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Att skylla på upplysningen 

 

Även ett kort möte med den senaste kritiken av upplysningen kan framkalla en känsla av déjà 

vu. Oftare än inte, gör den lite mer än att upprepa argument som upplysningens samtida (och 

för den delen, upplysningen själv) redan hade erbjudit. De få nyheterna i denna genre är sällan 

förbättringar. Ta till exempel det märkvärdiga klagomål som lämnats mot Upplysningen av 

politikern James Q. Wilson. 

"Vi lever i en värld” skriver han, "formad av upplysningens tvetydiga arv. Den 

epokgörande utvecklingen utvidgade omfattningen av mänsklig frihet, förberedde våra sinnen 

för den vetenskapliga metoden, gjorde människan till mått på alla saker och ställde 

individuellt samtycke framför och i centrum på det politiska planet. Genom att uppmuntra 

dessa åsikter förstärktes känslan av sympati och rättvisa. "Men han föreslår att efter två 

århundraden har de förtrollande förespråkarnas ädla drömmar förvandlats till tomma" 

rättighetsamtal ". 

Den värdiga viljan att ersätta en värld där människor föddes, bodde och dog på 

en fast social plats med en värld där människor mötte en karriär som var öppen 

för talanger och ett politiskt system där de deltog gav upphov till, som de mest 

värdiga begären gör, till en tendens att bära saker till ytterlighet. ... Om 

rättigheter är allt som är viktigt, vad blir ansvaret? Om den enskilda mannen är 

måttet på allt, vad kommer att bli av den familj som producerar och definierar 

människan? Om att vara sympatisk med den svåra situationen, eller mindre 

lyckliga människor är det bästa testet av den anständiga mannen, vad blir då 

hans uppgifter till de närmast och mest lika honom? 

Enligt Wilsons syn avslöjar frågor som dessa att upplysningen vilar på ett "dödligt 

felaktig"antagande": 

nämligen, att autonoma individer fritt kan välja, eller vilja, deras moraliska liv. 

Att tro att individer är allt, rättigheter är trumfar och moral är relativ i 



förhållande till tid och plats. Sådana tänkare har blivit ledda till att utforma 

lagar, praxis och institutioner som lämnar ingenting mellan staten och individen 

för att spara val, kontakter och rättigheter. Barn i fjärde klass som får veta hur 

man använder kondomer är bara ett av de mer perversa resultaten 

Det finns lite här som inte har sagts tidigare. Endast den förtjusande avslutande bilden av 

fjärde klasselevens fumlande med kondomer skiljer Wilsons kritik från den långa raden av 

kritiker som har kommit och gått i listorna innan honom för att kritisera Upplysningen för att 

reducera samhället till en serie av kontrakt mellan annars isolerade individer. 

Bilden av en "atomistisk, individualistisk rättighets- och kontraktscentrerad" 

upplysning spelar en central roll, som Knud Haakonssen nyligen påpekat, i "den demonologi 

som framförs av modernitetens senare kritiker". Tyvärr har för dessa kritiker bilden liten 

relation till vad Upplysningstänkare faktiskt skrev. Eftertänksam om resultatet av hans 

undersökning av Upplysningen om naturliga teorier, avslutar Haakonssen att 

Den moderna idén om individuella, subjektiva rättigheter och mer generellt 

liberal individualism är inte central för Upplysningsfilosofin. I sin moraliska 

aspekt domineras den filosofin av tankar om skyldigheter som härrör från en 

grundläggande naturlig eller moralisk lag. Det är en filosofi som ligger mycket 

närmare en traditionell, hierarkisk social etik än den individualistiska 

rättighetsbaserade liberalismen som sägs karakterisera moderniteten. 

Att en sådan filosofi "bara hade blygsamt utrymme för antingen naturliga rättigheter eller för 

avtalsredovisning av moraliska institutioner" är i stor utsträckning förlorad hos dessa 

upplysningskritiker som har svårt att ange en "Upplysningstänkare" andra än Rousseau, 

Smith, Hume eller Kant - tänkare som, för att de inte var så bundna till konventionen i deras 

tid som de flesta av deras samtida, står en bit bort från en upplysning som är skyldiga en hel 

del mer till traditionen än dess kritiker kan vara medvetna om. 

Genom att konstruera en upplysning som är bärare av alla de tendenser som han 

önskar ifrågasätta, förenar det Wilson med en lång tradition. I en anmärkningsvärd grad har 

identiteten hos Upplysningen varit skapelsen av sina kritiker. Som Peter Gay påpekade för 

flera årtionden sedan, är själva definitionen av "upplysning" i Oxfords engelska ordbok - 

"grund och pretentiös intellektualism, orimligt förakt för auktoriteter och tradition" - en 

samling av de "mest aktuella fördomarna". Karl Popper, som reflekterar över samma speciella 

definition, noterade att dessa fördomar inte är nya: de kan spåras till åtminstone så långt som 

Upplysningens romantiska kritiker. En hel del av denna kritiklinje var verkligen redan på 

plats vid Rousseaus Discourse on the Arts and the Sciences, vilken - som Norman Hampson 

har observerat - "föregick de flesta av själva upplysningsverkets stora verk". 

 

Upplysningens kritiker börjar vanligtvis antingen genom att notera en lämpligt 

skrämmande nuvarande praxis, som sedan kopplas till det som påstås vara en tvivelaktig 

princip (t.ex. kondomer i klassrummet är en följd av en överkänslighet för rättigheter) eller 



genom att undersöka en tvivelaktig princip, som kritikern sedan illustrerar med ett speciellt 

gallerverk av exempel (läs på detta sätt, dessa kondomer i klassrummet som så har begagnats 

av Wilson är helt enkelt en retorisk strategi för att illustrera en bredare angelägenhet: 

(genomträngligheten av "rights-talk" i modern liberalism) . När länken mellan tvivelaktiga 

principer och skrämmande exempel har gjorts, fortsätter kritiken typiskt att argumentera för 

att denna princip är arvet av något som kallas "Upplysningsprojektet": en uppsättning 

avsikter, som härrör från sjuttonhundratalet, som fortfarande fungerar skadligt två 

århundraden senare (sålunda är liberal "rights-talk" bara den senaste manifestationen av 

Upplysningens "individualism", "atomism" och dess vana att reducera alla mänskliga 

relationer till avtal mellan enskilda individer). Uppmärksamma läsare har kanske märkt att det 

nu i denna process inte någonstans är nödvändigt för en kritiker av Upplysningen att ägna 

mycket tid åt studien av sjuttonhundratalet tänkare. 

Upplysningens kritik vilar på två drag. Kritikern måste först välja bland de 

myriader av tävlande visioner om moral och politik som fyller sjuttonhundratalet, en 

uppsättning ideal och ambitioner (som påstås fortfarande aktiva idag) som utgör 

"Upplysningsprojektet". När det här projektet en gång har identifierats, måste kritikern förse 

redogörelsen med en berättelse för dess "misslyckande". Papperet kommer att föreslå att båda 

rörelserna är ganska misstänkta. Den argumenterar, med avseende på den första av dessa 

rörelser, att kritiker typiskt konstruerar "Upplysningens" projekt "genom att projektera 

tillbaka på sjuttonhundratalet de positioner som den vill kritisera. Med avseende på det andra 

draget undersöker den i vilken utsträckning kritik av "Upplysningens" projekt "tenderar att 

dra ganska tungt på vad Albert O. Hirschman har karaktäriserat som " perversity thesis ". I ett 

försök att dra retoriskt övertygande samband mellan upplysningens drömmar och det tjugonde 

århundradets mardrömmar har annars intelligenta forskare avvecklat (att?) göra påståenden 

om Upplysningen som gränsar mot nonsens. 

