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Abstract  

In the debate surrounding the genealogy of nationalism, the link has often been made 

between nationalism and the intellectual history of eighteenth century Germany — 

particularly to the German philosophers associated with transcendental idealism. Are 

such claims just, or are they simply the product of wishful thinking? If they are, to what 

extent? Is it fair, as Elie Kedouri once famously put it, that nationalism is an ideology 

invented in Germany in the beginning of the nineteenth century?   

The following is a swift exposé of eighteenth century philosophical history in 

Germany from a political perspective that investigates the possible contributions to 

nationalistic thinking in the four prominent philosophers of the era: Kant, Herder,  

Fichte and Hegel. 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1. Introduktion  

1.1. Bakgrund  

Efter andra världskrigets slut uppstod en debatt — med anledning inte bara av den 

extrema nationalism som manifesterat sig på olika håll i Europa före och under kriget, 

men också av de nationalistiska rörelser som blomstrat upp i det post-koloniala Afrika 

och det post-sovjetiska Östeuropa — om nationalismens beskaffenhet som ideologi. 

Debatten började på sextiotalet som ideologikritik av nationalismen, men tog på allvar 

fart i slutet av 80-talet och början av 90-talet efter Sovjetunionens fall. Den centrala 

frågan handlade om huruvida nationalism och patriotism är att betrakta som något 

naturligt, evigt och grundläggande mänskligt, eller snarare som en modern konstruktion 

som saknar tidigare motstycke i världshistorien.  

Kopplat till denna frågeställning följde en rad frågor om hur nationalism bör 

definieras, vad som är dess förutsättningar, vilka drivmedel det är som krävs för att den 

ska växa sig stor och kanske viktigast: om nationalism är att betrakta som en destruktiv 

kraft som oundvikligen måste leda till aggression och etnisk rensning, eller om det finns 

något sådant som en konstruktiv, positiv nationalism?  

De centrala gestalten i denna debatt var till en början framförallt den 

brittiskjudiska historikern Elie Kedouri, som i Nationalism(1960) formulerar en 

svidande ideologikritik mot nationalismen, en ideologi som han redan från bokens 

första rad klart och tydligt beskriver som: “a doctrine invented in Europe at the 

beginning of the nineteenth century”1.   

Mer specifikt spårar Kedouri nationalismen till Napoleonkrigen och tyska filosofer 

med romantiska förtecken som Herder, Fichte, Schelling, Schiller och Schleiermacher. 

Genom att studera ett urval av deras texter försöker Kedouri frilägga den nationalistiska 

diskursen och kommer därigenom fram till att den består av fyra huvudsakliga 

komponenter — eller, om man så vill — av fyra huvudideér: 1) att individen ska uppgå i 

nationen, som är synonym med staten 2) att nationen har rätt att försvara sig gentemot 

                                                   
1 Elie Kedouri, Nationalism, London 1960, s. 1 
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andra nationer, 3) att varje nation har rätt till sitt eget självbestämmande och 4) att det 

finns en universell världshistoria genom vilken de olika nationerna och folken urskiljer 

sig.  

Kedouri menar att nationalismen som sådan i grund och botten är 

antiindividualistisk och därför oförenlig med demokratiska värden som åsikts- och 

tryckfrihet. Nationalismen är inte naturlig för människan, den ligger inte i hennes natur, 

utan den är påklistrad och är snarare ett verktyg för populistiska ledare att kontrollera 

massorna och bringa dem till underkastelse.  

En annan framträdande roll i debatten har socialantropologen Ernest Gellner, som 

förvisso håller med Kedouri om att nationalismen är ett modernt fenomen, men 

erbjuder en mer historiematerialistisk förklaring till dess uppkomst. Enligt Gellner är 

etnisk nationalism blott ett sätt av många att känna tillhörighet på och blir möjlig först i 

samband med de socio-ekonomiska förändringar som kom med den industriella 

revolutionen: industrisamhället för med sig migration i och med att miljontals 

människor flyttar för att nå bättre arbete och bygger till skillnad från 

jordbrukssamhället på stora anonyma marknader där en standardisering av färdigheter 

innebär att arbetare blir utbytbara. Sammantaget innebär dessa förändringar att den 

enskilde tappar kontakten med sitt lokalsamhälle, inte minst eftersom familjens makt 

försvagas då den inte längre fungerar som produktionsenhet. Enligt Gellner uppstod 

alltså nationalismen som ett sorts botemedel mot denna nya rotlöshet, som en ny 

princip för sammanhållning för det nya industriella samhället:  

Det är detta som förklarar nationalismen: principen - så märklig och excentrisk i en tid av agrar 
kulturell mångfald och “etnisk” arbetsdelning - att kulturens homogenitet är det egentliga 
politiska bandet, att behärskandet av en given hög kultur är förutsättningen för politiskt, 
ekonomiskt och socialt medborgarskap.2  

Detta betyder att Gellner placerar nationalismens ursprung ännu senare än Kedouri, 

eftersom Tyskland knappast var särskilt långt gånget i industrialiseringsprocessen vid 

tiden för Napoleonkrigen. Faktum är att han menar — och vi ska återkomma till detta 

senare — att nationalismen ännu vid 1815 års Wienkongress ännu inte var en etablerad 

                                                   
2 Ernest Gellner, Nationalism, London 1997, s. 49 
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princip. Detta dröjer enligt Gellner ytterligare cirka hundra år, till första världskrigets 

slut och freden i Versailles:  

Med året 1918 är nationalismens avgörande ställning som princip för politisk legitimitet lika 
självklar som den varit irrelevant år 1815. (Gellner, 64)  

Gellners tidigare student Anthony D. Smith argumenterar å andra sidan i National 

Identity(1991) för att nationalismen kanske är ett modernt fenomen, men att den 

föregås av etniska gemenskaper som är äldre än nationalstaterna själva. De etniska 

nationerna kännetecknas enligt Smith av en gemenskap som skapas och upprätthålls 

genom så kallad etno-symbolism, det vill säga flaggor, nationalsånger och gemensamma 

myter om exempelvis vunna strider eller idrottsbragder.  

Gellners uppfattning, som är i polemik med Smith och sammanfattas i avsnittet 

“Har nationer navlar?” i Nationalism, är att de allra flesta moderna nationer är 

uppfunna av sin egen nationalistiska propaganda, men att det inte förhindrar att det 

också kan finnas vissa nationer som uppvisar den form av kontinuitet i form av 

etnosymbolism som Smith argumenterar för i National Identity3.  

Hur som helst har alltså debatten om nationalismens naturlighet eller dess 

eventuella uppkomst kretsat kring ett antal gestalter i intellektuell historia som har ett 

antal gemensamma nämnare: för det första är de tyskar, eller var hur som helst 

tyskspråkiga och levde i det geografiska område som idag kallas för Tyskland och för det 

andra är de tänkare som på ett eller annat sätt behövde brottas med den franska 

revolutionens konsekvenser. Det är alltså hos tyska politiska tänkare kring 1700-talets 

slut och 1800-talets början som man tycker sig se nationalismens genesis; hos Herder, 

Fichte, Schiller, Schlegel, Novalis och Schleiermacher.  

