

20  Émile Meyerson (1859-1933) föddes i Lublin, Tyskland, men bosatte sig slutligen i Paris, där 
han var prefekt för psykologiinstitutionen vid Paris Universitet. Han arbetade framför allt med 
epistemologiska frågor. 

21  León Brunschvicg (1869-1944) föddes i Paris. Han var professor vid École Normale Supérieure. 
Han sysslade med kriticism. År 1927 var Simone de Beauvoir elev till Brunschvicg (se Sallenave, 
([2008] 2010:85).
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arbetade han med kunskapsteori, särskilt med begreppen förnuft och förstånd. 
Innehållet i Rivanos filosofiska undervisning var skiftande. Under tre år höll 

han seminarier om George Berkeley,22 under två år om bland annat Joachim och 
Bradley, och av dem han ägnade sig åt under ett år utmärkte sig Hegel, Kant, 
Hume, Pascal, Descartes och Lukács. Slutligen ägnade han några seminarier åt 
Platons dialoger, framför allt ”Menon”, ”Gorgias” och ”Theaitetos”. Analysen av 
den sistnämnda dialogen avbröts abrupt när han vintern 1975 anhölls av militä-
ren (DINA, Pinochets hemliga polis). 

Utan lektioner eller undervisning
Den här fasen i Rivanos intellektuella bildning låter sig inte beskrivas i matema-
tiska termer. Genom att följa Bradleys indelning av erfarenhetens olika grader, 
det vill säga känsla, tanke och förnuft, delade Rivano in sina personliga upplevelser 
i tre moment, nämligen brus, oväsen och musik. Brus ackumuleras, oväsen mättas, 
och den disharmoni som uppstår mynnar slutligen i en symfonisk explosion, en 
plötslig insikt som Rivano jämförde med vad som inom zenbuddhismen kallas 
satori (Naranjo, 2014:195). 

Den första fasen av Rivanos intellektuella utveckling sträcker sig approximativt 
från 1930 till 1942, men som nämnts tidigare kan den inte bestämmas mate-
matiskt eller kronologiskt. Den pendlar obönhörligen mellan kontinuitet och 
diskontinuitet. Rivanos primära socialisering ägde huvudsakligen rum i staden 
Cauquenes, Mauleregionen, där provinsialism och kosmopolitism vidrörde den 
kulturella horisonten. 

Rivanos kulturella värld bestod under denna utvecklingsfas av floden Tutuvén 
och grundskola nummer 1 och 3.23 I den sistnämnda återfanns hans grundskol-
lärare Aburto, Gajardo och Arellano, som han mindes med särskild tillgivenhet. 
I bakgrunden befann sig också staden Cauquenes och Mauleregionen. En annan 
viktig del av Rivanos kulturvärld var familjen. Hans familj var bildad, och i den 
diskuterades alltid filosofi, litteratur, konst och musik. Böcker förekom sparsamt 
i staden; det var få personer som ägde böcker. Familjen ägde en Encyklopedi och 
hos grannfrun fanns Iliaden och Odyssén, vilka han läste i smyg. Rivano berättade 
att hans ideal vid den tidpunkten formades av ”genierna” (Naranjo, 2014:122ff). 

Rivano mindes att strax efter 1939 års jordbävning i Chile, vars epicentrum 
var Mauleregionen, ägde en brytning rum i hans liv. En värld hade förstörts 
och en ny byggdes upp. Bland ruinerna av soltorkat tegel grävde han fram en 
bok i grundläggande geometri, och genom att bläddra i den kom han att förstå 
skillnaden mellan definition och existens (Rivano, 1995:186). Denna brytning 

22  George Berkeley (1685-1763) föddes på Irland och utbildade sig i filosofi och teologi. 
Fadern var engelsman och modern fransyska. Han blev biskop i Cloyne 1734. Han räknades 
tillsammans med John Locke och David Hume som en av de tre stora brittiska empirikerna. 

23  I Chile får skolorna ofta ett nummer istället för ett namn.
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i Rivanos liv innebar inte bara en personlig förändring. Hela det chilenska sam-
hället förändrades av jordbävningen. Den gav politiska motiv för att skapa den 
Produktionsfrämjande Korporationen (CORFO), vilket initierade en påtvingad 
industrialiseringsprocess, och därigenom ändrades även Chiles definition och 
existens. 

Det är inte ovanligt att barn finner sina frizoner i det så kallade semiorganise-
rade fältet,24 där de undgår föräldrarnas, skolans och myndigheternas uppsikt, 
och fritt kan stilla sin nyfikenhet. I detta fält kan de utbyta tankar och historier 
som anses vara obscena och är förbjudna inom familjen och i det övriga samhäl-
let, särskilt i katolska länder. För Rivano var Tutuvéns flodstränder en sådan plats. 
Vid Tutuvén fick Rivano veta att ”Gud inte är mer än ett påhitt”. Hans unge 
lärare i ateism borde vid den tidpunkten ha varit omkring sex år. Rivano beskrev 
sina minnen:

Så när min far – min mor hade dött och med henne hade alla spår av katolsk trosiver för-
svunnit i hemmet – frågade mig: ”Vill du ta din första nattvard?” var det som om han utma-
nade mig: ”Och vad tror du om Gud, finns han eller inte?” (Rivano, 1995:38).

För fadern själv skulle ”Gud finns” endast vara ”ett påstående, inte ett faktum” 
(Rivano, 1995:385). 

Grunddragen i Rivanos sociala filosofi har genomgående varit att försöka för-
stå och förklara det chilenska och latinamerikanska samhället. Detta samhälle 
utmärks av att varken vara feodalt eller kapitalistiskt. Dess fundamentala drag 
utgick snarare från en agrar och postkolonial prototyp, och kan därför varken 
förstås eller förklaras så som man traditionellt har försökt, utifrån Hegels modell 
om ”herren och slaven” eller Marx’ modell om ”borgarklassen och proletariatet”. 
Rivano förde in de sociala och historiska motsättningarna i analysen av det chi-
lenska samhället, personifierade av ”don Javier de la Rosa” och ”den mörkhyade 
Taguada”. Den förste representerar den chilenska ”aristokratin” och den andre de 
chilenska ”populära klasserna”. 

Boken Largo Contrapunto består av två berättelser, dels den gamla historien 
om motsättningarna mellan dessa två payadores, don Javier de la Rosa och den 
mörkhyade Taguada, och dels Rivanos egen personliga historia. Första gången 
han hörde berättelsen om denna historiska kamp, presenterades den för honom 
som ett ”brus”, utan musik. Han var då elva år gammal.

Utan att ha vare sig bildning eller utbildning utmanade den mörkhyade Tagua-
da don Javier de la Rosa, innehavare av ordet och utbildningen, att sjunga. Den 
improviserade dispyten slutade i Taguadas självmord. För Rivano framstod Tagua-
das självmord som ännu en av de ”olösliga ofattligheterna” (Rivano, 1995:13). 
Några år senare skulle Anatole France komma att omvandla detta brus till mu-
sik. Den kulturella och sociala betydelsen av denna olösliga kamp bestod av att 

24  Ett semiorganiserat fält ligger vanligen i stadens utkanter, där de sociala reglerna, principerna 
och normerna är semiorganiserade, men det innebär inte nödvändigtvis ett anomiskt tillstånd.  
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man däri kunde undersöka hela det chilenska samhället. Enligt Rivano kan man 
varsebli denna kamp i maten, kläderna, arkitekturen, trädgårdarna, parkerna, lit-
teraturen och i filosofin. Rivano poängterade att Taguada genom sitt trots ville 
förändra asymmetrin i de sociala förhållandena. Det kulturella kapitalet tillhörde 
dock don Javier de la Rosa och inte Taguada. Den senare måste tillägna sig det, 
först och främst genom att tillägna sig orden. Rivano frågade sig vad Taguada 
egentligen skulle ha vunnit om han hade gått segrande ur den poetiska striden 
(Rivano, 1995:25). Don Javiers system går inte under som en följd av en enstaka 
motgång. Taguada glömde att en förändring av de sociala förhållandena skulle ha 
satt riktiga vapen i händerna på honom, istället för att som nu vara hänvisad till 
att använda ”skräpvapen vid angreppet på don Javier” (Rivano, 1995:124). 

Enligt Rivano ledde tvisten inte till något socialt uppror; den blev bara ett 
uttryck för en kulturell alienering. I annat fall vore det inte möjligt att förstå 
och förklara Taguadas självmord. Rivano ville också utmana den härskande klas-
sen poetiskt, och förberedde sig därför, efter att ha avslutat sina studier och sin 
europeiska rundresa, för att i elvastaviga verser strida mot don Javier de la Rosa. 
Även om Rivano versifierade svåra rim i elvastaviga verser skulle det inte bli lätt 
att förstöra den maktstruktur som installerats av don Javier och klassen han re-
presenterade. Detta var emellertid en av de första lektioner han inte fick, det vill 
säga ”lektioner i tydlighet”. 