Projektionen av projektet 
 

Upplysningskritiker antar inte överraskande att det finns något som kallas "Upplysningen" att 

kritisera. Förtroendet med vilket de närmar sig uppgiften att precisera precis vad upplysningen 

var (och i förlängning, vad Upplysningsprojektet fortfarande är) delas inte av dem av sina 

kollegor som faktiskt studerar perioden. Dorina Outram har sammanfattat de tvivel som 

betecknar de senaste historierna av Upplysningen ganska snyggt. Hon påpekar, 

Det kan tyckas ... som vår bild av Upplysningen blev mer komplex, eftersom vi 

har börjat studera idéer inte som autonoma, diskreta objekt, utan så djupt 

inbäddade i samhället, så att termen Upplysning själv kan ha blivit alltmer 

obskyr eller till och med meningslös. 

Medan hon fortsätter att argumentera för att saker faktiskt inte är så illa som de verkar, är 

hennes slutsats att vi borde tänka på upplysningen som "en kapsel som innehåller 

uppsättningar debatter, spänningar och angelägenheter, vilka som dock olika formulerade 

eller svarade på, verkar vara karaktäristiska för hur idéer, åsikter och sociala och politiska 



strukturer interagerades och förändrats under sjuttonhundratalet " men är fortfarande långt 

ifrån den uppfattningen att vi kan tala med något förtroende om ett enda, enhetligt 

Upplysningsprojekt. Medan Outram förutsätter att vi har att göra med men en "kapsel", är det 

anmärkningsvärt att hon ser innehållet som - " en uppsättning debatter, spänningar och 

angelägenheter" - som pluralistisk. Ännu mer noggrant har J. G. A. Pocock föreslagit att vi 

förflyttar oss mot en tid "där det inte längre kommer att vara" Upplysningen ", ett enhetligt 

och universellt fenomen med en enda historia, antingen firade eller fördömda, utan istället en 

familj av diskurser som uppstår på samma gång i ett antal europeiska kulturer. Mot bakgrund 

av ett sådant perspektiv skulle de som fortsätter att tala om "Upplysningen" göra det bra att 

förena sig själva med att det faktum att det hade ett antal projekt pågående, vilka inte alla 

nödvändigtvis kom väldigt bra överens med varandra. 

Kritikerna av Upplysningen verkar ha ett professionellt intresse för att förbise detta. 

Upplysningsprojektet är till stor del ett projekt av Upplysningskritikerna, en projektion som 

fastnar i några tänkare eller tendenser inom en längre period och, har erbjudit en redogörelse 

för vad som kan ses som misslyckanden hos dessa tänkare eller dessa tendenser, stolta över 

sig själv att ha visat misslyckandet av hela tidevarvet. En sådant projektion är lättast att uppnå 

när det finns få, om några, namn i redogörelsen och bland dessa få, bara de mest kända. Max 

Horkheimer och Theodor Adorno började Dialectic of Enlightenment med ett citat från 

Voltaire som stannar upp vid Bacon som "fadern av experimentell filosofi", men där 

efterföljande hänvisningar till specifika upplysningstänkare är få och långt emellan: endast i 

boken "Second Excursus", som ägnas åt den osannolika parningen av Kant och Marquis de 

Sade, finns det en utdragen diskussion om sjuttonde århundradets tänkare. William Ophuls 

konstruerar en redogörelse för "Upplysningens politiska tragedi" som reducerar 

Upplysningspolitiska tankar till en rad variationer på Hobbes. Lawrence Birkens bisarra 

försök att presentera Adolf Hitler som en "filosof" undviker ståndaktigt en faktisk diskussion 

om arbeten av någon av filosoferna. I John Greys rundtur i "Upplysnings-projektets ruiner" är 

de enda förespråkarna av projektet som identifieras med namn Francis Bacon, Thomas 

Hobbes, René Descartes, John Locke, Immanuel Kant och Edward Gibbon, där ingen 

diskuteras i detalj. James Q. Wilson nämner några kända figurer i förbigående - "Newton, 

Locke, Kant, Voltaire, Hume och Adam Smith "- men tvekar då för ett ögonblick och 

erkänner att det är svårigheter att säga precis vad det var som binder dessa tänkare till en enda 

rörelse. 

Upplysningen i väst innebar många saker, och vissa tänkare omfattade en aspekt 

men inte en annan. För de flesta innebar det rationalism (men David Hume 

kritiserade anledning och undersökte känslorna); för vissa innebar det optimism 

om människans natur (men Voltaire var orättvist skeptisk till många mänskliga 

egenskaper); för andra innebar det vetenskapen (men Rousseau var knappast en 

vän av vetenskapen). 

Men insikten att det kan finnas ett antal olika projekt igång avskräcker inte Wilson från 

uppgiften till hands och hans soldater, och anger att han är "mindre intresserad av dessa 

skillnader än vad dess talesmän hade gemensamt", vilket - med hänvisning till Henry Mays 

Enlightenment in America - kokar ner till "en tro på att människan skulle kunna förstås 



genom användandet av våra naturliga fakulteter och utan att förlita sig på antika seder eller 

avslöjade religioner." Kanske en redogörelse för de upplysande egenskaperna hos 

Upplysningen kan byggas kring denna kompakta karaktärisering, men Wilson erbjuder snabbt 

en lista över vad han ser som en uppsättning "delade följder" till denna tro: "ett engagemang 

för skeptisk anledning, personlig frihet och självförverkligande" som motsätter sig 

"kommunalism, tradition och självkontroll". Med dessa konsekvenser sammanfogar Wilson 

sin egen version av den "papier-mâché Enlightenment" (för att använda Haakonssens 

passande beskrivning) som definieras av dess "atomistiska, individualistiska rättighets- och 

kontraktsorienterad moral tänkande. 