Att man associerar nationalismen med Tyskland är vid första anblick kanske inte så 

konstigt; när allt kommer omkring är det trots allt tveklöst så att Tyskland under 1900-

talet var en av de nationer som drog den nationalistiska doktrinen allra längst. Men 

Tyskland är också den nation i Europa som aldrig utgjort någon självklar helhet, utan 

som gång på gång splittrats och samlats upp i nya konstellationer: från det 

Tyskromerska riket och det Tyska förbundet , via Kejsardömet Tyskland, 

                                                   
3 Ibid, s. 119 
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Weimarrepubliken, Nazityskland, det splittrade öst- och västtyskland till dagens 

Bundesrepublik har frågan om den tyska nationen och dess gränser stöts och blöts på ett 

sätt som faktiskt saknar motsvarighet i Europa. Kartan har helt enkelt ritats om så 

många gånger att det inte är helt oproblematiskt att — som vi utanför Tyskland ofta gör 

— helt enkelt referera till “Tyskland” eller “Germany”.  

 För enkelhetens skull skall jag dock i denna uppsats nöja mig med benämningen 

“tysk filosofi” för att referera till framträdande tänkare i den tyskspråkiga regionen och 

de filosofiska rörelser som var framträdande där. Detta innefattar alltså även exempelvis 

Köningsberg, som låg i Preussen under den aktuella perioden och idag heter Kaliningrad 

och är en del av Ryssland, men som i sammanhanget är att betrakta som en “tysk” stad; 

för forskare som Kedouri och Gellner råder det inget tvivel om att Kant, Hamann och 

Herder var tyska tänkare.  

Hur som helst är det Tyskland - eller “tysk filosofi” — som sätter scenen och där 

med också de geografiska begränsningarna för denna uppsats.  För att bibehålla fokus 

på regionen kommer jag alltså inte att behandla utvecklingen i Frankrike eller England, 

även om den har stor relevans för den tyska. Detta är också skälet till att jag 

genomgående refererar till Sturm und Drang och Aufklärung och inte “enlightenment”, 

“lumierés”, “upplysning”, “romanticism” eller “romantik”. Epokbegreppen som jag 

använder dem är alltså även de bundna till den specifika, tyska, kontexten.  

Om vi ska göra ett försök att sammanfatta all den nationalismforskning som jag 

redogjort för ovan är en rimlig slutsats att nationalismerna — eller i vart fall de politiska 

doktriner som vi idag betecknar som nationalistiska — har genomgått ett antal 

permutationer genom människans historia; nationalismerna har så att säga antagit olika 

former i olika epoker, varför det är möjligt att tala om en nationalismens morfologi. Som 

vi skall se differentieras dessa olika former framförallt genom hur nationalismen 

förhåller sig till politiska enheter som individen, folket, staten och nationen. Samtidigt 

hålls de samman under samma nationalistiska paraply genom att de alla på något sätt 

fokuserar den sociala gemenskapen och placerar människan som del av någon större 

enhet. Men exakt vad denna position består i — genetiskt arv, uppväxtmiljö, språk eller 

en viss typ av förvaltad kunskap eller andlig odling — är olika för olika nationalismer 

och det är inte sällan här, i samma positionering och värdering av individen som vi kan 

se vilken form av nationalism vi har att göra med, vilket som är dess sanna genus.  
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Sammanfattningsvis skönjer alltså den senare tidens nationalism-forskning en 

skiljelinje mellan de som menar att nationalismen — eller i varje fall nationalistiska 

känslor — är någonting som ligger i människans natur och således har funnits i en eller 

annan form allt sedan civilisationernas vagga medan andra, inspirerade av ideologikritik 

och social konstruktivism, menar att nationalismen, precis som marxismen eller 

liberalismen, är en modern politisk ideologi utan tidigare motsvarighet i människans 

intellektuella historia. Samtidigt är det tydligt att det inte direkt går att tala om  

“nationalism” eller ännu värre “nationalismen” i bestämd form, när det vi i idéhistorien i 

själva verket konfronteras med är ett plural nationalismer; från frihetliga, nästan 

anarkistiska, decentraliserade och anti-politiska former (Herder, Fichte) till rigida, 

överstatliga, centraliserade, och konservativa dito (Hegel).  

1.2. Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att granska den forskning som behandlar nationalismens 

ursprung för att se hur den förhåller sig till tysk filosofikanon. Vilken eller vilka personer 

tänker man sig har haft ett stort inflytande på nationalismen som ideologi? Vad består i 

så fall det inflytandet i? Är de helt enkelt grundare av den nationalistiska diskursen, eller 

handlar det om att de bygger vidare på eller transformerar en redan existerande diskurs 

i en ny riktning?  

   

1.3. Metod & källmaterial  

Min metod har framförallt bestått i en meta-analys av några av den tyska filosofins 

kända verk som den uppfattats av annan forskning. Jag arbetar alltså framförallt inte 

med de filosofiska texterna i sig, utan med de texter som försöker tolka dessa som en del 

av nationalismens idéhistoria. Jag har framförallt tittat på hur man har valt att 

kontextualisera och värdera källmaterialet, vad man tillskriver det för betydelse och hur 

man har valt att presentera det för den presumtiva läsaren.  

Denna metod innebär att det som normalt sett betraktas som sekundärlitteratur 

inom filosofihistoria, det vill säga bearbetningar, tolkningar och analyser av filosofiska 
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skrifter  här blir att betrakta som mitt primära källmaterial. Varje enskild filosof som tas 

upp i den här uppsatsen har alltså studerats genom tolkare, varav några är filosofer 

själva.  

Elie Kedouri och Ernest Gellner, som redan nämnts i första sektionen av detta 

kapitel har varit av stor användning för hela den här uppsatsen och citeras 

återkommande i samtliga kapitel.  

Kapitlet om Herder använder sig huvudsakligen av två källor: dels Isaiah Berlins   

Vico and Herder från 1976, dels det åttonde kapitlet av Frederick C. Beisiers 

Enlightenment, Revolution, and Romanticism från 1992. Dessa källor har valts ut 

därför att bland annat Stanford Encyclopedia of Philososophy anger dem som de 

viktigaste vad det gäller Herder och nationalism.  

I kapitlet om Fichte vänder jag mig till Bertrand Russell och hans History of 

Western Philosophy, detta därför att hans åsikt vad det gäller Fichte är anmärkningsvärt 

stark samtidigt som han måste anses ha haft ett stort inflytande på åtminstone anglo-

saxisk filosofihistoria under 1900-talet. Citat från Russell kontrasteras här med citat 

från Svante Nordins betydligt modernare Filosofins historia: Det västerländska 

förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen, som förvisso är en lärobok men 

som ändå i stort får anses ha ungefär samma ambition som History of Western 

Philosophy.  

Av samma anledning använder jag mig primärt av Karl Poppers The Open Society 

and its Enemies i kapitlet om Hegel, där artiklar av Walter A. Kaufman och Shlomo 

Avineri  ur den utmärkta antologin The Hegel Myths and Legends har erbjudit en skarp 

kontrast mot densamme.  

Gemensamt för mycket av den litteratur som har valts ut till detta arbete är att den 

är författad av personer som tillhör den anglosaxiska traditionen och vars livsöden på ett 

eller annat sätt påverkats avsevärt av andra världskrigets händelser: Elie Kedouri och 

Ernest Gellner arbetade på London School of Economics under den största delen av sina 

karriärer, Kedouri  och Gellner kom både till England som invandrare, Kedouri från Irak 

och Gellner från Tjeckoslovakien, den senare på grund av Hitlers framfart 1939;  Isiah 

Berlins familj flyttade till London från Riga 1921 på grund av anti-semitistiska 

förföljelser och han arbetade för British Diplomatic Service under andra världskriget; 

Bertrand Russell kom från Wales och är känd för sin pacifism och sitt fördömande av 
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axelmakterna; Karl Popper föddes i Wien men emigrerade på grund av sin judiska 

bakgrund först till Nya Zeeland 1937 och sedan vidare till England. I vilken utsträckning 

denna bakgrund faktiskt har påverkat ovanstående forskares intresse för och deras 

eventuella ställningstagande för eller emot nationalismen som ideolgi kan vi egentligen 

bara spekulera om, och frågor om intentionalitet hos författarna ligger egentligen 

bortom räckhåll för denna uppsats, men dessa omständigheter noteras ändock här för 

helhetens skull.  