I samhällen som det chilenska är människor utanför utbildningssystemet vik-
tiga för barnens och ungdomarnas bildning. Rivano framförde inga anklagelser 
eller hyste något agg mot det chilenska utbildningssystemet (Rivano, 1995:22). 
Han visade bara sin skepticism gentemot det sätt på vilket eleverna undervisades, 
och ansåg att filosofen borde ta upp bildningsfrågan som sådan, liksom frågan om 
den egna intellektuella bildningen. Rivano medgav att tre av lärarna i grundskola 
nummer 3 i hög grad var delaktiga i de elementära delarna av hans bildning.  
Däremot inte i de centrala aspekterna. Hans lärare lärde honom att kasta retoris-
ka stenar mot don Javier de la Rosa, som fick personifiera det härskande systemet, 
men utan att förklara för honom varför han skulle kasta dem. Rivano berättade 
också att han inte fick sina viktigaste lektioner från de stora filosoferna, som Pla-
ton, Aristoteles, Kant, Hegel eller Bradley, och inte heller från sin far eller sina 
syskon, utan snarare när han i staden Cauquenes åt sopaipillas25 med chicharro-
nes26 eller drack chicha27 med skomakaren don Manuel Hormazábal. Han dränkte 
sina frustrationer i alkohol, men alkoholen kunde inte hålla tillbaka hans vrede. 
Vreden svämmade över mot stadens invånare, men här fick Rivano lektioner i 
tillbakahållande av don Manuel.

Som Rivano poängterade i boken Largo Contrapunto och i mina intervjuer med 
honom, var det mycket undervisning och många lektioner som han aldrig fick. 
Han fick till exempel ingen undervisning i klarhet, förnekande, skydd, konflikt, 

25  Friterat pumpabröd.
26  Kallskuret svinkött.
27  Jäst dryck av vin. 
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avföring, specifikation, kretslopp, exakthet och stabilitet, framsida och baksida, 
etc. Här beskriver jag några av dessa uteblivna lektioner. 

I början uppstod hans filosofiska bekymmer under ett lager av brus. Under 
barndomen är upplevelsen av ett brus normalt sett kortvarig. Under detta sta-
dium framträder en mängd avslöjanden, men majoriteten av dessa förblir rena 
uppenbarelser eftersom det ofta fattas lärare i specificering, framför allt inom 
kulturer som den chilenska, som undviker specificering (Naranjo, 2014:268ff). 
Rivano antydde att specificering är liktydigt med ”övergången från tanken till ex-
istensen”, eller som man också säger, ”inkarnationen av tankarna i handlingarna” 
(Rivano, 1995:56). Varken grundskollärare eller gymnasielärare ger någon un-
dervisning i specificering, och förhållandet mellan tanken och dess situation blir 
därför inte uppenbar. Att klargöra detta kan medföra en av två saker; antingen 
rubbas den struktur som utbildningssystemet bygger på, eller så förlorar läraren 
sitt arbete. För Rivano refererar systemet nästan i sin helhet enbart till antagan-
den; dessutom deltar bara de ”dumma” i specificeringens kurser. De allmänna 
idéerna luftvandrar i ett platonskt undervisningssystem och förblir frikopplade 
från alla handlingsstrategier.

Faderns ”lojalitet” till hans döda mor var den viktigaste omständigheten i Ri-
vanos bildning. Varken Aristoteles eller Descartes kunde enligt Rivano ge samma 
undervisning i principfasthet som hans far gjorde genom sin djupa och aldrig 
vacklande kärlek till hans mor (Rivano, 1995:60ff). Före dessa avslöjanden ansåg 
han att exakthet och stabilitet stod att finna i matematiken, men han sade genom 
att citera Russell att:

Logiken var matematikens barndom och denna var en vetenskap som ingen vet vad den 
handlar om eller om det den säger är sant (Rivano, 1995:62). 

Även om Rivano kände till logikens absurditet under de allmänna begreppens 
fas, bidrog logiken till att föra honom in i dialektikens och marxismens fas. Med 
tiden insåg han att det fanns två typer av exakthet: förståelsens formella exakthet 
(logiken) och viljans materiella exakthet (moralen) (Naranjo, 2014:121ff). 

Ytterligare en typ av undervisning som fattades honom var den om ”avföring” 
(Rivano, 1995:44). Erfarenheten av att vid fem års ålder ha sett sin barndoms 
kärlek utsatt för ”morgonkylan och stanken från sopåkarens vagn” gav upphov 
till samma brus som då herr Aburto berättade historien om ”mötet mellan de 
berömda kringvandrande musikanterna” för honom. Rivano visste bara att avfö-
ringen var något man måste dölja, eftersom den representerade något ”vidrigt och 
skamligt”. Dessutom umgicks man med den, men i smyg, på nätterna, på barer, 
nattklubbar, spelhålor, bordeller och soptippen. Han sade emellertid att stadens 
sopåkare, don Eugenio, kunde ha gett honom den undervisningen, men det blev 
i stället en läkare som gav honom den. Således dikterade den prydlige doktorn på 
några få minuter sin kurs i avföring genom att lyfta röret med hans urin mot ett 
ljus, det vill säga något var sett i något annat. Nu var han tjugotre år, inte fem. 
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Rivano hävdade att:

Det är inte lätt att upptäcka det tydliga och nödvändiga sambandet mellan samhälle och 
avföring när vi är fostrade i överensstämmelse med don Javiers värden. Don Javier hindrar 
vår vision med sin blotta uppsyn. Andra sopar, piskar mattor, tvättar kläder, diskar kastruller 
(Rivano, 1995:46). 

Rivano gav eftertryck åt sin åsikt och sade att: 

När det negativa och det positiva så var skilt från den sociala tillvaron lämnades dess sam-
band utan uppmärksamhet. Samhället konspirerade (eller en del av samhället konspirerade) 
genom att utbilda oss i ambivalensen beträffande avföring. Således fann vi oss på ett besyn-
nerligt sätt i att tömma tarmen utan att någon gång finna den organiska föreningen hos de 
sociala ytterligheterna som representerade njutningens och utsöndringens två funktioner 
(Rivano, 1995:48). 

Rivano fick heller ingen undervisning i konflikt. Han berättade att han endast en 
gång hörde sin far säga med Herakleitos’ ord att: kriget är ursprunget till allting och 
motsatserna är identiska (Rivano, 1995:65),28 det vill säga förändring sker genom 
spänningar, motsättningar och konflikter, inte genom jämnt och harmoniskt väx-
ande. I alla sociala kombinationer, reflekterade han, finns det alltid krafter som 
motsätter sig varandra. Detta visar, menade Rivano, att ”för att kunna leva i ett 
samhälle bör vi oavbrutet svara på alla dessa krafter som alltid befinner sig över 
oss, samtidigt och tillsammans” (Rivano, 1995:66; Naranjo, 2014:171ff). De 
sociala och intellektuella vanor som omedvetet förmedlas av skolan är exklude-
rande; de förbigår helt enkelt motsatsen. Allt det som inte passar in i den förhärs-
kande världen är ”per definition falskhet, uppstudsighet, besvikelse, bedrägeri 
och skräp” (Rivano, 1995:69). Rivano ansåg att floden Tutuvén skulle ha varit 
tillräcklig som undervisning i konflikt. Floden gav – ”med brus, smekningar, hot, 
förakt och våldsamhet tog den allt i sin väg” (Rivano, 1995:49ff) – oavbruten 
undervisning i konflikt genom sina egna cykler. Översvämningar ger ständigt och 
obönhörligt upphov till reflektioner över konfliktens problematik. 

Han saknade också undervisning i ”förnekande”. Platons kända uttalande till 
Diogenes, du saknar ögon för att se idéerna (Rivano, 1991:104), hindrade Rivano 
under en lång tid från att förstå konceptet. Således var för honom vid den tid-
punkten att förneka detsamma som att tillintetgöra. Därefter förstod han genom 
Baruch de Spinoza att ”bejaka är att förneka”, och genom Hegel att ”förneka är 
att bejaka” (Naranjo, 2014:88). Platons vanliga förnekande, sade Rivano, redu-
ceras till det sätt på vilket ”karaktärerna som skrivits på griffeltavlan försvinner 
med tavelsudden” (Rivano, 1995:82). Så småningom började han uppfatta två 
tendenser som på ett abstrakt sätt var varandras motsatser: Platons idealism och 
Diogenes realism (Rivano, 1995:84). 

28  I Svante Nordins Filosofins historia är Herakleitos’ världsbild bara beskriven som att “Kriget är 
alltings fader” (se Nordin, 2003:29).   
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De allmänna begreppens fas 
Denna fas inleds med Rivanos ankomst till Santiago 1943 och slutar 1959 ef-
ter återkomsten från hans europeiska rundresa. I Chile var denna epok präglad 
av andra världskrigets synliga effekter: bildningen av Folkfrontens tre regeringar, 
“krisen i den västerländska kulturen” och det kalla krigets konsekvenser, de se-
nare innebärande bland annat att kommunistpartiet förklarades olagligt år 1948, 
något som innebar slutet för Folkfrontens regeringar. Folkfronten i Chile innebar 
en tid av modernisering, industrialisering, urbanisering och skolundervisning. I 
Chile var effekterna av andra världskriget inte allvarliga. De visade sig bara i köer-
na för att köpa olja, kaffe och socker. Det mest dramatiska var att den påtvingade 
industrialiseringsprocessen som inleddes 1939 avbröts innan den fullbordats.