Läsare kan ha notera att några av tänkarna påkallade i dessa beskrivningar av 

Upplysningsprojekt - t.ex. Bacon, Hobbes och Descartes - behandlas inte typiskt av historiker 

som en del av upplysningen. Nytta trumfar kronologi: vissa tänkare bevisas oemotståndliga 

för kritiker av Upplysningsprojektet eftersom de erbjuder mer kraftfulla formuleringar av vad 

som antas vara centrala komponenter i projektet än vad som vanligtvis finns bland tänkare 

vars arbete faller mer i en historisk upplysning. Bacon är oersättlig som förespråkare för 

naturens vetenskapliga dominans, Hobbes är ovärderlig som en representant för den 

individualistiska, rättighets- och kontraktsinriktad teori som kritiker antar ligga som hjärtat av 

upplysningens politiska tanke, och Descartes tjänar som det typiska exemplet på den 

foundationalistiska och subjekt-centrerad uppfattning om orsak som filosofer har tillbringat 

det mesta av detta århundrade till att demontera. Det verkar ha undgått kritiker av 

Upplysningen att Hobbes ' redogörelse av det sociala kontraktet var en av de mer populära 

syndabockarna bland Upplysningens moralister och naturlags teoretiker, att Descartes anslag 

inom Upplysningen var komplex och ofta ganska kritisk, och att Bacon dog i 1626. Men då 

har kritiker av Upplysning ofta spelat snabbt och löst med kronologiska gränser: Alan Bloom 

verkar betrakta Machiavelli som en grundare av Upplysningen, medan Horkheimer och 

Adorno, notoriskt började hela historien med Odysseus. En sådan epokgörande generositet 

förenklar uppgiften inför kritikerna av Upplysningsprojektet. Eftersom det redan finns en 

omfattande kritisk litteratur om farorna med en orubblig dominans av naturen, bristerna i den 

sociala kontrakt teorin och begränsningar av kartesisk rationalitet, är allt man behöver göra 

för att vända dessa argument till en kritik av Upplysningsprojektet att göra Bacon, Hobbes 

och Descartes till talesmännen för (eller, skulle ett erkännande av otydligheten av den 

beteckningen också blir för uppenbart att ignorera, "förfäderna" eller "grundarna" till) detta 

projekt. 

I de sällsynta tillfällen då en kritiker av Upplysningsprojektet faktiskt engagerar en 

sjuttonhundratals tänkare på något sätt tenderar det att vara Kant. Till exempel feministisk 

kritik av Upplysnings universalism brukar vanligtvis ta Kants moraliska filosofi som 

utgångspunkt, medan Berel Langs diskussion om förhållandet mellan upplysningen och nazi-

folkmordet centrerar på en diskussion om Kants uppfattning om upplysning. Skälen till den 

hängivna uppmärksamheten av Kant är inte lång att söka. Kant är trots allt mycket bättre känd 

än Wolff, Garve, Mendelssohn, Reinhold, Eberhard, Engel, Feder, Nicolai, Platner eller andra 

tänkare som var mer typiska representanter för Aufklärung i Tyskland, och - som i fallet med 

Bacon, Hobbes och Descartes - finns det redan en lättillgänglig kritisk litteratur som kan tas i 



bruk. Vidare är hans moralfilosofi, med tonvikt på universalismens teman, autonomi och 

självbestämmande som skräddarsydd för kritiker som vill ställa upplysningen inför rätta om 

de välkända anklagelserna för torr intellektualism och abstrakt individualism. Slutligen var 

Kant den författare till den berömda lilla uppsatsen "Ett svar på frågan: Vad är upplysning?" - 

som alltför lätt kan fungera som upplysningsprojektets manifest, särskilt för dem kritiker av 

upplysningen som inte har brytt sig om att titta på de många andra svaren på fråga "Vad är 

upplysning?" som uppstod i Preussen under 1780-talet och som därmed förblir lycksaligt 

omedveten om i vilken grad Kants definition av Upplysning representerade en betydande 

avvikelse från dessa i hans samtid. 

Av dessa skäl visar vad som annonseras som en kritik av upplysningsprojektet 

många gånger att det innebär lite mer än en ompaketering av väl sliten kritik av den 

kantianska moralfilosofin. Överväg Berel Langs försök att visa att "det ideella ramverket" 

som stödde nazistiska folkmordet "involverade - krävde - ett antal begrepp som hade varit 

centralt för upplysningstanken. "Efter att ha erbjudit Kant som" en representant eller en typisk 

"Upplysningstänkare, har Lang - liksom Wilson - ett ögonblick av bävan och erkänner att" det 

kan väl vara så att upplysningen är för olika i sina åtaganden och metoder för att ha råd en 

enda exemplarisk talesman alls. "Liksom Wilson, pressas Lang på återhållsamhet: 

Även om denna komplexitet beviljas kan emellertid de teman som identifieras ... 

i Kants tanke ses som att upprepas, uttryckligen eller som förutsättningen, i 

andra upplysningsformuleringar, och det är omöjligt att identifiera eller beskriva 

upplysningen utan hänvisning till dem. Bland dessa teman är impulsen för 

universalisering, med dess konsekvenser för "praktisk" - dvs moralisk och social 

- dom och för teorin om mänsklig natur, begreppsmässigt grundläggande. 

Men det går inte långt efter att denna "grundläggande" upplysningsuppfattning är identifierad 

än att Lang erkänner att "det finns inget distinkt filosofiskt i Upplysningsuppfattningen om en 

universell eller essentiell mänsklig natur i sig själv. "Så försöker han igen och slutligen vila 

sig på påståendet att det som är" särskiljande "och" exemplifierat av upplysningstanken "är 

användningen av universalisering" som både en materiell och en formell grund ". 

Å ena sidan definieras personer eller moraliska agenter i form av vissa 

gemensamma eller universella egenskaper. Å andra sidan är testet av någon 

särskild etisk bedömning huruvida det kan universaliseras. Individens rättigheter 

- vad den enskilde förväntar sig av andra - beror således på erkännandet (från 

båda sidor: inom agenten själv och i den andra individens omdöme) av ett 

universellt själv. 

Detta försök att specificera upplysningens unikhet verkar dock ha tagit oss tillbaka till 

argumentets början, eftersom definitionen av "Upplysningen" som erbjuds visar sig, vid 

närmare granskning, att helt enkelt vara en redogörelse av de centrala egenskaperna hos Kants 

moralfilosofi. 

Kritik av Upplysningsprojektet vilar således på en projiceringshandling där obehagliga 

särdrag i vår egen tid förklaras vara följderna av vissa allmänna principer, vars slutliga 



ursprung ligger hos en viss sjuttonhundratals tänkare eller en grupp tänkare som anges som 

representativa för upplysningen. Det är tveksamt att sådana prognoser kan berätta mycket om 

problemen i vår egen tid, eftersom förklaringarna som erbjuds godtyckligt tilldelar kausal 

agentur till konceptuella abstraktioner. (Man kan fundera över varför den "kultur av 

rättigheter" som Wilson ser som upplysningens arv är så påstått effektiv att placera kondomer 

i fjärdeklassens klassrum - ett projekt som även Wilson måste inse hade få förespråkare på 

sjuttonhundratalet - men ändå så ineffektiva, åtminstone i USA, att avskaffa dödsstraffet, en 

orsak som många av filosoferna förespråkade.) Det är säkert att det har lite att berätta för oss 

om upplysningen. Den svåra historiska uppgiften att sålla genom de olika överlappande och 

divergerande åtaganden som animerade sjuttonhundratalets tänkare för att förtydliga vad 

Upplysningen kan ha betytt för dem som levde under den tiden är oväsentligt för en snabb 

upplösning av några av de vanliga misstänkta. Det återstår fortfarande för oss att undersöka 

hur dessa olyckliga tänkare som har blivit utvalda är skyldiga. 