1.5. Disposition  

Jag valde tidigt att ge varje filosof som behandlas i denna uppsats ett eget kapitel 

eftersom detta speglar hur jag har arbetat med dem: jag har gått igenom forskningen för 

dem var och en för sig för att undvika frestelsen att reducera dem till hållplatser i ett 

narrativ om nationalismens utveckling. Dessa kapitel presenteras dock för enkelhetens 

skull i en så kronologisk ordning som möjligt eftersom det är den framställning som 

framstår för mig som den mest logiska, inte för att vill försöka implicera någon form av 

narrativ som börjar hos Kant och kulminerar i Hegel.  

Uppsatsen avrundas som sig bör med en avslutande diskussion som knyter an till 

de frågeställningar som framställts i detta kapitel. Om jag tidigare försökte behandla 

varje filosof mer individuellt och specifikt ger mig den avslutande diskussionen en 

möjlighet att kliva upp på ett mer allmänt och överskådligt plan: här riktar jag blicken 

mot det gemensamma för de källor som har behandlats och ger mig i kast med en 

bredare analys av materialet och dess implikationer för vår förståelse av nationalistisk 

ideologi. 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2. Immanuel Kant  

För att rättvist förstå den tyska nationalismens framväxt i slutet av sjuttonhundratalet 

och artonhundratalets början är det viktigt att förstå den kosmopolitiska attityd som den 

är i polemik med. Som idéhistoriken Pauline Kleingeld framhåller i sin uppsats “Six 

Varieties of Cosmopolitanism in Late Eighteenth-Century Germany” var 

kosmopolitanismen en signifikant och respekterad ståndpunkt i tyskt intellektuellt liv 

innan nationalismen tog överhanden och försvarades av många inflytelserika tyska 

tänkare som Wieland, Forster och Hegewisch. Den enskilt största och mest tongivande 

representanten för den kosmopolitiska hållningen var dock tveklöst Immanuel Kant, 

den tyska idealismens gudfader.4  

Enligt Frederick C. Besier är det vanligaste att Kants kritiska filosofi uppfattas som 

en produkt av Kants epistemologiska och moraliska bekymmer allena, vilket exkluderar 

Kants politiska betänkligheter från ekvationen; den allmänna uppfattningen verkar helt 

enkelt vara att politiken spelade en mycket liten roll för Kant. Beiser menar däremot 

tvärtom att  det politiska var helt avgörande för Kants politiska utveckling:  

If we go back in Kant's history and context, then we find that his mature philosophy, in its decisive 
generative phase in the autumn of 1 7 6 5 , was conceived primarily for political ends. The most 
decisive discovery of Kant's intellectual career was indeed the primacy of the political.5  

För Beiser är det Kants kontakt med Rousseau, karaktäriserad av de anteckningar han 

gjort i marginalen av hans egna kopia av 1764 års  Beobachtungen über das Gefühl des 

Schönen und Erhabenen. Anteckningarna skönjer enligt Beiser en djup angelägenhet för 

Rousseaus kritik av vetenskaperna och konsterna i dennes första Discours; Rousseau 

verkar enligt dessa anteckningar vara den som övertygade Kant om att metafysik är en 

av de vetenskaper som förgör snarare än underbygger moralitet. Det var när Kant insåg 

                                                   
4 Pauline Kleingeld, “Six Varieties of Cosmopolitanism in Late Eighteenth-Century Germany”, Journal of 
the History of Ideas, Vol. 60:3 (1999), s. 506 

5 Frederick C. Beiser, Enlightenment, Revolution, and Romanticism: The Genesis of Modern German 
Political Thought 1790-1800, London 1992, s. 27 
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detta som började formulera  en metafysik som kunde tjäna människan i hennes liv 

genom att tygla förnuftet så att det inte svävade ut i rena spekulationer om 

transcendentala enheter. Men vilken sorts metafysik är det som kan tjäna människan 

och hur? Jo, den som kan försvara människans fri- och rättigheter:  

There can be no doubt that Kant understood the rights of man in a political as well as a moral sense. 
His Reflexionen from the 1760s make it plain that the rights of man can be realized only under 
specific social and political conditions. These rights could flourish only in a "societas aequalis," where 
all have the right to pursue their happiness as long as they do not interfere with the correlative right 
of others. The best form of government for such a society, Kant thought, is a republic.6  

2.1 Kosmopolitisk lag  

I uppsatsen "Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht” från 

1784 förespråkar Kant den kosmopolitiska situation som skulle uppstå ifall stater gick 

samman för att bilda ett civilt samvälde. Staterna skulle underkasta sig vissa 

gemensamma lagar och en gemensam auktoritet skulle ha makten att verkställa dem. I 

ett sådant Bund, menar Kant, garanteras varje medlemsstat sin säkerhet och sina 

rättigheter genom en förenad makt som överensstämmer med  den gemensamma 

viljan.7  

Senare, i den berömda “Zum ewigen Frieden” från 1796 fortsätter Kant att hävda 

kraften hos ett fredsbevarande Bund, men hävdar nu vikten av att varje stat får behålla 

sin fullständiga frihet och att de endast frivilligt måste följa de gemensamma lagar som 

förbundet upprättat. Till skillnad från den tidigare uppsatsen har Kants Bund alltså inte 

längre någon tvingande kraft över sina medlemsstater. Anledningen till detta är att Kant 

inte längre är lika optimistisk vad det gäller möjligheten till federalism utan 

överstatlighet: Kant menar nu att om många stater ska ansluta sig till en större stat, så 

måste deras självständiga status tillintetgöras genom deras anslutning, och därför måste 

en sådan anslutning ske helt frivilligt, utan tvång.8  

                                                   
6 Ibid, s. 30 

7 Kleingeld, s. 510 
8 Ibid 
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I den tredje artikeln9 i “Zum ewigen Frieden” skriver Kant om migranter som 

världsmedborgare, och hävdar deras rätt att bli fredligt mottagna oavsett vart de vänder 

sig i världen, så länge de är fredliga:  

If it can be done without causing his death, the stranger can be turned away, yet as long as the 
stranger behaves peacefully where he happens to be, his host may not treat him with hostility. It is not 
the right of a guest that the stranger has a claim to (which would require a special, charitable contract 
stipulating that he be made a member of the household for a certain period of time), but rather a right 
to visit, to which all human beings have a claim, to present oneself to society by virtue of the right of 
common possession of the surface of the earth. Since it is the surface of a sphere, they cannot scatter 
themselves on it without limit, but they must rather ultimately tolerate one another as neighbors, and 
originally no one has more of a right to be at a given place on earth than anyone else.10  

Stater har således rättigheten att förneka migranter tillträde, men inte på 

våldsamma vägar och inte ifall detta förnekande skulle innebära döden eller annan fara 

för dessa migranter. Detta skulle kunna tolkas som en sorts motsvarighet till vår 

moderna asylrätt, eftersom implikationen är att stater måste acceptera migranter om de 

skulle dö i sitt hemland. På sätt och vis är Kants Weltbürgerrecht som den formuleras i 

“Zum evigen Frieden” ännu mer tillåtande, eftersom den inte bara skulle skydda 

migranter från krig och tortyr, utan potentiellt även från andra humanitära kriser som 

exempelvis naturkatastrofer, härdsmälta och svält.  