Rivano bodde då i Recoleta och han berättade om den yttre världen att: 

Den tycktes vara en passabel organisation av atomer i vakuum. Taguadas lidanden tycktes 
vara en beklaglig oordning av sekundära egenskaper, Avenida de la Paz, en riktig Tutuvén, 
med tusen fria associationer som flöt förbi varje sekund, och när jag steg in i bårhuset stör-
tade allt samman och jag visste inte var jag skulle placera min själ (Rivano, 1995:163). 

Det var en fas där ingenting verkade bundet, och under vilken han försökte förstå 
sitt eländiga Recoleta och dess omgivningar med hjälp av Platon. Men Platon 
avfärdade både ”smuts” och ”gyttja” (Rivano, 1995:263); allt borde vara rent och 
välvårdat. För Sokrates och Platon existerade inga åsikter om varken det ena eller 
det andra. Rivano bröt då mot ett djupt rotat antagande hos Marx, som vid ett 
tillfälle hävdade att man behövde en mätt mage för att filosofera; ibland satt han 
i Parken Forestal med tom mage och roade sig med att läsa Platons sokratiska 
dialoger.

Rivano sade att: 

Det som Platon får Sokrates att säga är att den mest beundransvärda av alla själar är den 
som har förmågan att samtidigt se enhetligheten i mångfalden och mångfalden i enhetlig-
heten. Givetvis var just denna tanke ytterligare en bland mina oräkneliga allmänna begrepp 
(Rivano, 1995:33). 

Det han eftersökte var en metod som kunde sammanföra de allmänna begreppen 
med dess specificeringar. En av hans mest problematiska erfarenheter var att gå 
bland: 

[…] de stackars satarna i Santiagos miserabla kvarter med huvudet fyllt av allmänna begrepp 
och inget säkert samband mellan dessa, och fattigdomen, sjukdomarna, osäkerheten och 
uppgivenheten som hängde sig på mig överallt (Rivano, 1995:35).

I denna situation kände Rivano att han än en gång saknade lektioner i ”fram- och 
baksida”, och att ”Bajos” fattigkvarter inte kunde representeras som baksidan av 
”Altos” rikemanskvarter. Rivano hävdade, bland mycket annat, att frånvaron av 
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undervisning i ”fram- och baksida” kan användas för att, medvetet eller omed-
vetet, leka med litterära eller retoriska fällor. Så till exempel när Leopold Bloom 
i Ulysses (av James Joyce) ser en råtta komma från en grav, och ställer till med 
ett häftigt bråk över förbindelsen mellan döden och vidrigheten, storheten och 
nöden. Rivano frågade sig ironiskt: Och var skulle det finnas råttor om inte i gra-
varna? (Rivano, 1995:158ff). Fram- och baksidan, sade han, är ”de två halvkloten 
av samma fenomen eller samma verklighet, och det är inget annat än en defekt 
eller ofullkomlighet hos oss att vi inte är förmögna att ha dem förenade i ett och 
samma begrepp” (Rivano, 1995:166). 

Rivano berättade att han mellan 1943 och 1944 bearbetade många allmänna 
begrepp medan han bar enorma korgar med keramik på Recoletas gator. Så länge 
han sov på golvet och knappt tjänade tillräckligt för att betala hyran och maten 
kände han inget behov av att sammanlänka sin idévärld med sin utsatta situation. 
Under denna fas kunde vad som helst ske i de allmänna begreppens upphöjda 
värld. Medan han sålunda förberedde sig på svåra rim i elvastaviga verser inför sitt 
odödliga möte med don Javier de la Rosa:

 […] höll han på att döda kackerlackor i sitt rum och diskutera Nietzsches antikrist, sjunga 
ut bilderna hos Bécquer, Darío, Neruda och alla kända författare inom den spanskamerikan-
ska litteraturen (Rivano, 1995:23). 

I Chile levde man vid den tiden i en upplöst värld, utan vare sig kontinuitet el-
ler tradition. Några av de litterära och intellektuella brukar metaforiskt definiera 
sådana absurda situationer som magisk realism.

Rivano nämnde tre författare som blev mycket citerade av chilenska intellek-
tuella under de allmänna begreppens fas: Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger 
och Alfred North Whitehead. För Nietzsche ”hade hela den västerländska kultu-
ren sitt ursprung i Sokrates rationalitetskoncept”, för Heidegger var ”Västerlandet 
rakt igenom platonistiskt”, och Whitehead menade att den europeiska filosofiska 
traditionen ”består av en serie fotnoter till Platon” (Naranjo, 2014:122ff). Rivano 
undrade om det inte med sådana åsikter ändå var tillåtet att tillägna sig hela kul-
turen, istället för att tvingas utgå från den klassiska filosofins texter.

En av frågorna var om det fanns någon traumatisk upplevelse som gav näring åt 
”ett nihilistiskt beteende bland de chilenska intellektuella”. Enligt Rivano talades 
det om ”krisen i den västerländska kulturen”, men ingen talade om Hitlers ”kre-
matorieugnar” (Rivano, 1995:102ff). Han kunde emellertid med inspiration från 
filosofen Alfred Ayer kräva att ”Heideggers definition av sanning skulle tillämpas 
som alétheia på de nazistiska utrotningslägren” (Naranjo, 2014:418ff). Från och 
med nu, när sanningar började avslöjas, spårade don Javier de la Rosas anhängare 
ur och blev alltför aggressiva. Don Javier och hans pöbel accepterade varken san-
ningen eller att man kunde sammanlänka idéerna med sina handlingar.

Efter det värsta av alla krig började de europeiska intellektuella ”att producera 
och exportera alla slags sorger och bekymmer” (Rivano, 1995:99), och de chi-
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lenska filosofiska miljöerna öppnade sig märkligt nog för ”ångest, förtvivlan och 
leva-för-döden” (Rivano, 1995:99). Simone de Beauvoir hävdade att Frankrike 
efter andra världskriget, i brist på något bättre att sälja, började exportera den 
franska kulturen, och bland dessa exportprodukter återfanns naturligtvis Jean-
Paul Sartre (de Beauvoir, [1981] 1988:178). 

Rivano berättade att ”den västerländska kulturens kris” blev tydlig i dessa mil-
jöer utan att ha förmedlat någon information, och han menade att uppgiften då 
bestod i att sammanfoga sprickan, återupprätta banden, övervinna krisen och 
komma tillbaka till utgångspunkten, till misslyckandets ursprung och hemlig-
heten med hur det skulle övervinnas. Utmaningarna och uppgifterna var stora; 
”man var tvungen att behärska grekiska och latin, och förnya erfarenheten av 
ursprungsspråket” (Rivano, 1995:100). Problemet var att dessa språk, i takt med 
det engelska språkets utbredning, alltmer kom att betraktas som döda.

Produktionen av ”den västerländska kulturens kris” förde med sig sökandet 
efter den rätta vägen, framställd som ”återvändandet till förnuftet, varelsen eller 
Gud, men även som återvändandet till klassikerna, värdenas sammandrabbning, 
anklagelsen mot tekniken, materialismen och utilitarismen” (Rivano, 1995:103). 
Således bröt sig de tyska filosoferna, framför allt Martin Heidegger, in i de chilen-
ska filosofiska miljöerna, och de franska filosoferna, bland dem Edmond Goblot, 
Jules Lachelier, André Lalande och Louis Couturat, försvann från universitetens 
föreläsningssalar. Rivano beskrev denna situation på följande sätt: 

Och försök att förstå detta land, Taguada! För fransmännen, det är sant, hade inte vunnit 
något krig. Men det är också sant att tyskarna hade förlorat det, och hur! Likväl steg tyskarna 
in i våra filosofiska auditorier och fransmännen gav sig iväg. Och den tyska dagordningen 
var att språket borde undersökas i sitt ursprung, att de europeiska språken var tre till antalet: 
grekiska, latin och tyska. Eftersom grekiska och latin var döda språk återstod endast tyska 
som varandets hus (Rivano, 1995:205). 

I detta sammanhang kom den italienske filosofen Ernesto Grassi till Latinamerika, 
särskilt Chile, för att se om den västerländska kulturen kunde återupplivas på 
denna nya kontinent, och om man således kunde återställa den förlorade konti-
nuiteten.29 Men, som Rivano hävdade: 

Olyckligtvis upptäckte han att det inte fanns plats för den västerländska kulturen här, efter-
som den latinamerikanska naturen var av sådan våldsamhet, dess träd av sådan storlek och 
så mäktiga dess floder och av sådant omfång dess berg och sådan envishet dess urskogar att 
det inte fanns något sätt att få i land någon Tradition eller verkställa någon Uppgift (Rivano, 
1995:288). 

På grund av en ren kulturell överföring efter kriget blev därmed en samling all-
männa begrepp, såsom ”absurditet, meningslöshet, isolering, utan grund, leda, 
alienation, inåtvändhet, förvillelse, sadism, hopplöshet”, på modet i de chilenska 
kulturella kretsarna. Dessa tankar var frigjorda från den europeiska kontexten, 
29  Se fotnot 14 för att få mer information om Ernesto Grassi.
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och på grund av denna frigjordhet uttrycktes de endast i form av rent allmänna 
begrepp. Rivano sade: 

Från någon avlägsen plats kommer begreppen; vi skyndar med öppna armar för att ta emot 
dem; och när vi väl har tagit dem till oss följer att vi inte förmår hålla oss till dem i den 
mycket varierande och komplexa detaljen i deras tillämpning (Rivano, 1995:34). 