Faror, Meningslöshet och Fördärv 
 

När man har valt en tänkare eller en grupp tänkare som är representativa för 

Upplysningsprojektet behöver kritikern härnäst förklara hur det här projektet gick fel. För att 

denna redogörelse ska vara tvingande, krävs ett misslyckande av en ganska specifik sort. En 

demonstration att idealen artikulerade i projektet (till exempel ett engagemang för religiös 

tolerans eller till politisk jämlikhet) inte realiserades i praktiken är inte tillräckligt. Ett sådant 

misslyckande gör det möjligt för upplysningen att överleva som ett "oavslutat projekt", redo 

att tas upp av efterföljande generationer. Snarare måste kritikern visa att upplysningsprojektet 

bär fröet av sin egen självförstörelse inom sig. Således är det framgången med Upplysnings-

projektet som förseglas i dess eget misslyckande, vilket gör något försök dumdristigt att 

fortsätta den vägen som den har öppnat. 

Genom att sortera ut de sätt på vilka kritikerna av upplysningen har utformat sådana 

argument, kan man lära mycket av Albert O. Hirschmans typologi av reaktionär retorik. 

Genom att granska svaren på den franska revolutionen, förlängningen av rösträtten och 

uppstigandet av välfärdsstaten skiljer Hirschman på tre typiska former som reaktionära 

argument tar. Den första av dessa argument, som Hirschman kallade för "perversitets-tesen", 

föreslår att försök att omvandla samhället riskerar att producera effekter som är motsatta de 

avsedda. Läran Edmund Burke drog från den franska revolutionen - att "vissa försök att nå för 

frihet är tvungen att leda till tyranni istället "- tjänar för Hirschman, som paradigm för detta 

argument. "futility-tesen" argumenterar däremot för att försök att omvandla samhällen 

kommer att medföra en förändring som "i stor utsträckning är yta, fasad, kosmetisk och 

därmed illusorisk, eftersom samhällets" djupa "strukturer förblir helt orörda." Locus classicus 

för detta argument, som tillämpas på den franska revolutionen, är Alexis de Tocquevilles 

välkända argument att revolutionen representerade, inte en paus med ett politiskt eller socialt 

system som har förskjutits, utan snarare dess fulländning. 



Slutligen argumenterar "jeopardy-tesen" att "den föreslagna förändringen, om än kanske 

önskvärt i sig, innebär oacceptabla kostnader eller konsekvenser" och därmed hotar "att 

äventyra en äldre, högt uppskattad en, som för övrigt kanske bara nyligen har införts . 

"Hirschman hävdar att medan detta argument användes mot utvidgningen av rösträtten (i 

argumentet att massdemokratin kan utgöra ett hot mot nyligen vunna enskilda friheter) och 

mot välfärdsstaten (i argumentet att det kan äventyra både individuell frihet och demokratisk 

normer), åberopades inte hot anklagelserna mot den franska revolutionen eftersom 

De revolutionära händelserna kom med sådan hastighet och svepte undan redan 

förekommande strukturer med sådan grundighet att det var bokstavligen ingen 

tid att avgöra om det var något värt att spara det gamla regeringssättet. 

Hirschman kan dock ha förbisett en möjlig representant för denna form av argument, kanske 

för att han redan brukade illustrera meningslöshet projektet: Edmund Burke. 

Som JGA Pocock har föreslagit i ett antal uppsatser, blev Burkes kritik av den 

franska revolutionen animerad av en rädsla för att de krafter den hade satt i rörelse hotat att 

undergräva sederna i reformer och i det styrande som lagde grunden för ett civiliserat och 

kommersiellt livskraftig samhället i England. Burke hävdade, Pocock argumenterade att 

"civiliserat samhälle är förutsättningen för utbytesrelationer, och att den senare inte kan skapa 

den tidigare." 

Han insisterar på att handel bara kan blomstra under skydd av manerer,och det 

här sättet kräver förutseendet av religion och adel, de naturliga beskyddarna av 

samhället. Att störta religion och adel, är därför är att förstöra möjligheten för 

handel själv. 

Således kulminerar Burkes beskrivning av händelserna i Versailles den 6 oktober 1789 "i 

beklagan över nedgången för åldern av ridderlighet, fastän den emotionella kraften i denna 

passage gjorde det svårt för även samtida att förstå, är det i botten en klagan för att förstöra 

upplysta sätt. "Som en" gammal liberal" som adresserar de nya, försvarar Burkes kritik av den 

franska revolutionen en viss förståelse för upplysningen - som såg uppnåendet av politisk 

frihet som beroende av en viss reform av seder och bruk i vilken respekt för religion och 

respekt för adeln fortsatte att spela en avgörande roll - mot en mer radikal vision av 

upplysning som hotade att störta allt som uppnåtts. 

Kritik av Upplysningen som sysslar med hot tesen visar sig vara ganska gemensamt på 

artonhundratalet, och är inte begränsade till tänkare klassificerade som en del av 

"motupplysningen". Debatterna i Berlins "Onsdagssamhälle" om behovet av reformer i 

censurreglerna - den diskussion som bildade drivkraften för diskussion av frågan "Vad är 

upplysning?" i Berlinische Monatsschrift - tog form av en tvist mellan dem (som publicisten 

Friedrich Nicolai och filosofen Moses Mendelssohn) som inte såg någon skada i en 

uppluckring av censuren och de upplysta reformatorerna inom det preussiska 

justitieministeriet som kände att en för snabbt en upplysning av medborgarna kan hota vad 

som redan uppnåtts. I våra egen dagar verkar Wilsons kritik av "Upplysningsprojektet" vara 

synligt åtminstone delvis i denna retoriska gest. Han uttrycker beundran för upplysningens 



roll i att utvidga "mänsklighetens frihet", "främja" den vetenskapliga metoden "och stärka" 

känslan av sympati och rättvisa. "Lusten att skapa" en värld där människor mötte en karriär 

öppen för talanger och ett politiskt system där de deltog "beskrivs som" värdiga ". Problemet 

ligger i tendensen - som han föreslår är en egenskap av "mest" värdiga önskningar - "att föra 

saker till ytterlighet" och därigenom äventyra det som redan uppnåtts. 

Den retoriska fördelen med hot tesen ligger i, konstaterar Hirschman, att den tillåter kritikern 

att bevilja att de föreslagna reformerna är önskvärda i det abstrakta (tillåter kritikern, om än 

bara en stund, att anta en progressiv fasad) men att argumentera för att dessa föreslagna 

reformer kommer att hota hårt vunna framsteg, om de ska träda i praktiken. En sådan kritik 

innebär att det är främst ytterligare upplysning (eller "överdriven upplysning") som är farlig. 

Det som redan har säkrats är väl värt att skydda - och värt att skydda framför allt från försök 

att driva upplysning "för långt." En sådan kritik strävar inte efter att rulla tillbaka 

Upplysningen, utan snarare för att säkra och därmed bevara vad som redan har uppnåtts. Det 

syftar till att avsluta Upplysningen som ett projekt genom att omvandla det till en tradition. 