Värt att notera för den som vill placera Kants kosmopolitanism i en nutida kontext 

är dock att välfärdsstaten på Kants tid fortfarande lyste med sin frånvaro, vilket innebar 

att invandrare inte kostade värdsamhället någonting i form av exempelvis asylboenden 

eller socialbidrag, utan var tvungna att arbeta hårt från dag ett för att överleva i det nya 

samhället.  

Kant var väl medveten om de orättvisor och förtryck som har orsakats till följd av 

att ett folk har besökt ett annat bara för att i ett senare skede erövra deras territorium.   

Rätten till gästfrihet, det vill säga att bli väl mottagen som en gäst så länge man inte har 

något ont uppståt, bör enligt Kant vara begränsad till försök att etablera relationer med 

                                                   
9 De första två artiklarna förklarar varför varje stat ska vara en republik, och hur dessa republiker ska 

organiseras i ett gemensamt Bund 

10 Immanuel Kant, “Toward Perpetual Peace”, red. med intro. av Pauline Kleingeld, översättning av David 

L. Colclasure, 2006 (1796), 8:358 
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ursprungsbefolkningen, inte att permanent bosätta sig på deras territorium utan deras 

medgivande.  

If one compares with this the inhospitable behavior of the civilized states in our part of the world, 
especially the commercial ones, the injustice that the latter show when visiting foreign lands and 
peoples (which to them is one and the same as conquering those lands and peoples) takes on 
terrifying proportions. America, the negro countries, the Spice Islands, the Cape, etc., were at the time 
of their discovery lands that they regarded as belonging to no one, for the native inhabitants counted 
as nothing to them. In East India (Hindustan) they brought in foreign troops under the pretext of 
merely intending to establish trading posts. But with these they introduced the oppression of the 
native inhabitants, the incitement of the different states involved to expansive wars, famine, unrest, 
faithlessness, and the whole litany of evils that weigh upon the human species.11  

Här uppvisar Kant en förståelse för koloniala orättvisor som hos Herder ska bli fröet till 

det som ska komma att kallas för hans nationalism. Här kombineras 

Aufklärungrörelsens frihetstörstande och fredssökande samhällsprojekt med 

förromantikens vurm för naturlig mångfald och den ädla vilden; det är hotet mot de 

senare i form av västerlandets erövringar som föranleder Kants formulering av de 

kosmopolitska lagarna, och det är samma hot som föranleder Herders nationalism.  

3. Johann Gottfried Herder  

Tyskspråkig intellektuell historia är under 1700-talets andra hälft och 1800-talets 

början så till bredden fylld av spännande och viktiga gestalter att några lätt hamnar i 

skymundan till fördel för andra, större och mer välstuderade namn. Till de mindre 

berömda av epokens filosofer, åtminstone utanför Tyskland, hör Johann Gottfried 

Herder, som jämfört med Kant, Hegel och andra filosofer som brukar räknas till den 

tyska idealismen har varit föremål för relativt lite forskning, i synnerhet i Sverige, detta 

trots att han är en av de tydligaste portalfigurerna mellan upplysning och romantik i den 

tyskspråkiga idéhistorien, vilket närmast gör honom till en sorts tyskspråkig 

motsvarighet till Rousseau.  

Av den forskning som ändå har gjorts vad det gäller Herder är Isaiah Berlins 

“Herder and the Enlightenment” i Vico and Herder från 1976 fortfarande att betrakta 

som den bästa och mest insiktsfulla analysen av Herders filosofi som finns att tillgå.  

Efter denna har det mest betydande inlägget i Herder-forskningen kommit från  

                                                   
11 Ibid, 8:358-359 
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Frederick C. Beiser, som i åttonde kapitlet av Enlightenment, Revolution, and 

Romanticism från 1992 erbjuder en god analys av Herders politiska filosofi.  

Innan Berlin och Beisers analyser av Herders filosofi byggde mycket akademisk 

förståelse av Herder på historikern Robert Reinhold Ergangs numera hopplöst förlegade 

Herder and the Foundations of German Nationalism från 1931, som genom en 

anakronistisk läsning felaktigt kopplar samman Herder med den senare tyska 

nationalismen och dess mer aggressiva former.  

Det är med anledning av dessa missförstånd som först Berlin och sedan Beiser med 

stor kraft hävdar att det som uppfattas som nationalism hos Herder i själva verket är 

något annat, helt frikopplat från den mer aggressiva nationalismen, som 

sammankopplar nation och stat och som blir förhärskande i Europa under 1900-talet 

och de båda världskrigen.  

Enligt Isaiah Berlin är det populism och inte nationalism som är den korrekta 

benämningen på den politiska doktrin som Herders tankar föranleder (Berlin, 183). 

Beiser har å andra sidan inget sådant förslag på en ersättande term, men understryker 

med samma emfas som Berlin att det är “important to distinguish Herder's nationalism 

from that of later history”12.  

Berlin och Beiser använder olika terminologi, men deras slutsats kan summeras 

med att Herders variation av nationalism, om det nu ska kallas nationalism, populism 

eller något annat, skiljer sig väsentligt från dagens uppfattning av ideologin på två 

betydande punkter: för det första sammankopplar inte Herder nation och stat, utan ser 

dessa som två skilda enheter där nationen är något positivt medan staten utgör en 

förkastlig, destruktiv och negativ makt. För det andra har Herder inget Favoritvolk, 

utan hävdar med kraft alla folk och nationers lika värde och rättighet till självstyre. Att 

Herder formulerar denna egensinniga form av nationalism kan förklaras just genom 

hans position som övergångsgestalt mellan upplysning och romantik, där Herders 

tankar framstår som resultatet av en sammanblandning av de bägge rörelserna.  

I sin översikt över Herders politiska tänkande gör Beiser med rätta en stor sak av 

det dubbla inflytande han erhöll från å ena sidan den unga pre-kritiska Kant, som var en 

av Aufklärung-rörelsens verkliga hjältar och från andra sidan av Hamann, som hade en 

                                                   
12  Beiser, s. 211 
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liknande betydelse för den nya Sturm und Drang-rörelsen. Beiser menar att även om 

Hamanns inflytande helt klart var av stor betydelse, inte minst vad det gäller Herders 

tänkande kring estetik, är det ändå alltid sist och slutligen den unga Kants naturalism 

som skiner igenom i Herders filosofi.  

Det som har kallats för Herders nationalism kan nämligen i själva verket ses som 

en konsekvens av Herders applicering av Kants naturalism på människan och hennes 

historia. Precis som Kant hade skrivit om lagbundenheter för stjärnor och planeter, ville 

Herder skriva om lagbundenheter för människan och hennes kultur och resultatet 

därav, som kan skönjas i Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit  

(1784-91), blir på sätt och vis en sorts vidareutveckling — för att inte säga fulländning — 

av Montesquieus klimatlära så som den framlades i De l'Esprit des lois (1748).  

3.1. Populism, expressionism, pluralism  

Isaiah Berlin menar att det som är nydanande i Herders tänkande jämfört med 

andra samtida tänkare kan summeras i tre idéer: populism, expressionism och 

pluralism.   

Populismen, som vi redan diskuterat som det rätta namnet för det som har kallats 

Herders nationalism, består i idéen om att det finns ett värde i att tillhöra en grupp 

eller kultur, men som inte är politisk utan snarare anti-politisk i det att den förhåller sig 

antagonistiskt till staten som institution.  