Under denna fas var han tvungen att studera på egen hand. 
Undervisningen i ”utanför och innanför” förvandlades från oväsen till musik 

under hans år på aftonskolan. Diogenes figur dök upp i den här kakofonin, han 
var en mästare i utanför- och innanför-problematik. Konflikten tog plats på sam-
ma nivå som intigheten. Rivano specificerade tanken med en anekdot om Dioge-
nes och Platon: ”Jag beträder Platons intighet”, säger Diogenes, ”med en annan 
intighet”, svarar Platon. Rivano belyste tanken genom att nämna Predikarens 
inställning (Rivano, 1995:107ff): 

Ingenting nytt under solen      
Tomhet, idel tomhet,        
säger Predikaren,       
tomhet, idel tomhet,        
Allt är tomhet (Bibeln [1541] 2001:863).

Diogenes önskade eliminera ”innanför och utanför”. Rivano sade sammanfatt-
ningsvis att de borde förnimma överflödets intighet och tomhetens intighet i 
rikemanskvarteren och hos den nödlidande befolkningen. 

En annan lektion han saknade, och som dök upp med stor kraft under hans 
år på aftonskolan, var den om mått och proportioner. Den vanliga världen, och 
inte bara den vanliga, bringas ur gängorna i den stund saker och ting ställs i pro-
portion till varandra. I Latinamerika är det lätt att förlora känslan för mått och 
proportioner. Rivano berättade att det i grundskolan fanns en sång som hette 
”Chile Amerikas Sparta” (Rivano, 1995:283). Chile har också betecknats som 
”Amerikas England” på grund av sin politiska tradition. Rivano talade också 
om att hans upplevelse av Europa var en framställning med falska proportioner. 
Den förvandlade stackars olyckliga människor till imitationer av Goethe, Leibniz 
och Sartre. I Paris upplevde han hånet från den proportionella serien. Allt var 
proportionellt: de franska filosoferna mot de chilenska, floden Seine mot floden 
Mapocho, och René Poirier vid Sorbonne var som Félix Schwartzmann vid Chile 
Universitet. Emellertid var egentligen inget proportionellt. Proportionen dolde 
absolut exploatering och livegenskap. För Rivano bröt den ordinära erfarenhets-
världen samman under och efter hans ”europeiska rundresa”: 

Så att proportionen som kategori, instrument för tillägnande, beskrivning eller förklaring 
tillät att integrera det annorlunda, som om det var identiskt (Rivano, 1995:285). 
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Rivano sammanfattade: 

Koncepten är instrument för tillägnandet, koncepten medför antaganden, koncepten har 
begränsningar, anpassningsnivåer, […] och att verklighetens all oenighet med koncepten är 
oenighet genom konceptens förvållande (Rivano, 1995:296). 

Hegel hävdade någonstans, angående det här problemet, att om koncepten inte 
stämmer överens med fakta, dessvärre för fakta. Den engelska filosofen Bernard 
Bosanquet undervisade Rivano i de abstrakta och maktlösa universalia som an-
språksfullt sades omfatta alla ”jordens vidder, men utan att överge himlen”. Han 
märkte snart att: ”Bosanquets maktlösa universalia var de allmänna begrepp som 
fyllde mitt huvud” (Rivano, 1995:342).

Dialektikens och marxismens fas
Rivano såg i de allmänna begreppens värld de splittrade, upplösta tingen. Det an-
sågs inte finnas några samband mellan de sociala fenomenen, till exempel att den 
rike var lik den rike och den fattige var lik den fattige, överallt var don Javier lik 
don Javier liksom all världens Taguada var kopior av varandra. Alla skulle kunna 
sträva efter att vara don Javier om de ville och således avfolka landet på männ-
iskor som Taguada, liksom alla länder skulle kunna utvecklas om de beslöt sig 
för det (Naranjo, 2014:476ff). Sakernas sanna förhållande försvann. Don Javier 
betraktades inte som Taguadas framsida, inte heller betraktades Taguada som don 
Javiers baksida. Rivano försäkrade ironiskt nog att det under de allmänna begrep-
pens fas bara fanns två personer i landet som kände till dialektik, vilket medförde 
att doktrinen, som föreslår att man identifierar de motsatta tingen, endast hade 
en ringa betydelse. Rivano frågade sig:

Vad medför de världsliga, ordinära, tillfälliga, eventuella, faktiska, fenomeniska, godtyckliga 
skillnaderna (hu!) i motsats till det innersta väsendets identitet, den identitet som gjorde 
oss alla, alla, lika vid födseln, lika i anden, lika i lämplighet, lika i rättigheter, i ... kapacitet? 
(Rivano, 1995:314).

Liksom i don Javier de la Rosas utbildningssystem var individen identisk med 
sig själv, och inte med någon annan. Ett viktigt brytningsögonblick i Rivanos 
intellektuella bildning var övergången från ”en uppfattning av matematisk natur 
av sakerna till en uppfattning av dialektiskt slag” (Rivano, 1995:223), och detta 
skedde tack vare filosofen Harold Joachim och hans Logical Studies.

Denna period av de fyra faserna i Rivanos intellektuella utveckling har en mer 
definierad utgångspunkt. Den inleds med återkomsten från Europa och hans 
översättning och publicering av Appearance and Reality av Francis H. Bradley. 
Dialektiken kom före marxismen i Rivanos intellektuella utveckling. Bradley 
medverkade endast till att fördjupa hans kunskap om dialektiken, eftersom Pa-
pini och France hade undervisat honom i dialektikens mysterium redan när han 



36

var mellan sexton och tjugo år. Båda författarna hade informerat honom om 
framsidans och baksidans identitet: ”Gud är demonen och demonen är Gud” 
(Rivano, 1995:252). Trots denna lektion fortsatte emellertid dessa två påståenden 
att vara åtskilda för honom. Rivano förklarade att all upplysning genomgår tre 
faser: samlande, mättning och explosion. I denna mening bidrog Bradley bara till 
att antända den dialektiska gnistan.

Rivano lärde känna Bradley genom Russell och genom sitt studium av Joachim 
mellan 1955 och 1957. Det kostade honom nästan en hel månadslön när han 
betalade en bokhandlare för att importera ett använt exemplar av Appearance and 
Reality från Europa. En vacker dag steg så Bradley ner från ”himlen” och undervi-
sade honom i metoden att ”se en sak i en annan” (Rivano, 1995:270), till exempel 
rikedomen i fattigdomen, glädjen i smärtan, döden i livet, etc. Med Bradley ”var 
universumet i sin helhet gott”. Rivano gjorde gällande att:

Det fanns inget sätt att undkomma kompatibiliteten och sammanhanget av allt med allt. 
Inte ens skändligheten, villfarelsen, smärtan, ondskan, frustrationen och alla de negativa 
formerna av upplevelse och existens som dök upp i tusental för att möta mig […], var oför-
enliga med den universella bradleyanska fulländningen. Och om dess verkliga införlivande i 
den verkliga fulländningen flydde till vår uppfattning var det inget mer än ett prov på baksi-
dan av den begränsade naturen hos vår erfarenhet och vårt medvetande (Rivano, 1995:271). 

Bradley hjälpte honom att se helheten och detaljerna. Allt var inkluderande: 
skönheten, smutsen, dygden och gyttjan. Om han hade haft problem med Platon 
när han skulle inkludera Recoleta i sin syn på världen, så var dessa nu bortblåsta 
med Bradley. Dessutom var allt sammanbundet i Bradleys filosofi. Visserligen var 
allt sammanbundet också hos Platon, men den ”formlösa eller orena” materian 
utelämnades. Det fanns varken kännedom om den eller plats för den. Rivano 
kände en stor intellektuell lättnad när han tillägnade sig Bradleys filosofi. Till slut 
intog Recoleta en plats i hans filosofiska vision, även om denna fattiga stadsdel 
var den mindre vackra baksidan av en vacker helhet. Likaså var det både möjligt 
och nödvändigt att det var så. Under denna fas blev hans förlägenhet och hans 
lidanden och besvär helt inneslutna i Bradleys nyhegelianska filosofi. 

Både Marx och Bradley var logiker som genom habitus blandade tankarna med 
andra tankar och inte med känslor (Rivano, 1995:320).30 Marx ansåg att: 

Mindre än någon annan kan min ståndpunkt, vilken uppfattar de ekonomiska samhälls-
formernas utveckling som en naturhistorisk process, göra den enskilde ansvarig för tillstånd 
av vilka han själv är en social produkt, hur mycket han är strävar för att höja sig över dem 
(Marx, [1867] 1981:5). 

Från och med nu kunde han gå ”gnolande, lycklig och förälskad” bland de alko-
holiserade tiggerskorna i Recoleta. I den sociala analysen, enligt Rivano: 

30  Även om Rivano sade att Bertrand Russell hävdade att Bradley var mystiker och att alla 
påpekade att han skulle vara mycket försiktig med Marx som var en ”upp och nervänd profet”. 
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[…] kunde man inte blanda argument med känslor. Närheten till känslan borde inte över-
ges, utan den borde dialektiseras (Naranjo, 2014:217).