Medan exempel på jeopary tesen genomtränger 1700-talets diskussioner om lämpligheten av 

upplysningen är det svårare att hitta exempel på futility-tesen, eftersom upplysningens 

samtidskritiker typiskt började med antagandet att upplysningen hade ett avgörande (om än 

olycklig) inverkan på det europeiska samhället. Det finns dock minst ett välkänt tjugonde 

århundradet exempel på detta argument: Carl Becker's den Himmelska staden i 

artonhundratalets filosofer. Precis som Tocqueville försökte visa att revolutionen 

representerade mindre av en paus med ett gammalt regeringssätt än vad traditionellt antogs, 

försökte Becker visa att "filosoferna var närmare medeltiden, mindre emanciperade från 

föreställningarna om medeltida kristen tanke, än vad de insåg eller som vi vanligtvis 

förmodade." Den speciella blandningen av trötta desillusioner och ironisk opartiskhet som 

kommentatorer har funnit i Beckers föreläsning tenderar att vara en vanlig funktion av 

meningslöshetstesen, vars speciella överklagande ligger, föreslår Hirschman "på den 

anmärkningsvärda prestationen att motsäga, ofta med uppenbar förnekelse av den allmänna 

förståelsen av denna händelse som full av omvälvning, förändring eller verklig reform." 

Medan de som argumenterar med hot tesen passionerat måste avvisa ytterligare upplysningar, 

eftersom det kan innebära att allt som har uppnåtts blir ogjort, vet de som argumenterar från 

meningslöshetstesen bättre: trots allt buller och tumulten, har inget av väsentlig betydelse 

förändrats. 

Av den anledningen är det vilseledande att karakterisera de som har utnyttjat meningslöshets 

tesen mot upplysningen som "konservativ" i Burks mening. Burke argumenterade för att 

fängsla ytterligare upplysning och för att försvara vad som uppnåtts. Men överväg Hegels 

diskussion om kampen mellan "tro" och "upplysning" i andens fenomenologi. Upplysning, 

som han berättar historien, vinner en lätt, men slutligen tom seger. Vad den fördömer som 

religion visar sig vara inget annat än en utarmad föreställning om tro som har liten likhet med 

vad troende faktiskt tror och den segerliga upplysningen avslöjar sig bara vara en tro av ett 

annat slag: en tro på kraften i skäl. Där Burke såg behovet av att försvara traditionella former 

av religiös övertygelse från angreppet av "naken anledning", drar Hegel slutsatsen att spelet - 

på båda sidor - redan har gått vilse. 



Hegels redogörelse för upplysningen slutar dock inte med denna invokation av futility-tesen. 

Redogörelsen för "Absolut Frihet och Terror", med vilket detta avsnitt i fenomenologin 

avslutar, presenterar oss för ett klassiskt exempel på perversitets-tesen i vilken Upplysningen 

försöker skapa en värld där alla institutioner skulle mätas mot standarden för rationell nytta 

visar sig att vara oförmögen att bygga någonting. Den universella frihet som upplysningen 

förde in i världen kulminerar i en "förstörelsens raseri", i vilken mänskligheten tvingas 

överlämna sig till de mest obevekliga mästarna: döden. I dialektiken mellan tro och 

upplysning försöker upplysningens skäl att rensa världens religioner, och verkar lyckas, men 

ändrar ingenting. I dialektiken om absolut frihet och terror försöker man att skapa en ny 

uppsättning institutioner som skulle förverkliga upplysningens idéer men lyckas skapa en 

fullständig katastrof. Dessa två episoder från Andens Fenomenologi kan tjäna som en lärobok 

mellan skillnaderna mellan futility och perversitets-teserna. 

 

Medan Hirschman hävdar att ett försök att rangordna den historiska betydelsen av dessa tre 

former av reaktionärt argument " inte är en särskilt meningsfull övning", föreslår han att där 

man skulle försöka göra en sådan rangordning, "skulle perversitetstesen förmodligen vara den 

uttalade " vinnaren "som det enda mest populära och effektiva vapnet i annalerna hos 

reaktionärernas retorik.” Faktum är att dess överklaganden av upplysningskritikerna är 

betydande. Horkheimer och Adornos Dialektik av Upplysning börjar med en klassisk 

formulering av perversitetsargumentet: "Upplysning har alltid riktat sig på att befria män från 

rädsla och etablera sin suveränitet. Ändå utstrålar den helt upplysta jorden katastrofens 

triumferande." Att deras försök att demonstrera att upplysningen "redan innehåller fröet till 

regression som uppenbaras överallt idag" bör gutas i samma form av argument som 

fenomenologin bör inte komma som en överraskning: Horkheimer beskrev en gång boken 

som ett försök att spåra samma process som Hegel hade kartlagt. Vad som är mer förvånande 

är överklagandet av detta mönster av argument från en anti-Hegeliansk och anti-dialektisk 

tänkare som Michel Foucault. Exempel på argumentet genomtränger hans arbete. I galskap 

och civilisation det åttonde århundradets reformatorer som går in fängelserna för att separera 

brottslingar från det vansinniga avvecklandet och utsätta den galne för en "oändlig rättegång 

för vilken asylen samtidigt tillhandahöll polis, domare och torterare." När ljuset av förnuft 

kommer in i det mörka inre av kroppen på jakt efter livet, i klinikens födelse finner den bara 

döden. Och i kanske Foucaults mest berömda redogörelse för en vändning av hoppet om 

Upplysning, Discipline and Punish ger den en oförglömlig bild av befriade fångar från 

mörkret i fängelsen bara för att bli fångade desto säkrare i det ljus som översvämmar genom 

Panopticon. 

Det unika vädjandet till perversitetsargumentets ligger i det faktum att, om det är 

framgångsrikt, medför det att strävanden efter reformer inte bara är meningslösa eller riskabla 

utan i stället garanterar att åstadkomma resultat som är diametralt i motsats till vad som var 

tänkt. Med risk att smutsa ner Hirschmans distinktioner, finner vi ganska ofta att kritik av 

Upplysningsprojektet ursprungligen framställdes, när det blir närmare granskat, i formen av 

perversitetsargumentet till ett av de två andra formerna av argument. Läran om perversitets-

tesen, argumenterar Hirschman är att försöka att  



nå frihet kommer att få samhället att sjunka ner i slaveri, strävan efter demokrati 

kommer att producera oligarki och tyranni, och sociala välfärdsprogram 

kommer att skapa mer, snarare än mindre fattigdom. Allt går baklänges. 

Men om ett sådant argument pressas, kan det visa sig att förklaringen till tillbakagången av 

avsikter inte ligger i den allmänna visdomen att "allting går bakåt" utan i en förklaring som är 

stöpt antingen i form av jeopardy-tesen eller i fåfänglighetstesen. Det kan räknas som varför 

jag har presenterat Burke att åberopa en version av jeopardy-tesen, medan Hirschman 

använder honom för att illustrera perversitets-tesen. 

Visst finns det många argument hos Burke som är stöpt i form av perversitets-tesen. Tänk på 

följande avsnitt: 

Om detta monster av konstitution kan fortsätta, kommer Frankrike att styras helt 

av agitatorer i företag, av samhällen i städerna bildade av styrelseledamöter för 

uppdragsgivare och förvaltare för försäljning av kyrklig mark, advokater, 

agenter, pengaarbetare, spekulanter och äventyrare, sammanställande en otrevlig 

oligarki grundad på förstörelsen av krona, kyrkan, adeln och folket. Här slutar 

allt bedrägligt drömmar och visioner om jämställdhet och mänskliga rättigheter. 