Expressionismen är Berlins samlingsnamn för Herders estetiska filosofi och är 

egentligen inte ett ämne för denna uppsats, men om den kan helt kort sägas att den 

består i en doktrin som går ut på att all mänsklig aktivitet, som tal, sång, konst och så 

vidare inte bara är ett individuellt uttryck, utan är representativa för personligheten av 

en folkgrupp eller kultur som helhet.   

Pluralismen, slutligen, är Herders bestämda åsikt att kulturellt mångfald inte bara 

är eftersträvansvärt, utan ovärderligt och måste bevaras till varje pris. Berlin artikulerar 

de pluralistiska aspekterna av Herders tänkande i ett sympatiskt porträtt av sitt 

studieobjekt:   

He did have an astonishing capacity for conceiving a great variety of actual and possible societies 
in the past and the present, and an unexampled warmth of sympathy for them all … He deeply 
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hates the forces that make for uniformity, for the assimilation, whether in life or in the books of 
historians, of one culture or way of life to another.13  

En konsekvens av Herders pluralism blir att han med kraft vänder sig mot allt vad 

kolonialism och imperialism heter, något som inte bara uppmärksammas av Berlin, men 

också av Beiser:   

The Europeans pretend that they are bringing civilization to "primitive" peoples. But how do they 
civilize them? With musket shot, cheap brandy, and forced conversions. The Europeans boast 
that they are civilized because they have abolished slavery. But why have they done so? Because 
slaves cost more than cheap labor. In the name of trade, cooperation, and civilization the 
Europeans have succeeded in subjugating two-thirds of the world. They have ruthlessly exploited 
and relentlessly exterminated the natives of Africa, America, and the South Sea Islands.14  

I Hegel, Haiti and Universal History kritiserar den amerikanska filosofen Susan Buck- 

Morss upplysningstänkarnas skenhelighet och oförmåga att omsätta sina ideal utanför 

Europa. Men faktum är att den typ av kritik som Buck-Morss idag framför mot 

framförallt Rosseau är precis densamma som Herder riktade mot de av hans samtida 

kollegor som bekände sig till Aufklärung-rörelsen, men hade svikit dess ideal:  

He faulted the historiography of Millar and Iselin because it is based on a naive and complacent 
optimism, which sanctions the status quo. These authors saw the European Enlightenment as the 
end of all history, as the non plus ultra of civilization; and they found progress in history only 
insofar as it exemplifies their values. In so doing, they simply turned a blind eye to the problems 
of their age. They praised the growth of trade, the advance of the sciences, the abolition of 
slavery, and the increasing prosperity of their age, but ignored its increasing despotism, the 
growth of militarism, the rise of imperialism, and the total absence of public spirit.15  

Samtidigt placerar Herders totala misstro mot staten, mot byråkrati och varje form av 

förmynderi honom jämte Rosseau som en föregångare till anarkistiska 1800-talstänkare 

som Peter Kropotkin och Pierre-Joseph Proudhon:  

In hoping to replace the state with the nation as the foundation of political association, Herder 
took his political theory to the extreme of anarchism. He longed for the age when the state would 

                                                   
13 Isaiah Berlin, Vico and Herder, New York 1976, s. 155 
14 Beiser, s. 203 

15 Ibid, s. 206 
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disappear as a centralized sovereign power. … The purpose of history is not the creation but the 
abolition of the state.16  

3.2. Herder, stat och nation  

Nationen, som Herder tänker sig den, alltså som ett samhälle sammanhållet av 

gemensam geografi, historia, klimat, kultur och inte minst språk — inte som en abstrakt 

politisk enhet, sammanhållen av byråkrati, makt och våld — skulle alltså ersätta staten 

och på så vis ge människorna deras frihet.  

Denna vision av statens tillintetgörande innebär också att vägen till det förflutna är 

stängd, varför det är vanskligt att som en del tidigare forskning (exempelvis Ergang 

1931) förstå Herder som politiskt konservativ.   

Även om Gellner håller med Elie Kedouri om att “nationalismen är en lära som 

uppfanns i Europa vid 1800-talets början”17, vilket antyder Herder som möjlig 

utgångspunkt, skriver han i Nationalism (1997) att det är först med  

“sammansmältningen av Herders tankar om den lokala gemenskapen och hans kult av 

särarten med darwinismen, sådan denna förmedlats av den romantiske Nietzsche,”18, 

alltså nästan hundra år efter Herder som den verkliga nationalismen skapas.  

Gellner menar också att även om det fanns en nationalistisk ideologi redan på 

Herders tid, hade den ännu inte — för att låna ett uttryck från Marx — penetrerat 

massornas medvetande, vilket blir tydligt inte minst i samband med Wien-kongressen:  

Det politiska system som upprättades i Wien 1815 förblir fullständigt, kompromisslöst 
ickenationalistiskt till sina organisationsprinciper. Sicilien kan bytas mot Sardinien, Lombardiet 
mot Belgien, Norge mot Finland, utan att ett ord sägs om etnicitet, språk eller kultur.19  

När Europas öde och kartbild efter Franska revolutionen, Napoleonkrigen och 

upplösningen av Tysk-Romerska riket skulle bestämmas tog man alltså inte den minsta 

hänsyn till varken etniticitet, språk eller kultur och gick alltså på tvärs med de tankar om 

                                                   
16 Ibid, s. 212 
17 Kedouri, s. 1 

18 Gellner, s. 91 

19 Gellner, s. 60 
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populism, expressionism och pluralism som Herder hade kultiverat genom hela sitt 

livsverk. Det överordnade syftet var att uppnå en rättvis fördelning av den politiska 

makten mellan stater, dessa av Herder hatade enheter, och aristokratin gjorde sitt bästa 

för att återupprätta de villkor som gällt innan den Franska Revolutionen och Napoleon 

Bonapartes härjningar i Europa.  

Vad Herder, som avled 1803, tre år före det Tysk-romerska rikets sammanbrott, 

hade ansett om kongressen kan vi aldrig veta, men tydligt är att dess beslutsfattare inte 

tagit intryck av hans politiska filosofi. Det Europa som Wienkongressen skapade var ett 

aristokraternas Europa, inte, som Herder förespråkade, ett folkens Europa.  

4. Johann Gottileb Fichte  

Av alla filosofer som fallit offer för Bertrand Russells tyckande, måste Johann Gottileb  

Fichte vara en av de mest missgynnade. När turen har kommit till Fichte i History of 

Western Philosophy skräder inte Russell orden — direkt efter att han har kallat Fichtes 

radikalisering av Kants subjektivism för “a kind of insanity”20 har han följande att säga 

om Fichtes inflytande som filosof:  

Fichte is not important as a pure philosopher, but as the theoretical founder of German 
nationalism, by his Adresses to the German Nation (1807-1808), which was intended to rouse 
the Germans to resistance to Napoleon […] since the Ego was German, it followed that the 
Germans was superior to all other nations. […] On this basis he worked out a whole philosophy of 
nationalistic totalitarianism, which had great influence in Germany.21  

Ännu värre blir det längre fram, när Russell explicit och något anakronistiskt länkar 

samman Fichte, Rousseau och Nietzsche med nazismen:  

[Nazi] philosophical progenitors are Rousseau, Fichte and Nietzsche. It emphasizes will, 
especially will to power; this it believes to be mainly concentrated in certain races and 
individuals, who therefore have the right to rule.22  

                                                   
20 Bertrand Russell, History of Western Philosophy, Routledge Classics-utgåvan, London 2004 (1946), s. 
650 

21 Ibid, s. 651 

22 Ibid, s. 713 
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En mer nyanserad bild ger idéhistorikern Svante Nordin i Filosofins historia, som 

används som kursbok vid universitet och högskolor i hela landet. Under rubriken 

“Fichte och frihetens filosofi” kan studenten läsa:  

Fichte (1768-1814) blev bland Kants omedelbara efterföljare den som skulle få störst betydelse 
för den vändning som den tyska  filosofin nu tog. Från Kantska utgångspunkter kom Fichte att 
utveckla en högst självständig filosofi och därmed lägga grunden för den epok av transcendental 
idealism som nu tog vid.23  

Fichtes radikalisering av Kants idealism — den som kallas vansinne av Russell och 

“högst självständig filosofi” av Nordin — innebär i grund och botten en total förkastelse 

av den immanenta verkligheten till förmån för den transcendenta: genom att göra sig av 

med Kants “tinget-i-sig” landar Fichte i en total subjektivism där det enda som verkligen 

existerar är den personliga erfarenheten och inget annat.  