Rivano införlivade marxismen sent i sin filosofi. Han berättade att ”några marxistiska 
tankar skrämde honom” i början, nämligen de enorma förnekandena.31 År 1940, vid 
fjorton års ålder, hörde han i Cauquenes de första ryktena om marxismen. Arturo 
Alarcón, en ung proletär med tuberkulos, tillhörande Taguadas släkte, förklarade 
marxismen i samhällsfientliga diskussioner och berättade för honom att: 

Samhället utgjordes av två och inte fler än två klasser i ständigt krig med varandra, de ut-
nyttjade och utsugarna; att hela mänsklighetens historia inskränkte sig till historien om 
utsugningen (Rivano, 1995:54). 

Arturo lärde honom också att: Religionen är opium för folket. Marx uppfattade 
religionen som en ideologi, som ”folkets opium”, som folket söker tröst i undan 
verklighetens krav. Denna tanke associerade han till historierna om opiumkriget 
mellan kineserna och engelsmännen, som hans far berättade för honom. 

Därefter blev marxismen närvarande i Recoleta, men enbart som ett oväsen i 
en tid då han varseblev den sociala verkligheten som ett kaos. Vid universitetet 
läste han Marx i ”smyg”, eftersom hans kurskamrater som läste filosofi inte ac-
cepterade att han sänkte sig till den nivån. För dem befann sig inte filosofin på 
samma nivå som klasskampen.32 Det var i Europa, efter att ha upplevt kontrasten 
mellan de två kontinenterna, som behovet att fortsätta studera Marx uppstod hos 
Rivano. Det var som om Bradley och Marx på ett andligt plan följde honom på 
hans färd över Atlanten. Studiet av Marx gick lätt, eftersom han redan behärskade 
dialektiken. Nu skulle marxismen omformas till ett analytiskt verktyg, framför 
allt ”det materialistiska kriteriet”, vilket han aldrig skulle komma att överge när 
han undersökte sociala fenomen.  

Under denna fas utkom dessutom hans debut inom den chilenska filosofin, 
boken Entre Hegel y Marx (1962), i vilken han föreslog att ”humanismen” skulle 
vara filosofins centrala uppgift. I boken Largo Contrapunto hävdade Rivano att 
dialektikens och marxismens period var ”kort men intensiv”. Den bild han hade 
av ett samhälle i ”kaos” förvandlades allt mer ”till en sammanhängande social 
symfoni” (Rivano, 1995:316). Från och med den stunden började saker och ting 
bindas samman. Det fanns inte längre vare sig kaos, splittring eller övergivenhet. 

En av ingångarna till dialektikens och marxismens fas var striden mellan Brad-
ley och Marx, uttryckt genom den dialektiska figuren ”att köpa är att sälja” och 
”att sälja är att köpa”. När Rivano kom tillbaka från Europa och hade översatt 
Bradley sade han att samhörigheten mellan uttrycken ”att köpa är att sälja” och 
”att sälja är att köpa” inte märktes tydligt. Han förstod inte, som han förkla-
rade, den mängd tvätt som Recoletas tvätterskor måste tvätta åt don Javier för att 
kunna köpa ett par köttben till stuvningen (Rivano, 1995:312ff). I överensstäm-
31  Från ett telefonsamtal den 6 februari 2001.
32  Från ett telefonsamtal den 6 februari 2001.
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melse med don Javiers begrepp föreföll det omöjligt för Rivano att se empati och 
samhörighet mellan motsatserna.

Under denna fas saknade Rivano någon som kunde lära honom retorik. En 
avgörande punkt i övergången från de allmänna begreppen till dialektiken och 
marxismen var den västerländska kulturens undergång och dess retoriska upphö-
jelse (Spengler, [1918-1922] 1996-1997), uttryckt bland annat i verken Iliaden 
och Basílica de Santa María de los Angeles, den senare en retorisk förvrängning och 
ett förhärligande av Porziuncula de Asís (Rivano, 1995:177). Den retoriska upp-
höjelsen är normalt beräknande och ideologisk, och har till uppgift att se till att 
verkligheten fullständigt förändras och hemlighålls. Rivano specificerade denna 
tanke genom Cacoyannis filmatisering av Electra:

Och så gick åren av anhopning och tiden kom för mättning. Och Cacoyannis zenbud-
distiska slag var så hårt att innan Agamemnon, kaptenernas kapten, föll till marken och 
vapnen gav upphov till ett förskräckligt oväsen när de föll, försvann allt i rymden. Inte 
bara Iliaden och Odyssén försvann, hela den retoriska världen försvann; inte bara retorikens 
muntliga former försvann, inte bara Agamemnons knepiga och långrandiga tal försvann, 
hela Agamemnon försvann. Den mycket gamla västerländska konstruktionen som kallades 
Agamemnon föll till marken; ja då kunde Homeros säga att det blev en förskräcklig skräll 
när han föll (Rivano, 1995:173). 

Rivano stärkte sin tanke:

Och den homeriska traditionen levde vidare från berömmelse till berömmelse. Den växte 
sig större än den grekiska teatern, den latinska teatern och poesin. Den västerländska tra-
ditionen fylldes med ekon från hjälteåldern. Shakespeare upphöjde grekernas hjältedåd till 
en evig kategori. Goethe förde Faust till de svindlande höjder där Helena, urtypernas urtyp, 
befann sig. Redan Homeros hade gjort ett arbete med dignande utsmyckningar. Men med 
honom befann vi oss bara vid början; och med hans efterföljare upphöjdes personerna och 
händelserna från de berömda hjältedåden över våra huvuden till dess stjärnbilderna snart 
blev dem för trånga (Rivano, 1995:168).

Och han fortsatte:

Ack, ack, ack Taguada: Goethe, Hölderlin och hela den västerländska klicken som under-
stöddes av don Javiers snobbiga ättlingar tystade oss! (Rivano, 1995:170ff).  

Den västerländska kulturens jordbävning uppstod till viss del genom ”platsrepre-
sentation”. Detta intellektuella verktyg upptäckte Rivano, och blev van vid att 
använda, tack vare Ignatius av Loyolas ”regel om platssammansättning”, vilken 
gjorde det möjligt att ta bort de retoriska utsmyckningarna från det utsmyckade. 
Rivano kom ihåg att han under denna fas började se ”kopior i alla former och 
storlekar av Iliaden och Basílica de Santa María de los Angeles överallt”. Genom 
denna övning blottades inte bara regeln utan också det kulturella utanförskapet 
och knepen som användes av dem som var hänförda av retoriken. Det var under 
denna fas som Rivano själv också började förleda och korrumpera, i sokratisk be-
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märkelse, de unga studenterna genom sina föreläsningar om platsrepresentation 
(Rivano, 1995:175ff).

Ett problem uppstod som rörde det Bogumil Jasinowski hade lärt honom om 
teism och panteism. Rivano ansåg att med Bradley hände honom just det som 
Jasinowski sade hände med panteisterna i motsats till teisterna, och ”förståelsen 
över viljan, konformismen över upproriskheten, förståndet över meningsskiljak-
tigheten, överseendet över indignationen” började råda över honom. På detta sätt 
befann sig Rivano i den ”paradoxala situationen att förstå allt och således förlåta 
allt i Bradleys och Marx’ tidevarv” (Rivano, 1995:321ff). 

Ett annat viktigt ögonblick under den här fasen, och som kanske avslutade 
fasen, var konfrontationen mellan tanke och handling. Under denna konfronta-
tion framträdde Heideggers och Marx’ tankar. För det första visade sig Heideg-
gers tankar ha ett samband med Hitlers handlingar och för det andra var Marx’ 
tankar förbundna med Stalins gärningar. Om idéerna i de här fallen visade sig 
vara förenliga med handlingarna var man tvungen att ta avstånd från dem, och 
utan tvekan motsade Hitlers och Stalins handlingar Heideggers och Marx’ tankar. 
I denna bemärkelse menade Rivano att ”den ene ifrågasatte den tyska kulturens 
bästa och vackraste bidrag och den andre ifrågasatte det klasslösa samhället” (Ri-
vano, 1995:210).

I september 1966, i slutet av dialektikens och marxismens fas, började saker 
och ting som var orubbligt sammanbundna ännu en gång att samtidigt upplö-
sas och bindas samman. Det var under den chilenske presidenten Eduardo Freis 
epok, efter den kubanska revolutionen, och med hans motto Revolution i frihet. 
Denna brytning personifierades av en slakteriarbetare och marxist som reagerade 
aggressivt på den kritik Rivano riktade mot Tjeckoslovakien efter sitt besök där 
1966. Slakteriarbetarens reaktion var: 

Jag hörde att du var i Tjeckoslovakien och att du inte återvände särskilt nöjd med proletaria-
tets diktatur (Rivano, 1995:382). 