I Serbonians träsk av denna basoligarki absorberas de alla, sjunkna och förlorad 

för alltid. 

Argumentet att försöket att uppnå "jämställdhet och mänskliga rättigheter" resulterar i det 

"serbonska träsket" av en "otrevlig oligarki" förser en av Hirschmans illustrationer av 

perversitets-tesen. Men om vi frågar varför denna tillbakagång äger rum (och tittar närmare på 

de enskilda individerna som komponerar denna "otrevliga oligarkin") ser vi att det beror på att 

försöket att uppnå detta mål underminerade en uppsättning institutioner (framför allt en 

etablerad kyrka) och en uppsättning attityder (industriell och måttlig kommersiell aktivitet) 

som hade varit det civila samhällets grundpelare. Således, åtminstone i det här fallet, är 

förklaringen av tillbakagång av avsikter som postulerats av perversitets-tesen levererad av 

jeopardy-tesen. Den senare gör det faktiska arbetet i denna redogörelse. 

För ett exempel på ett perversitetsargument som i slutändan vilar på ett fientlighetsargument, 

kan vi överväga Hegels redogörelse i Andens fenomenologi av förhållandet mellan 

upplysning och den franska revolutionen. Absolut frihet föder Terror, argumenterar Hegel 

därför att den abstrakta uppfattningen om frihet som revolutionen omfattade grundades på en 

motsägelse mellan "individ och universellt medvetande." I den fatala dialektiken som utspelar 

sig, är något försök av varje enskilt medvetandes att upprätthålla sig själv ifrån det universella 

medvetande - vare sig i form av medlemskap i en viss egendom eller klass, representation i en 

viss gren av en regering uppdelad i lagstiftande, rättsliga och verkställande grenar, eller till 

och med som ett överklagande till en andlighet "bortom" som ger något slags av värdighet för 

den enskilda personen - obevekligt krossad. Hegel ser denna abstrakta opposition av 

individualitet och universalitet som följd av det slutgiltigt tomma begreppet "nyttan" mot 

vilket upplysningen mäter allt i världen. Ursprunget till detta projekt återfinns i berättelsen om 

den fruktlösa kampen mellan tro och upplysning. 



Men hur skulle ett perversitetsargument se ut som inte, när det pressats, förvandlats till en av 

de andra formerna? Det skulle vara tvunget att tillskriva tillbakagången av reformistiska 

intentioner varken som ett misslyckas med att övervinna en rådande överenskommelse eller 

att undergräva förutsättningarna på vilka några framtida framsteg skulle vila. För att vara 

övertygande måste en sådan förklaring förklara tillbakagången som ett resultat av oavsiktliga 

konsekvenser av kollektiva åtgärder eller som en följd av oförutsedda konsekvenser av vissa 

ideal som uppenbaras endast i dess genomförande. En kritik av upplysningen kan eventuellt 

inramas längs dessa rader, men alltför ofta har berättelser om misslyckandet av 

Upplysningsprojektet som har gjutits i form av perversitets-tesen ganska lite i vägen för att 

stödja argument av något slags Berel Langs påstående att upplysningen gav den "konceptuella 

strukturen som förutsätts i det nazistiska folkmordets fenomen" och kan tjäna som ett exempel 

på en redogörelse som upplöses till inkonsekvenser vid närmare granskning. 

Förklaringen Lang erbjuder kan inte omarbetas i form av antingen riskfyllda eller fåfängliga 

teser. Medan han föreslår att det politiska samhälle vilket den "Aristoteliska uppfattning" 

erbjöd hade en mer "pluralistisk syn" som enligt hans åsikt inte är mottaglig för samma 

"anslutning" till folkmord som upplysningsförfarandet, har han uppenbarligen inte för avsikt 

att hävda att Upplysning, genom att undergräva det aristoteliska tillvägagångssätt, lade 

grunden för folkmord. Inte heller verkar han framhäva en variant av fåfänglighets-tesen 

genom att föreslå att på grund av att det misslyckades att förvandla det europeiska samhället 

lämnade Upplysningen en struktur av religiösa fördomar och intolerans vilket, ett och ett halvt 

sekund senare,  skulle resultera i nazistisk antisemitism. Han argumenterar istället för att 

upplysnings ideal för religiös tolerans (vilket har noterats i det föregående avsnittet definieras 

exklusivt i form av Kant) paradoxalt skapar en "konceptuell struktur" som har en "anslutning" 

till nazistiskt folkmord. 

Lang är naturligtvis medveten om att vissa formuleringar av det kategoriska imperativet (t ex 

"handla så för att behandla mänskligheten, vare sig i din egen person eller i en annan, alltid på 

samma gång som ett slut och aldrig helt enkelt som ett medel ") förefaller vid första anblicken 

utesluta slavarbeter, utrotning av etniska grupper eller behandling av mänskliga kroppar som 

råmaterial. I själva verket, för att rama in argumentet i form av perversitets-tesen är det 

absolut nödvändigt att Upplysningen initialt uppträder som en fullständig motsats till 

folkmord. Tricket är att visa att det finns en dödlig svaghet inom Upplysningsprojektet som 

ger upphov till ett tillstånd motsatt till vad hade varit planlagt. För Lang finns denna svaghet i 

vad som i början tycks vara Det kategoriska imperativets största styrka: dess insisterande på 

den grundläggande jämlikheten hos alla moraliska agenter. Lang argumenterar för att 

begreppet att alla moraliska agenter är lika kan vändas till ett krav att individer visar sig vara 

värdiga att behandlas lika genom att lägga undan all egenart. De som inte gör det - eller de 

som bedöms av andra som oförmögna att stiga ovanför egenarten - förlorar sina rättigheter att 

behandlas lika. Således, "Vad som börjar som ett engagemang för tolerans visar sig vara, inte 

acceptans av mångfald i sina egna termer, utan tolerans för skillnader inom marginalerna för 

vad som fastställs av en bestämd uppfattning av skäl.(orsak.) " 

Nyckeln till att förstå denna uppenbarelse av upplysning ligger i begreppet 

självet som Lang finner i sitt hjärta. 



Det abstrakta, ahistoriska självet postulerat av upplysningen som 

ett ideal för mänskligheten innebär i sitt omtalade framträdande 

implikationen att historisk skillnad (och allt mer, en historisk 

definition av identitet) kommer att vara misstänkt; principen om 

universellt skäl (orsak) eller domslut innebär att grunderna på vilka 

sådana skillnader är baserade kan vara - bör utmanas: inte bara kan 

alla dömas av detta enda kriterium, utan konsekvenserna av att 

vara inkluderade eller uteslutna av det är, vad gäller principen om 

universaliserbarhet, utan gränser. Judarnas "skillnad" bedömdes av 

nazisterna vara grundläggande - och med detta beslut, fanns det 

inget för att hämma beslutet senare gjort på vad som följde av den 

domen: det fanns ingen "anledning" för att inte förstöra 

skillnaderna. 