Enligt Nordin blir konsekvensen av en filosofi som bygger på subjektet i denna 

utsträckning att människans handlingar — och därigenom hennes frihet — hamnar i 

centrum för världsförklaringen, varför Nordin betecknar Fichtes filosofi som en 

frihetens filosofi. Nordin visar hur Fichtes filosofi är nära sammanbunden med de 

frihetstankar som kom till uttryck genom den franska revolutionen och citerar Fichte 

själv när han påstår att hans system är “det första frihetssystemet” som “rycker 

människan loss från de fjättrar som tingen i sig och det yttre inflytandet betyder”24.  

4.1 Reden an die deutsche Nation  

Hur kopplar Russell då samman denna högst, individuella, frihetliga filosofi med 

totalitär fascism? Svaret finns i Fichtes Reden an die deutsche Nation från 1807-1808, 

skriven under den franska ockupationen och avsedd att agitera till våldsamt motstånd 

mot Napoleons framfart.  

Det är Reden — och kanske också i någon utsträckning Fichtes auktoritära, 

socialistiska utopi i Der geschlossene Handelstaat (1800) — som har gett Fichte ryktet 

                                                   
23 Svante Nordin, Filosofins historia: Det västerländska förnuftets äventyr från Thales till  

postmodernismen, tredje upplagan, Lund 2013 (1995), s. 451 
24 Ibid, s. 454 
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som en av den tyska nationalismens huvudmän och filosofisk förgångsgestalt till tysk 

nationalsocialism.  

Arash Abizadeh, lektor i politisk teori vid McGill University, redogör för 

forskningsläget vad det gäller Reden i “Was Fichte an Ethnic Nationalist? On Cultural 

Nationalism and its Double”. Abizadeh menar att den chauvunistiska karaktären av   

Redens nationalism har avskräckt anglo-saxiska akademiker från att behandla den 

seriöst, medan franska forskare som Xavier Leon, Martial Geroult, Alain Renaut, Luc  

Ferry och Etienne Balibar tvärtom ser Fichte som central för utvecklingen av modern 

politisk filosofi och Reden som ett uttryck för kulturell och inte etno-centrisk 

nationalism25.  

Precis som Abizadeh och sina franska kollegor har flera andra forskare på senare 

tid försökt göra mer nyanserade läsningar av Fichte och i synnerhet den kontroversiella 

reden. Enligt Pauline Kleingeld är Fichte exempelvis att betrakta som en kosmopolit i 

stil med Kant, där den största skillnaden är att Fichte menar att det internationella 

förbundet måste ha tvingande makt över sina medlemsländer för att kunna  förhindra 

krig.26  

 Redan verkets titel är en provokation: 1807 existerade inte någon deutsche Nation 

mer än som en vag geografisk föreställning och begrepp som Tyskland och tysk var 

fortfarande öppna för definition. Ingen visste alltså säkert vad Tyskland verkligen var, 

vart dess gränser låg och vem som kunde räkna sig som tysk — osäkerheter som 

åtminstone i Fichtes ögon var problematiska eftersom  det gjorde området — den alltså 

ännu högst teoretiska deutsche Nation — sårbart för angripande fiender.  

                                                   
25 Arash Abizadeh, “Was Fichte an Ethnic Nationalist? On Cultural Nationalism and its Double”, i History 
of Political Thought, Vol 26:2 (2005), s. 335 

26 Kleingeld, s. 511 
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4.2. Språket och den tyska nationen  

När Fichte talar om tyskar så syftar han inte på någon abstrakt konstruktion, utan 

på de människor som härstammar från germanerna, vilka Fichte förstår som den av de 

teutoniska stammarna som alltid bott på samma plats och talat samma språk:  

The first difference between the fate of the Germans and that of the other tribes 

produced from the same stock to present itself directly to our notice is this: the 

former remained in the original homelands of the ancestral race, whereas the latter 

migrated to other territories; the former retained and developed the original 

language of the ancestral race, whereas the latter adopted a foreign language and 

gradually modified it after their own fashion.27  

Jämfört med Herder, som i Montesquieus fotspår såg hur olika folk formades olika på 

grund av olika klimat, har Fichte om möjligt ett ännu starkare fokus på språket. För 

Fichte är det språket som formar varje folkslag och ger det sin egenart.  Omgivningen, 

menar Fichte, formar vi efter vårt eget tycke — den formas av människan mer än den 

formar människan — medan språket formar människan mer än vi formar språket.  

I relation till Fichtes transcendentala idealism blir detta förstås konsekvent: den 

immanenta verkligheten spelar ju ingen roll, men våra subjektiva ideér, våra 

erfarenheter och perceptioner, skapas och medieras genom språk, varför språket blir 

helt avgörande för vår verklighetsuppfattning och således även för vår karaktär, våra 

seder och bruk.  

För Fichte är det alltså språket som dikterar de verkliga gränserna. Gränserna 

mellan Preussen och Rhenförbundet var bara politiska, artificiella och meningslösa, 

men gränsen mellan tyska och franska var riktig, betydelsefull och kunde inte 

överskridas. Detta betyder att en nation kan definieras som en lingvistisk gemenskap, 

bestående av människor som fortsätter att tradera och utveckla samma språk generation 

efter generation.  

                                                   
27 Johann Gottlieb Fichte, Addresses To The German Nation, Cambridge University Press 2008 (1807), s. 
48 
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Så här långt är Fichtes nationalism helt i linje med Herders pluralism, men 

skillnaden, fullt synlig i blockcitatet ovan, är den germanska exceptionalism som Fichte 

bygger ovanpå sin språkteori: tyska är nämligen inte vilket språk som helst, utan det 

enda av alla moderna språk som är originellt. Tyskarna (germanerna) är enligt Fichte de 

enda av de teutoniska stammarna som har stannat på samma ställe i Europa och bevarat 

samma språk, vilket för Fichte innebär att de är tyskarna allena  har rätten att kalla sig 

själva för ett folk; franker, goter, normander, langobarder och burgunder hade alla 

främjat sig från det ursprungliga germanska språket, förgiftats av det artificiella, ytliga 

latinet och således degenererat till en sorts levande döda. Franska, spanska och 

italienska var för Fichte döda språk, och döda språk kan inte bära något levande 

kulturellt arv för framtiden.  