Rivanos kritik nedmonterade det ideologiska uttalandet av den marxistiske ar-
betaren. Från och med nu började han förvandlas till en ”samhällsupplösande 
kritiker” av såväl politiker som intellektuella. I den politiska världen är och förblir 
det normalt att de retoriska politikerna motsägelsefullt, medvetet eller omedvetet, 
kopplar ihop ord, begrepp eller koncept för ett rent taktiskt eller strategiskt ända-
mål. På så sätt kan ”diktatur och proletariat”, ”aristokrat och arbetare”, ”muslim 
och marxist”, ”freudian och katolik”, ”nationalism och socialism” förenas. Efter 
upplevelsen i Tjeckoslovakien var ”proletariatets diktatur” inget mer än ”diktatu-
rens proletariat”. Inte heller kunde man med lätthet fastställa att ”imperialismen” 
härskade i väst och ”den internationella fördelningen av arbetet” i öst (Rivano, 
1995:383). Utnyttjandet och exploateringen mellan ”likar” och länder var och är 
världsomfattande. 

Också marxismen började upplösas. Den avgörande omständigheten var block-
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aden mot Kuba. Från och med denna händelse förvandlades denna lilla ö i den 
internationella politiken till en pjäs på ett enormt schackbräde: 

Det fanns inget hinder för dem [ryssarna] att offra landet, och att offra allt det som Kuba 
kunde betyda utifrån att den socialistiska rörelsen skulle fortsätta mot Latinamerika, som 
för övrigt inte skulle komma att uppstå. Det såg man efteråt. Allende fick sin chans och vad 
hände med den? Inget! (Naranjo, 2014:342). 

Rivanos slutsats var att Marx’ historiska vision var en historisk panteism, härmed 
dess determinism. Däremot var Lenins historiska vision en ateism,”[…] det vill 
säga en extrem version av teismen, härmed viljans övertag i hans historiska vision 
och revolutionära aktion”. Marxism-leninismen var alltså ”en lek med begrepp, 
ett av dessa tveeggade svärd som demagogerna använder för att vända kappan 
efter vinden” (Rivano, 1995:143).  

Förnuftets och maktlöshetens fas  
Ibland återkommer man till en tidigare fas eller en tidigare plats i livet, en plats 
från barndomen eller ungdomen, men själv befinner man sig på en annan nivå 
eller i ett annat tillstånd eller i en annan intellektuell dimension. Det är Hegels 
spiral. Efter många år återvände Rivano till Recoleta, och han återvände också till 
några av sina tidigare frågor och problem, några lösta och andra olösta. Vid åter-
komsten märkte han för det första att han var den förlorade sonen från misären 
och för det andra att det upplösta förblev upplöst, hur mycket man än försökte 
binda ihop det, såsom hans favoritpoeter Carlos Pezoa Véliz och Alberto Urbina 
tidigare hade visat honom. Han sammanfattade det musikaliska sönderbrytandet 
av sina problem på följande sätt: 

Man skulle nästan kunna säga att det var när jag slutligen – efter min musikkurs i bundet 
och upplöst – kunde se det upplösta som upplöst och oväsendet upphörde, som dialektikens 
och marxismens period som sådan avslutades (Rivano, 1995:413).

Denna fas avslutade en viktig tid av hans liv, filosofin, den västerländska kulturen, 
den chilenska kulturen och den nationella och internationella politiken. Det var 
det ögonblick när allt började mörkna. Som han sade: ”Liksom i Arthur Koestlers 
förträffliga mening försvann vid midnatt allt ljus från dagen” (Rivano, 1995:480).

Det chilenska samhället hade redan tidigt svårigheter på sin väg mot en varak-
tig ekonomisk utveckling och tillväxt. Som en följd därav förvärrades de sociala 
konflikterna alltmer. I enlighet med det höjde Taguadas anhängare och anhang 
sina socioekonomiska krav, ibland utan något stöd för detta. Don Javier, med sina 
barn, anhängare och anhang, vägrade att ge vika. Dessutom var de motstridiga in-
ternationella tendenserna närvarande i det chilenska samhället, genom det norda-
merikanska, det sovjetiska och det kubanska inflytandet. Det var det kalla krigets 
tid, en mörk tid för den latinamerikanska kontinenten, eftersom de ”obetydliga” 
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sociala reformerna av en del tolkades som en ”introduktion av den sovjetiska kol-
lektivismen” i Chile, medan de utländska investeringarna av andra tolkades som 
en klar ”imperialistisk manifestation”. Det slutgiltiga sammanbrottet för några av 
de västerländska kulturella illusionerna kom 1973 när militären, flygvapnet, ma-
rinen och karabinjären, i namn av försvaret av denna ”västerländska och kristna 
kultur”, än en gång tog makten. Nu blev natten becksvart.  

Under denna fas utmärkte sig Rivanos verk Tesis sobre la Totalización Tecnológica 
(1971) och Filosofía en Dilemas (1972). I dessa verk behandlades problemet i ett 
omvänt förhållande; ju mer upplyst filosofen är, desto mer problematisk blir han 
för den politiska och kulturella världen. Det var i synnerhet efter den kubanska 
erfarenheten och den teknologiska totaliseringen, som Rivano försökte ge en lek-
tion eller ett råd till Taguada och hans följe inför de faetoniska utmaningar de 
stod inför: 

Taguada, det finns ingen mening med att bli arg på almarna, eftersom de inte ger några pä-
ron. De är inte här i närheten! Om jag ska vara ärlig, vet jag fortfarande inte var de är. Men 
att de inte är här, det är jag säker på (Rivano, 1995:334). 

Med det sociala eller individuella självmordet löstes varken konflikten eller dess 
motsägelser; inte heller löstes dilemmat genom att undanröja don Javier. Vid den 
tiden var Chile en dominerande kopparproducent. Chile var ingen industriell na-
tion, utan ett jordbrukssamhälle. Ännu en gång upplöstes och sammanbands sa-
ker och ting. Men, en upplösning av de fasta tingen kan ge upphov till ett enormt 
och okontrollerat våld. Inför denna situation frågade sig Rivano:

Hur farlig kommer inte en sådan man att vara? Han förstör oskulden hos den ursprungliga 
enheten, fyller världen med rådlöshet, besvikelse och tvivel, drar fram de konflikter i ljuset 
som på ett oordnat sätt är lösta i vårt samhälles undre skikt. Han löser upp de motsatta de-
larna med vilka dess fundament bildats och drar ner hela världen i kaos och mörker, roar sig 
genom att förneka de oundvikliga åtagandena i vår samlevnad (Rivano, 1995:474).

Detta var den tid då den ”kritiske samhällsupplösaren” trädde in på den soci-
opolitiska scenen. För att exemplifiera detta nya tillstånd i sin utveckling tog 
Rivano till Demokritos och Herakleitos. Den förre löste upp och den senare band 
samman. Han berättade att hans far hade undervisat honom om Demokritos 
och hans atomlära: ”Några atomer trivdes tillsammans, andra inte” (Rivano, 
1995:383). Rivano resumerade sin filosofiska erfarenhet av bundet och upplöst 
på följande sätt:

Det som till slut hände mig – från åren vid Tutuvén till aftonskolan och vidare till de all-
männa begreppens epok och dialektiken och marxismen för att sedan komma till åren med 
förnuft och maktlöshet – kan beskrivas som en logisk följd eller en kategorisk sekvens. Jag 
menar: Under mina år vid Tutuvén och min aftonskola såg jag det upplösta i rektorns förne-
kandekategori, och fylld av bitterhet och medlidande försökte jag göra anspråk på alla mina 
stackars djävlar (och mig med dem, eftersom jag också var en av dem, vilket säger sig självt) 
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i lösgörandet i vilken alla uppfattade dem som oriktiga eller kriminella. Därefter, under 
dialektikens och marxismens år (eller bättre, Bradleys och Marx’ år), var bundet och upp-
löst som tes och antites, först som kontrasterande delar och därefter uppklarade i den stora 
syntesen i det stora samhälle i vilket jag levde. Slutligen var bundet och upplöst, under de år 
som jag börjar tala om här – åren av förnuft och maktlöshet – två lika olösliga kategorier vid 
sidan av varandra (Rivano, 1995:413). 

Platon, Aristoteles, Hegel, Marx och Bradley försökte sammanbinda allt så att 
inget skulle lämnas utanför, enligt Rivano. Några band med matematisk iden-
titet, andra med dialektisk (Rivano, 1995:422). Rivano tillägnade sig emellertid 
den senare. I annat fall kan det hända att ”man öppnar fönstret och förstår inte 
det man ser”, särskilt på den filosofiska och sociopolitiska nivån. Den abstrakta 
identiteten isolerar, den dialektala integrerar (Naranjo, 2014:666ff).

Samtidigt hade materian blivit inaktuell. Det föraktliga bottenskiktet visade 
sig i maktlösheten hos de nya ideologierna som ville binda ihop allt, och därför 
tilldelades medlemmarna i detta sociala bottenskikt nya namn eller kategorier, 
såsom antipatrioter, partimotståndare, klassförrädare, anarkister, missanpassade, 
antirevolutionärer, reaktionärer och borgarbrackor. Rivano sade om detta sociala 
avfall att:

Jordens utstötta hade tack vare dialektiken inte fler än två alternativ: antingen dialektiserades 
de och blev barlast till historiens ärorika lastvagn eller gjorde de uppror och reducerades till 
rena lämningar, rent avskräde (Rivano, 1995:427).