Mycket händer i denna passage, och det händer ganska snabbt. Argumentet går enligt 

följande: 1) Upplysningen (som för Lang, som vi redan har sett, betyder Kant) postulerar ett 

abstrakt, ahistoriskt begrepp av jaget; 2) som en följd (eller, som Lang skulle vilja ha det, "i 

sitt konversationella framträdande"), är tankar om individuell identitet som vilar på historiska 

påståenden misstänkta; 3) eftersom sådana påståenden är misstänkta, de "kan vara - bör 

utmanas". 4) hur långt detta "utmanande" kan eftersträvas är, tack vare principen om 

universaliserbarhet, "utan gränser"; och därmed 5) finns det "ingen anledning" varför ett 

"utmanande" av påståenden som innefattar "skillnader" inte borde gå hela vägen och ta 

formen av en förstörelse av dem som gör dessa påståenden - vilket är vad nazisterna gjorde. 

Således finns det en "anslutning" mellan upplysningsidealen (dvs Kantian universalism) och 

"de strukturella förutsättningarna för fenomenet folkmord". 

Det finns ett antal problem med detta argument. Med avseende på Langs första 

punkt, kan Kant knappast sägas ha ignorerat de historiska dimensionerna av självständighet 

(se till exempel,hans antropologi) och faktiskt, utforskar mycket av hans moralfilosofi 

spänningarna mellan de två ståndpunkterna om oss som varelser och hur vi uppfattar oss 

själva att vara fria att själva ordna våra egna handlingar som dock också erkänner att våra 

handlingar är bestämda av yttre krafter, vilka när som helst kan gå emot oss. Detta kommer att 

betyda, som Lang noterar i punkt två, att det historiskt baserade identitets påståendet kan 

ifrågasättas: till exempel den uppfattningen att individerna nödvändigtvis ånjuter vissa 

privilegier på grund av beroende på födelse eller blodsbörd är tydligt misstänkt för Kant. Men 

det följer inte att alla villkorade och historiskt baserade faktorer som ingår i att utgöra ens 

identitet måste kasseras. Kants redogörelse om moraliskt övervägande utesluter inte 

möjligheten att några av våra maxim (dvs. subjektiva principer om viljan, varav några kan 

vara förankrad i historiskt baserade begrepp om vem vi är) kan universaliseras utan 

motsägelse. Det är således tänkbart att många av de projekt vi följer (inklusive dem som vilar 

på historiskt baserade antaganden om vem vi är) blir moraliskt  oproblematiska. Langs 

argumentet stöds av det obefogade hoppet som äger rum vid punkt  fyra. 

"Universaliserbarhet" för Kant innebär ett försök att se om den särskilda maximen vi har 

antagit konsekvent kan tas upp av alla andra eller huruvida denna maxim kräver av oss att 



göra ett undantag för oss själva, och sålunda tillämpa en regel för oss själva som inte utan 

motsägelse kan vara viljad av andra. På punkt fyra omdefinierar Lang  "universaliserbarhet" 

som "applicerad utan gränser" (som saknar Kant's punkt, eftersom ett idiosynkratisk maxim, 

oförmöget att universaliseras, kan "appliceras utan gränser " av en agent med en tolerans för 

inkonsekvens) och fortsätter sedan till steg fem, där folkmord erbjuds som ett fall av 

tillämpning "utan gränser" enl. principen om "utmanande" den historiskt baserade idén om 

identitet. Med detta drag har skillnaden mellan ifrågasättande huruvida en persons handling 

utgör ett undantagsfall och slakt av individer som betraktas som "annorlunda" blivit utplånad. 

Det är oklart hur Lang vill att vi ska förstå förhållandet mellan Upplysningen 

och nazi-folkmord, en punkt som drivs hem av det begrepp som han sysslar med att definiera 

förhållandet. "Anslutning", förklarar han, betecknar ett förhållande som är "starkare än 

analogi eller likhet, även om den är mer indirekt än ... direkt fysiskt orsakssamband. " 

Relationen mellan upplysning och folkmord verkar kokas ner till detta: genom att ge 

"ahistoriska" definitioner av termerna "mänsklig" och "rationell", lämnade upplysningen "en 

öppning ... för en definition och för de moraliska konsekvenserna som kan dras av det, vilket i 

bästa fall är godtyckligt i dess praktisk tillämpning och i värsta fall, som i nazistiska 

definitionen, en förevändning använd för att dölja andra ändamål. "Lang insisterar på att han 

argumenterar för något mer än påståendet att det finns "ingen inkonsekvens" mellan 

upplysningens ideal och folkmordets praktik. Han säger också att förhållandet mellan 

"anslutning" inte är samma sak som "direkt fysisk orsakssamband". Men är det möjligt att 

hävda något annat orsakssamband mellan upplysning och folkmord? Föreslår Lang att det 

finns ett mönster av influenser som kan rekonstrueras? När vi en gång börja fråga dessa typer 

av frågor, blir det allt svårare att se vad Lang faktiskt hävdar. Han medger att biologiska 

rassteorier från nittonde århundradet verkar ha en mer direkt koppling till nazi-folkmordet än 

Kant och Upplysningen, men fortsätter vidare att föreslå: 

Det verkar tydligt, till exempel, att den riktning som togs av 

nittonde århundradets biologiska teori, avslutandes i teorier om 

evolution, rasdifferentiering och genetisk överföring, som var 

skulden till upplysnings ideal i historien som progressiv - ett ideal i 

sig själv kopplat till sambandet att utveckla en potentiell universell 

orsak. 

Om det här är vad "anslutningen" mellan Upplysning och folkmord kokar ner till, så är allt 

som Lang har visat att nazistiska föreställningar om ras inspirerades av det nittonde 

århundrads diskussioner om evolution, som i sin tur har att tacka 1800-talets uppfattning om 

historia och rationalitet. Men vad som förmodligen är viktigast för att förstå uppkomsten av 

nazi-folkmordet är inte hur upplysningen inspirerade Darwin utan snarare hur Darwinian 

evolutionsteori pressades in att tjäna nazistisk antisemitism.  

Det är också värt att överväga de argument som Lang erbjuder när han argumenterar för att en 

tänkare inte är "ansluten" till nazistiskt folkmord. Lang är medveten om att många av de 

samma påståenden som han har gjort om "anknytningen" mellan upplysningen och 

folkmordet kan göras med hänsyn till Nietzsches inflytande på nazistiskt rasteorin. Faktum är 



att Lang medger att det var Nietzsche, och inte Kant, som regelbundet citerades av nazistiska 

rasteoretiker. Men detta argumenterar han är ett fall av "missbruk" snarare än "anslutning". 

Förvisso, har förskingring orsaks konsekvenser som inte mindre säker än vad som gäller för 

anslutning, och, återigen, det finns ingen viss linje mellan de två. Men för Nietzsches 

historiska efterdyningar som här är frågan, är det en fråga om förskingring, inte slutledning 

och inte ens i den föreslagna termen här, anslutning. Långt från att innefatta de premisser som 

ligger bakom Nietzsches ställning, är slutsatserna oförenliga med dem. Att rekonstruera i 

fantasin de händelser som ledde till det nazistiska folkmordet mot judarna utan namn eller 

närvaro av Nietzsche ska jämföras med att ändra nästan inget annat i det mönstret. Detta 

kontrasteras med resultaten från samma experiment som det kan tillämpas på ett antal andra 

idéer och tänkare vars frånvaro skulle medföra betydande revisioner i processen för 

upplysningsanslutning – även kanske i sitt eventuella resultat. 