… the Germans still speak a living language and have done so ever since it first 

streamed forth from nature, whereas the other Teutonic tribes speak a language that 

stirs only on the surface yet is dead at the root. In this circumstance alone, in the life 

of one and in the death of the other, do we posit the difference […] Between life and 

death there can be no comparison, and the former is infinitely more valuable than 

the latter. For that reason all direct comparisons between the German and neo-Latin 

languages are void, they are compelled to discuss things that are not worth 

discussing. Should the issue of the intrinsic value of the German language arise, then 

at least another language of the same rank, an equally original one, such as Greek, 

would have to enter the lists.28  

Fichte gör alltså inte bara en skillnad mellan oss och dem, han säger dessutom att det är 

vi som är de levande och dem som är de döda. Det är här som den icke-etniska 

tolkningen (se Abizadeh ovan) av Reden kollapsar, eftersom Fichtes hänvisningar till 

språk och kultur sist och slutligen syftar till att beskriva det germanska folkets 

särställning i världshistorien.  

                                                   
28 Ibid, s. 58 



Sebastian Jensen  

ILHK02 

21 

4.3. Tyskarna som sätter världen  

Att tyskan är  ett levande och animerat språk under utveckling som hålls vid liv, har 

enligt Fichte den konsekvensen för tyskarna, dess bärare, att de är dynamiska, fria och 

öppna för förändring. För folk med livlösa språk är världen tvärt om stängd, fixerad, 

mekanisk och död; det är denna slutenhet som gör att exempelvis Frankrike och 

England domineras av materialistisk filosofi, Newtoniansk fysik, byråkrati och en mer 

mekanistisk världsbild medan den tyska världsåskådningen präglas mer av den 

idealistiska filosofi som Fichte själv står för.   

Genom denna dialektik överför Fichte uppdelningen mellan de fria idealisterna och  

de inskränkta dogmatikerna från 1794 åts Wissenschaftslehre på tyskar och övriga folk. 

Tyskarna blir synonyma med jaget, och främlingar med icke-jaget; tyskarna blir det folk 

som med Fichtes terminologi “sätter” världen och där med också det folk som är bäst 

lämpade att styra världen in i framtiden. Tyskarna har för Fichte den unika positionen 

att de allena, liksom de antika grekerna före dem, har möjligheten att producera ny 

historia utan att fastna i några illusoriska kugghjul.  

Det är dock viktigt att komma ihåg att allt detta egentligen bara representerar 

potentialiteter för Fichte — potentialiteter som enbart kan realiseras igenom en bred 

upplysning av det tyska folket, eller die deutsche Nation. Fichtes uppdrag är först och 

främst att genom Reden göra det tyska folket uppmärksamma på deras särställning och 

position, så att de kan fyllas med kärlek inför det egna och på så vis, genom denna 

patriotism, bli redo att offra sig för att realisera nationens öde. För att detta ska kunna 

ske menar Fichte att det måste skapas ett nytt och sammanhängande nationellt 

utbildningssystem som är samma för alla tyskar och som syftar till att kultivera den 

nationella identiteten.  

Det nya skolsystem som Fichte föreslår är en intressant kombination av  

Aufklärung och romantiska ideal; från romantiken hämtar Fichte en Rousseansk syn på 

barnafostran och utbildning, samtidigt som han i sann Aufklärung-anda vill upplysa 

massorna och inspirera dem att tänka fritt och egensinnigt. Fichte står alltså, precis som 

Herder, sist och slutligen med ena foten i förankrad i den franska revolutionens ideal,  

och med den andra fullt lika fast i anti-rationalistiska dito.  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5. Georg Willhelm Friedrich Hegel  

Vid andra världskrigets slut publicerade Karl Popper (som föddes i Wien och var 

verksam i Tyskland, men som emigrerade till Nya Zeeland och sedan Storbrittannien 

efter Anschluss 193829) en häftig kritik mot bland annat Hegels historiedeterminism, 

som han ansåg leda till totalitarianism i praktiken. Kritiken, publicerad i The Open 

Society and its Enemies (1945), syftar i princip till att förlöjliga hela Hegels projekt och 

gränsar ibland till rent personangrepp. I kapitel 12, “Hegel and the New Tribalism” 

framstår Hegel som en sorts filosofisk kvacksalvare och Popper frågar sig själv “whether 

Hegel deceived himself, deceived by his own inspiring jargon, or whether he boldly set 

out to deceive and bewitch others”.30  

Popper förnekar dock inte att Hegel har haft ett enormt inflytande, inte minst på 

historiografer och politiska filosofer, som enligt Popper närmast har blivit duperade av  

Hegel som vore han någon form av bedragare. Det är också i detta sammanhang som 

Popper först lyfter fram kopplingen mellan Hegel och totalitära ideologer:  

In politics, this is shown most drastically by the fact that the Marxist extreme left wing, as well as 
the conservative centre, and the fascist extreme right, all base their political philosophies on 
Hegel; the left wing replaces the war of nations which appears in Hegel’s historicist scheme by the 
war of classes, the extreme right replaces it by the war of races; but both follow him more or less 
consciously.31  

Hegel, förklarar Popper, var inte någon talangfull filosof, utan var egentligen inget mer 

än en marionett åt den Preussiska monarkin som använde honom för att sprida sitt 

budskap. Hegel ska enligt Popper ha återupplivat Platons pro-statiska och 

antiindividualistiska filosof för detta ändamål och faktum är att Popper ser Hegel som 

“the missing link” mellan Platon och modern totalitarianism.32  

                                                   
29 Stephen Thornton, "Karl Popper" (Plato.stanford.edu, 1997) <http://plato.stanford.edu/entries/ 

popper/> hämtad 11 Januari 2016. 

30 Karl Popper, The Open Society and its Enemies: Vol II: The High Tide of Prophecy: Hegel Marx and 
the Aftermath, London 1945, s. 26 

31 Ibid, s. 28 
32 Ibid, s. 29 ff. 
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Popper fortsätter sedan att med samma indignation försöka bryta ner varje del av 

Hegels system och ägnar en hel sektion33 åt att attackera Hegels nationalism, som 

dessutom explicit anklagas för att vara själva roten till nazismen (vi har hört det förut; 

om Fichte från Russell, om Herder från Ergang, till och med om kosmopoliten Kant från 

Kedouri). Det som karaktäriserar Hegels nationalism, skriver Popper, är dels att den är 

historiedeterministisk, dels att den slutligen sammanlänkar stat och nation på ett sätt 

som de anti-statistiska Fichte och Herder aldrig hade förmått:  

We see that Hegel replaces the liberal elements in nationalism not only by a 
PlatonicPreussianist worship of the state, but also by a worship of history, of historic 
success. […] In this way, Hegel not only began a new chapter in the history of nationalism, 
but he also provided nationalism with a new theory. Fichte, we have seen, had provided it 
with the theory that is was based on language. Hegel introduced the historical theory of the 
nation. A nation, according to Hegel, is united by a spirit that acts in history. It is united by 
a common foe, and by the comradeship of the wars it has fought.34  

Detta, som då skulle vara Hegels bidrag till nationalismen, bygger dock på Poppers 

tolkning av Hegel och inte på hans egna ord. I “The Hegel Myth and its Method” framför 

Walter A. Kaufman en skarp kritik av Poppers Hegel-kapitel, inte minst med avseende 

på Poppers metod.35   

Kaufmans kritik är utförlig och skall inte återberättas i sin helhet här, men går i 

stora drag ut på att Popper förlitar sig på en väldigt liten mängd tendentiöst utvalda 

passager ur Hegels arbete som dessutom rycks ur sitt sammanhang och länkas samman 

för att skapa en ny, förvrängd helhet.  