Marx föreslog dessutom att han skulle ge sig in i en universell dialektik, att han 
skulle se nöden hos sina olyckliga som baksidan till en framsida, som förnekandet 
av ett påstående. Han uppmanade honom: 

att förneka förnekandet, för att på så sätt främja tankens fria utveckling, ett rent förverkli-
gande utan utstötta (eller samhälle utan klasser, om det tycks bättre) (Rivano, 1995:426). 

Den universella dialektiken band ihop allt; inget lämnades därhän. Återigen dök 
Demokritos och Herakleitos upp i Rivanos filosofiska vision, och de gav honom 
sin musikaliska undervisning i upplöst och bundet. Denna lektion blev en kon-
trapunkt mellan de båda, som kanske kan sammanfattas med ett uttalande av 
skomakaren och anarkisten don Manuel, denne ”Diogenes från Maule”, apropå 
proportioner:

Mellan de fattiga och de rika är avståndet väldigt kort men man kan inte färdas genom det 
för det bildar en avgrund (Rivano, 1995:290).   

Ytterligare en lektion saknades Rivano, den om entymem.33 Han mindes också att 
det var hans far som hade lärt honom att René Descartes kända princip: Cogito, 

33  Entymem = ofullständiga argument, i vilka enskilda premisser och/eller slutsatser är utelämnade 
(se Føllesdal, Walløe & Elster, 2001:289).
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ergo sum – Jag tänker, alltså existerar jag, inte var en oförfalskad princip för de 
samtida kritikerna utan ett entymem, det vill säga ett resonemang som utelämnar 
delarna som bildar det underförstådda. Rivano hävdade att världen var och är full 
av entymemer. Kojorna var de fattigas entymemer, villorna de rikas. Det största 
entymemet, att ”det fanns fattiga och det fanns rika”, byggde och bygger på en 
mängd antaganden som inte blottas. Enligt Rivano var man tvungen att förvärva 
den beundransvärda sokratiska förmågan för att samtidigt kunna se enhetligheten 
i mångfalden och mångfalden i enhetligheten (Rivano, 1995:437ff). Det är emel-
lertid inte lätt att vare sig upptäcka eller överge entymemer, oavsett vilket samhälle 
man befinner sig i.

Inför en entymemisk värld fick kritikerns funktion en större relevans i Rivanos 
filosofi, samtidigt som han var medveten om dess begränsningar. Kritikern är 
av naturen destruktiv, men inte genom sin blotta önskan att kritisera (Naranjo, 
2014:448ff). För Rivano existerade inte den konstruktive kritikern. Denne är en 
motsägelse, det är detsamma som att säga att ett ägg är kvadratiskt: 

Men tingen måste förbli så klara som de kan. Att förklara dem är att genast lämna ut var 
och en av de skiljbara delarna. Vad jag menar är att ”kritik” framför allt är kritiké, som är en 
förkortning av techné kritiké, som är grekiska för ”teknik för avskiljande” – eller ”konsten att 
avskilja”, som andra säger som inte vill höra talas om teknik (Rivano, 1995:470ff). 

Kritikós är den som utför avskiljandet. Således är en kritikós någon som behärskar 
konsten att separera, men inte konsten att föra samman. Enligt Rivano kan inget 
skiljbart döljas för kritikern som om det inte vore skiljbart för honom. Samtidigt 
vet en kritikós när man kan separera och när man inte kan det. För Rivano gick 
gränsen för en kritikós’ uppdrag vid det oskiljbara sista, det som inte längre kan 
separeras. Trots det frågade sig Rivano:

Finns det en gräns innan man når denna gräns, en gräns som är motståndare till Kritikós’ 
kallelse, en gräns som är dragen av samhället, kulturen, religionen, moralen eller en annan 
lika stor instans, och som ingen kan korsa utan att dessförinnan gå under för att denne inte 
ska ge upphov till en oerhörd förstörelse med sitt intrång? (Rivano, 1995:475).  

Rivano belyste kritikerns klimax med en anekdot. Ännu en gång framträdde de 
filosofiska gestalterna som han föredrog: Platon och Diogenes. Anekdoten avser 
det som Platon sade för att håna Diogenes, som mager och hungrig tvättade ör-
ter i en bäck. Platon sade till honom: ”Om du tjänade Dionysios skulle du inte 
tvätta örter”. På detta genmälde Diogenes: ”Om du skulle tvätta örter skulle du 
inte tjäna Dionysios”. Rivano gjorde gällande att detta inte var att upptäcka och 
avslöja entymemer, åtminstone inte den Dionysios uttalade: 

Man måste ta sig till stadens utkanter om man vill avslöja dem. Om man drömmer om att 
göra det inne i staden börjar man likväl inte att drömma när man vaknar, ståtlig som en 
påfågel, tjock som en val, annars mager och fast och död i tyrannens fängelsehålor. Så enkelt! 
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Om man vill avslöja entymemer måste man tvätta örter; om man inte vill tvätta örter återstår 
det bara att dölja entymemerna (Rivano, 1995:469). 

I en ny politisk kontext framträdde ”makten” med stor kraft i hans socialfilosofis-
ka analys.34 Makten, denna kraft som ligger i beredskap, hade och har den egen-
heten att den förändrar ”benämningarna” på tingen. Rivano, som under denna 
fas var i kontakt med Jeremy Benthams filosofi, använde en av dennes distinktio-
ner beträffande ordens eulogiska och dislogiska användning. Enligt Rivano häv-
dade Bentham att ”tingen kunde benämnas på tre sätt allteftersom de använda 
benämningarna var eulogiska, dislogiska eller neutrala”. Således menade Rivano 
att beroende på de historiska eller politiska omständigheterna kan man om ett 
och samma lik säga: mördad, avrättad eller död (Rivano, 1995:375ff). Augusto 
Pinochet kunde uttala sig om de politiska fångarna som om de vore människor 
som dött under kriget. Hans antagonister förklarade å sin sida deras försvinnande 
med att de blev avrättade eller mördade. 

Med sin makt binder tyrannen det upplösta och löser upp det bundna. Hans 
påtryckningsmedel är rädsla och terror. Alltså förenar sig diktaturen och proleta-
riatet; själen och kroppen skiljs åt. Rivano nämnde Russells reflektion: 

Ge mig en armé och en budget för att vidmakthålla den och jag kommer att få folket att 
tro, och jag kommer att få folket att svära på att vatten kokar vid noll grader och fryser vid 
hundra (Rivano, 1995:402). 

I slutet av fasen slog Rivano, skicklig som han var i konsten att separera, hål på 
några entymemer. Han skilde diktaturen från proletariatet och visade att själen 
och kroppen är oskiljbara. 

Kulturer där det bundna är överlägset det upplösta är för Rivano konformis-
tiska, statiska och reaktionära. Däremot är kulturer där det upplösta är överlägset 
det bundna dynamiska, skapande och revolutionära. I det upplöstas kulturer är 
makten fördelad; kulturerna är demokratiska. I det bundnas kulturer är makten 
koncentrerad; dessa kulturer är totalitära (Rivano, 1995:290).  

Avslutande kommentarer 

Rivano har på olika ställen sagt att boken Largo Contrapunto är tillägnad de 
grundskollärare som dagligen måste kämpa med många barns bildning och ut-

34  Rivano prövade i boken El Encierro del Minotauro (1994:72) en jämförelse med det påstående 
om makten som Elias Canetti uttryckte i sin bok Massa och makt. För Canetti var kattdjurens 
jakt urtypen för makten, medan flockdjurens jakt var det för Rivano. Enligt honom var denna 
bild ett lämpligare heuristiskt verktyg för en intelligent uppfattning av makten. Hans åtskillnad 
grundar sig på att kattdjuren hugger tag i bytet medan flockdjuren stänger in bytet.   
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bildning. Men samtidigt frågade han sig om just dessa lärare måhända känner till 
att barnen under en lång och viktig period av sin utveckling bara förstår på ett 
bokstavligt sätt (Rivano, 1995:179).

Syftet med denna artikel var huvudsakligen att presentera den intellektuella 
utvecklingen hos filosofen och kultursociologen Juan Rivano. Valet av denne fi-
losof har sin grund i det viktiga inflytande hans tankar har utövat och alltjämt 
utövar på det chilenska samhället. Denna framställning är en inbjudan till att 
med filosofisk nyfikenhet läsa hans Largo Contrapunto och likaså hans övriga om-
fattande intellektuella produktion. Filosofins utveckling i Chile, ja egentligen i 
hela Latinamerika, är okänd på andra kontinenter, framför allt i Europa. Den här 
artikeln kan fungera som en inkörsport till denna nya filosofiska kontinent med 
såväl idéer som filosofiska reflexioner. 

Denna period i Rivanos intellektuella utveckling tog sin ände i början av 
1960-talet. En viktig del av hans filosofi hade då koncentrerats i dialektiseringen 
av de sociala förhållandena. Hans slutsats, efter att ha upplevt och studerat den, 
var emellertid att den sociala konflikten inte hade lösts, utan kvarstod i form av 
dilemman: 

Filosofin är inte strukturerad utifrån konflikt i konflikt, utifrån dilemma i dilemma, utan 
strukturerad utifrån dilemman (Naranjo, 2014:83). 

Rivano menade att filosofin inte når sin höjdpunkt med Hegel eller omsätts i 
praktiken hos Marx, utan att allt i det avseendet var ett misslyckande. Han häv-
dade dock att vi vet att något når sin höjdpunkt med Hegel, och i stora drag 
uppfattar man vad det är:

Det som vi skulle kunna kalla den spekulativa serien (karakteristiskt för det västerländska 
tänkandet) kulminerar. Det kulminerar i den bemärkelsen att det löser själva problemati-
ken hos själva det spekulativa elementet. Det kulminerar när det övervinner denna serie av 
antiteser och distinktioner som är så paradoxala, konfliktfyllda och karakteristiska för den 
västerländska visheten. Det kulminerar så snart det uppvisar specifika och adekvata lösningar 
för att eliminera, eller snarare uppsluka, de dilemman som uppstår när vi talar om sken och 
verklighet, tanke och existens, teori och praktik, ande och materia, objekt och subjekt, essens 
och existens, unikt och universellt, materia och form, abstrakt och konkret, substans och 
kvalitet, omdöme och intuition, perception och slutledning, förstånd och vilja. Det kulmi-
nerar eftersom hela problematiken som uttrycktes i termer av dualism, det yttre, motsägelse, 
oförenlighet, förblir relativiserad och således införlivad i tankeaktiviten och tankesystemet 
(Rivano, 1972:101ff).

Rivano sade tydligt att: 

Med Hegel kommer en triumf inom filosofin, men samtidigt ett misslyckande. Egentligen 
är allt detta perfekt, men som en stor konceptuell realisering som leder till sin höjdpunkt, 
en väg som utgår från de första filosoferna och som går genom hela traditionen. Men där-
efter kommer misslyckandet med Marx som försöker att tillämpa denna filosofi (Naranjo, 
2014:358). 
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Enligt honom har filosofin ingen ”systematisk inre struktur”, utan en ”inre struk-
tur fylld med dilemman”. Efter denna filosofiska slutsats trädde Rivano in i en ny 
fas i sin intellektuella utveckling som betonade den “teknologiska totaliseringen” 
och demografiska, ekologiska, etologiska och genetiska determinismer. 

Ett av de centrala problemen inom den sociala och kulturella filosofin i Latin-
amerika är att hålla reda på splittrade och upplösta världar. Largo Contrapunto 
är ett enormt social- och kulturfilosofiskt arbete som hjälper oss att förstå dessa 
världar som befinner sig i, men också avviker från, den västerländska huvudfåran. 
Om vi undviker att placera oss i det exakta tillståndet och den exakta platsen 
i denna kulturella strömning, äger Rivanos bok den egendomligheten att den 
i berättelsen och den kulturella filosofin införlivar den historiska ordväxlingen 
mellan två musikanter, nämligen don Javier de la Rosa, som representerar den 
chilenska aristokratin och den mörkhyade Taguada, som personifierar de folkliga 
klasserna. Rivano postulerade att man med denna historiska dispyt kan studera 
och undersöka hela det chilenska samhället, särskilt dess kultur, som uppvisar 
överdrivna faetoniska drag.

Félix Schwartzmanns och Ernesto Grassis visioner ligger till en del bakom Ri-
vanos förståelse och analys av det chilenska samhället. För det första blev han 
uppmärksammad på sättet att definiera den latinamerikanska kontinenten, som 
omväxlande tar fasta på frånvaron av samband, obestämdheten, den psykologiska 
grymheten och den uppenbara maktlösheten. Enligt Rivano fanns det: 

[…] en bild på den latinamerikanska kulturen av Schwartzmann: en bild på en översvämning 
som i en enda oreda för med sig allt i sin likgiltighet och vansinnighet (Rivano, 1995:23).

För det andra blev han uppmärksammad på hur den latinamerikanska konti-
nenten definierar sig själv, nämligen som ”världsfrånvaro”. Grassi menade, enligt 
Rivano, att ”naturen handlade på våra breddgrader med sådan kraft att den obön-
hörligen omintetgjorde det latinamerikanska folkets alla kulturella ansatser”.

Genom sina personliga upplevelser, sin intellektuella utveckling och den his-
toriska ordväxlingen mellan de två musikanterna, specificerade, preciserade och 
aviserade Rivano de allmänna koncepten ”världsfrånvaro”, ”uppenbar maktlös-
het”, ”obeslutsamhet”, ”olust”, ”naturens triumf” och ”kulturellt kaos”. Rivano 
sade att ”liksom en hel samling av allmänna begrepp från den kulturella filosofin 
vacklade de latinamerikanska folken som marionetter skakade av ojämförbara 
krafter” (Rivano, 1995:24). Genom sin intellektuella utveckling övergick han till 
att först binda och sedan lösa upp den chilenska kulturen, det vill säga formulera 
den i dilemman.

Han framhöll att brytningens stund är den mest dramatiska. Platon påstår att 
det är det farligaste ögonblicket, vilket Georg W. F. Hegel återupprepar. Juan 
Rivano upprepade det också; det är ”det ögonblick när allt runt omkring oss fal-
ler och det inte finns någon utväg, bara hopplöshetens och tvivlets avgrunder” 
(Rivano, 1995:294). 
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Rivanos aforistiska slutsats kan tyckas paradoxal, men uttrycker väl hans tankar 
kring filosofiska dilemman: ”Ju mer förnuft, desto större maktlöshet” (Rivano, 
1995:480).



48

Referenser
Barceló, J. (1994) Ernesto Grassi y su experiencia Sudamérica. Revista de Filosofía, Vol. XLII-

XLIV, 17-26, Santiago, Chile
Bibeln ([1541] 2001) Stockholm: Verbum Förlag
Bourdieu, P. ([1984] 1991) Kultur och kritik. Göteborg: Daidalos
Bourdieu, P. & Passeron, J-C. ([1970] 2008) Reproduktionen. Lund: Arkiv förlag 
Bradley, F. H. ([1893] 1961) Apariencia y Realidad. Santiago: Ediciones de la Universidad de 

Chile
Brante, T., Andersen, H. & Korsnes, O. (red.) Sociologiskt lexikon. Stockholm: Universitetsförlaget
Cariola, C. & Sunkel, O. (1991) Un siglo de historia económica de Chile 1830-1930. Santiago: 

Editorial Universitaria
De Beauvoir, S. ([1981] 1988) Avsked. Farväl till Sartre. Malmö: Schultz Förlag AB
Farías, V. (1998) Heidegger y el nazismo. Santiago: Fondo de Cultura Económica
Føllesdal, D., Walløe, L. & Elster, J. (2001) Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi. 

Stockkolm: Thales
Hanisch, W. (1963) En torno a la Filosofía en Chile (1494-1810). Santiago: Ediciones Historia, 

Universidad Católica de Chile
Hegel, G. W. F ([1840] 1995, Vol. 3) Lectures on the History of Philosophy. Lincoln: University of 

Nebraska Press
Lagos, R. (1966) La industrialización de Chile; antecedentes estructurales. Santiago: Instituto de 

Economía, Universidad de Chile
Lottman, H. R. ([1978] (2006) Albert Camus. Madrid: Taurus
Naranjo, E. (1997) Den auktoritära staten och ekonomisk utveckling i Chile. Lund: Sociologiska 

institutionen
Naranjo, E. (2001) Juan Rivano: Un largo contrapunto. Convergencia Revista de Ciencias sociales, 

UNAM, año 8, No 24, 223-266, México City, México 
Naranjo, E. (2014) Largo viaje por la vida de Juan Rivano. Middletown, DE: Amazon 
Nordin, S. (2003) Filosofins historia. Lund: Studentlitteratur
Pérez, J. (2006) Edad Moderna. Valdeón, J., Pérez. J. & Juliá, S. (red.) Historia de España, s. 179-

336. Madrid: Espasa Calpe S. A. 
Rivano, J. (1962) Entre Hegel y Marx. Santiago: Universidad de Chile
Rivano, J. (1969) Cultura de la servidumbre. Santiago: Editorial Santiago 
Rivano, J. (1971) Tesis sobre la totalización tecnológica. En el límite. Santiago: Centro de 

Alumnos de Filosofía, Universidad de Chile
Rivano, J. ([1972] 2014) Silabario político. Charleston, SC: Amazon
Rivano, J. (1972) Filosofía en dilema. Santiago: Prensa Latinoamericana
Rivano, J. (1972) Hegel: Triunfo y fracaso. Santiago: Departamento de Filosofía, Universidad de 

Chile
Rivano, J. (1990) Religión y darwinismo. Santiago: Bravo & Allende Editores
Rivano, J. (1991) Diógenes: Los temas del cinismo. Santiago: Bravo & Allende Editores
Rivano, J. (1994) El encierro del minotauro. Santiago: Bravo & Allende Editores
Rivano, J. (1995) Largo contrapunto. Santiago: Bravo & Allende Editores 
Rivano, J. ([2003] 2014) Durante los largos años de mi exilio. Charleston, SC: Amazon
Sallenave, D. ([2008] 2010) Simone de Beauvoir, contra todo y contra todos. Barcelona: Galaxia 

Gutenberg
Spengler, O. ([1918 & 1922] 1996 & 1997) Västerlandets undergång. Stockholm: Atlantis