Faktum är att Shlomo Avineri i essän “Hegel and Nationalism” visar hur Popper 

bygger mycket av sin tolkning på en enda paragraf i Philosophy of History (som i sin 

helhet består av 360 paragrafer):  

There is a frequently cited famous passage from the Philosophy of History, in which Hegel 
seemed to maintain that every World Historical Nation had an absolute right to dominance 
during its period of hegemony. From this Popper and McGovern, to say nothing of general 

                                                   
33 Ibid, s. 47-56 

34 Ibid, s. 55 

35 Walter A. Kaufman, “The Hegel Myth and its Method”, i The Hegel Myths and Legends, red. Jon 
Stewart, Northwestern University Press 1996, s. 82-103 
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textbooks of history and political science, conclude that Hegel believed in world domination by 
one nation, Germany.36  

Den stötande paragrafen är nummer §347 i Elements of the Philosophy of Right, här 

nedan citerad i sin helhet:  

The nation [Volk] to which such a moment is allotted as a natural principle is given the task of 
implementing this principle in the course of the self-development of the world spirit's 
selfconsciousness. This nation is the dominant one in world history for this epoch, and only once in 
history can it have this epoch-making role (see § 346). In contrast with this absolute right which it 
possesses as bearer of the present stage of the world spirit's development, the spirits of other nations 
are without rights, and they, like those whose epoch has passed, no longer count in world history.37   

Som Avineri påpekar är det dock inte politisk dominans som Hegel avser, utan kulturell 

sådan: Hegel menar helt enkelt att det för varje tidsålder finns en kultur som framträder 

starkare än andra.38  

Enligt Avineri är det inte heller så att Hegel med die Germanische Welt syftar på en 

tysk nation, utan snarare på den kristna världen: Hegel såg Europa ungefär som det 

antika Grekland innan hellenismen, sammanhållet inte av etnicitet, ras, eller politik, 

utan av Ande.39  

Avineri ger i samma essä många goda exempel på hur Hegel i sin korrespondens 

med kollegor så väl som i sina föreläsningar konsekvent uttryckte ett motstånd mot tysk 

nationalism och Avineri kan också visa att det länge var känt, åtminstone inom  

Tyskland, att Hegel var en motståndare till nationalismen: “The germans of the 

nineteenth century, who knew Hegel in the context of the German political reality of his 

period, saw him as utterly hostile to nationalism.“40  

Det sammantagna intrycket från Kaufman och Avineris kritik av Popper och andra 

som söker sammankoppla Hegel med nationalism eller till och med nazism är att sådana 

                                                   
36 Shlomo Avineri, “Hegel and Nationalism”, i The Hegel Myths and Legends, red. Jon Stewart, 
Northwestern University Press 1996 

37 G. W. F. Hegel, Philosophy of Right,  §347 

38 Avineri, s. 125 

39 Ibid, s. 127 
40 Ibid, s. 111 



Sebastian Jensen  

ILHK02 

25 

kopplingar i bästa fall bygger på anakronistiska läsningar och missförstånd och i värsta 

fall handlar om ren skuldbeläggning. Poppers angrepp mot Hegelianismen i The Open 

Society and its Enemies får bli den här uppsatsens sista och kanske tydligaste exempel 

på vilket behov det har funnits av att i efterhand hitta filosofiska syndabockar till tysk 

historias mörkaste kapitel.    
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6. Avslutande diskussion  

Gång på gång har vi sett hur framför allt anglo-saxiska forskare efter andra världskriget 

slut närmast har bedrivit en häxjakt på tyska idealister i mer eller mindre desperata 

försök att hitta en passande syndabock för den tyska nationalsocialismens bittra 

konsekvenser. Konsekvent för denna häxjakt har varit att man antingen medvetet eller 

omedvetet har bortsett från de stora sammanhangen i idealisternas filosofiska system 

och istället exploaterat någon enstaka passage, gärna innehållandes begrepp som Volk 

eller Volksgeist — begrepp vars innebörd man ofta antingen har missförstått eller 

placerat utanför sin ursprungliga kontext.  

Vad nationalismens genealogi beträffar, undslipper dess verkliga genesis oss vid 

varje person vi besöker. Ju mer perioden studeras, ju mer vi ägnar åt oss att upprätta en 

taxionomi över de olika politiska förhållningssätt som kommer till uttryck — olika 

nationalismer, liberalismer, kosmopolitanismer, och så vidare — inser vi att 

nationalismens källa, den verkar i själva verket bestå av många bäckar små. Kant, 

Herder, Fichte, Hegel — alla de filosofer som har behandlats i denna uppsats har det 

gemensamt att de kan sägas ha bidragit till den nationalistiska ideologin på ett eller 

annat sätt, men ingen av dem kan utpekas som dess verkliga fader.  Det går helt enkelt 

inte, att som Ergang, Popper eller Kedouri, peka med hela handen mot en eller ett par 

filosofer och säga att den eller de har grundat den nationalistiska diskursen, vilket är en 

slutsats som på sätt och vis ställer oss på den primordialistiska sidan av frågan om 

nationalismens ursprung.  

Hur det än är med den saken, verkar det ändå onekligen finnas ett samband mellan 

transcendental idealism och nationalism; även om ingen av de idealistiska filosoferna 

var för sig kan utpekas som en konsekvent förespråkare för en chauvinistisk 

nationalism, pekar det faktum att de var och en på sitt egna sätt bidrar till formationen 

av en sådan ideologi på att det finns något hos deras minsta gemensamma nämnare —  

idéernas, tankarnas och de subjektiva uppfattningarnas överordning gentemot den 

immanenta verkligheten — som påbjuder nationalistiskt tänkande.  

Det kan tyckas märkvärdigt, särskilt eftersom de främsta argumenten mot 

nationalism idag är socialkonstruktivistiska och således i någon mån har sitt ursprung i 
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det vi kan kalla för kontinental filosofi: nationen är en social konstruktion, gränser är 

inte mer än politiska streck i sanden som existerar enbart på grund av godtyckliga 

överenskommelser människor emellan och har ingen reell materiell existens. Detsamma 

kan man för övrigt enligt ungefär samma teorier säga om varje begrepp som används för 

att underbygga nationens existens: kultur, språk, ras, arv och så vidare.  

Men omvänt gäller också att så fort man lyfter fingret mot Platons idévärld, mot det 

ny-platonska Ena eller någon annan transcendens, så lyfter man det också bort från det 

kvantifierbara, kroppsliga, immanenta. Och även om denna förskjutning syftar till att 

fokusera subjektet och ge tyngd åt hennes upplevelser, tankar och handlingar så bidrar 

en sådan förskjutning också paradoxalt nog till att i någon mån upplösa det individuella 

till förmån för det allmänna, det eviga, det vidunderliga som ligger bortom den enskilda 

människan.  

Inte konstigt då att man börjar lägga allt mer fokus på kulturen, språket, myterna, 

religionen, historien och så vidare — dessa immateriella storheter som traderas 

generation efter generation och som bildar en gigantisk väv som formligen slukar den 

individuella människan och gör henne till deltagare, till arvvinge, till länk i en kedja av 

förfäder och anfäder. Det är, kort sagt, från det här perspektivet som storheter som 

nationen blir relevanta.  

Om vi då ska återbesöka vår inledande frågeställning om den nationalistiska 

doktrinens ursprung så kan vi sammanfattningsvis säga, att vi finner att nationalistiska 

ideér förmodligen har funnits med oss längre tillbaka i tiden (den antika 

panhellenismen, som den formulerades av bland annat Perikles och Lysander — och 

sedan i viss mån förverkligades av Alexander den store — är ett gott exempel), men att 

de med den tyska transcendentala idealismen får en rejäl skjuts, konkretiseras och 

arbetar sig fram i förgrunden, dock inte enbart av någon enskild individ, utan av den 

tyska idealismen som helhet. 
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