Återigen är det svårt att se vad Lang faktiskt har uppnått. Han hävdar att Nazi folkmordet inte 

"medförs" av Nietzsches ställning - men säkert är samma sak sant för upplysningen. Nazi 

folkmordet är "inkonsekventa", insisterar han på med Nietzsches åsikter, men igen, kan 

samma påstående göras för upplysningen. Varför insisterar då Lang (trots det faktum att det 

inte finns någon viss linje mellan "förskingring" och "anslutning") att de nazistiska 

ideologernas användning av Nietzsche var en "förskingring", medan det trots upprepade 

nazistiska angivelser av upplysningen och idéerna i samband med det fanns en "anslutning" 

mellan Upplysning och folkmord? Därför hävdar Lang, är det möjligt att i ett tankeexperiment 

rekonstruera den väg som leder till folkmord i frånvaro av Nietzsche, men det är omöjligt att 

göra detta om man avlägsnar "ett antal andra idéer och tänkare" som är associerade med 

Upplysningen. 

Men emedan Lang redan har byggt upp en redogörelse för vägen som leder till nazistiska 

folkmord som implicerar Upplysningen och ursäktar Nietzsche, är det knappast förvånande att 

ta bort vissa Upplysningstänkare och idéer från redogörelsen "skulle innebära betydande 

ändringar i processen om upplysningens anslutning." Fanns det ingen Nietzsche, skulle en 

redogörelse som förklarade 

folkmord i form av en "anslutning" med upplysningsidéer fortfarande vara möjligt. Fanns det 

finns ingen upplysning, skulle det vara omöjligt. Men säger det oss något alls? 

I slutändan, verkar vad räknas som "missbruk" eller "anknytning" bero på hur på hur 

noggrann utfrågning den anklagade ges. Lang frikänner Nietzsche från något direkt ansvar 

genom att hävda att hans uppfattning om Übermensch varken var rasmässigt och inte eller 

ärftligt och av ingenting genom att Nietzsche kritiserade antisemiter. Lang strafflägger 

upplysningen med en "anknytning" med nazistiskt folkmord eftersom liknande urskuldande 

bevis (t.ex. Kant's förbud mot behandling av individer som enbart medel till andras ändamål) 

endera inte räknas eller - "i sitt motsatta utseende" - sägs producera konsekvenser som är 

motsatsen till vad som var menat. Perversitetsargumentet, fungerar åtminstone i detta fall, bäst 

när diskussionen om de intentioner som har blivit perverterade och processen som perverterar 

dem hålls så vaga som möjlig. 



Användningen och missbruk av historia i tjänst hos upplysningen 
 

Mycket  kritik av "Upplysningsprojektet" riktas mot ett objekt som i bästa fall är enligt 

definitionen och lämnar redogörelser för motsatsen av detta projekt som för det mesta övar 

välslitna mönster av reaktionär retorik. Sådana redogörelser varken förtydligar vad 

upplysningstänkarna försökte göra eller lämnar stor inblick i uppkomsten av de händelser som 

de låtsas förklara. De lyckas bara som förklaringar endast i den mån de kan åberopa oväntade 

och retoriskt övertygande samband mellan drömmarna om Upplysningen och mardrömmarna 

i vår egen tid, vilket kan förklara den egendomliga charm perversitets-tesen har för kritiker av 

upplysningen. Ingenting, verkar det, är mer lockande än utsikterna att visa att resultaten av 

Upplysningsprojektet är exakt det motsatta av vad som var tänkt.  

Hirschman konstaterar emellertid att de tre former av argument han diskuterar inte är 

exklusivt gods från kritiker till försök att reformera. Försvarare av reformer kan lätt utlösa 

retoriska trick som är nära besläktade med deras motståndare. Genom att vända på jeopardy-

tesen genom att ersätta den med den"mer trevliga idén" att "ömsesidigt stöd" för antagandet 

av oförenlighet mellan tidigare prestationer och projicerade reformer, har förespråkare för 

reformer ibland hävdade att ytterligare reformer är nödvändiga för att säkerställa tidigare 

uppnådda framsteg. De progressiva har också sin egen variant av futility-tesen vilken liksom 

den reaktionära versionen av tesen appellerar till invarianta lagar i samhället, men som ser 

dessa lagar som dikterar oundvikligheten av historiska framsteg och som en konsekvens den 

historiska oundvikligheten hos progressivt favoriserade reformer. Slutligen föreslår 

Hirschman att perversitets-tesen också tillåter för en omformulering som hävdar att den 

nuvarande situationen har skapat en sådan desperat obehaglig situation att det är nödvändigt 

att fortsätta med reformer "oavsett vilka kontraproduktiva konsekvenser som blir följden. 

"Påkallelsen av den desperata naturen hos nuvarande situation "kan därför ses som en retorisk 

manöver av eskaleringen avsedd att neutralisera och åsidosätta argumentet för den perverse 

effekten. " 

Några av de exempel på perversitets-tesen som diskuteras här tyder på att det finns ett sätt på 

vilket förespråkare för upplysning har utnyttjat tesen som skiljer sig från exemplen citerad av 

Hirschman. Horkheimer och Adorno sprider  en klassisk version av perversitets-tesen att 

argumentera för att "den fullständigt upplysta jorden utstrålar katastrofen triumferande". Men 

deras avsikt att göra det var inte att fördöma upplysningen utan att "rädda" det från vad den 

hade blivit. En viktig del av detta räddningsförsök var övertygelsen om att kritiken av vad 

Upplysning hade blivit inte kan lämnas ensamt till sina fiender. I en högre grad än de andra 

två reaktionära argumenten, har perversitets-tesen använts av försvarare av Upplysningarens 

mål. Efter att ha undersökt processen genom vilken Upplysningen ogiltigklarar sig själv kan 

vänner av upplysningen försöka isolera de faktor som står för frustrationen av upplysningen 

avsikter. I fallet med Horkheimer och Adorno, sägs det fatala felet med Upplysningens vistas 

i sitt beroende av instrumentella former av rationalitet genom att utesluta andra former av 

resonemang. En liknande form av detta argument finns i Michel Foucaults sena arbete. Efter 

att ha gjort en karriär genom att argumentera för att försöken hos upplysningen och 

humanitära reformer endast resulterar i regelbunden ökad kontroll över de personer i vars 



namn dessa reformer genomfördes, meddelade Foucault sent i sitt liv sitt eget engagemang för 

en version av Upplysningsprojektet som sökte frågan "Hur kan tillväxten av förmågor 

frånkopplas från intensifieringen av maktrelationer? 

Det är emellertid viktigt att notera att försvaren av Upplysningsprojekt av detta slag kan 

mycket väl inte vara mer övertygande än attackerna på upplysningen som de svarar på. Som i 

fallet av kritik, tenderar upplysningsprojekt som diskuteras att vara en konstruktion som bär 

ringa likhet med allt som kunde ha passerat för upplysningen på artonhundratalet. För sina 

försvarare, som för sina kritiker, är Upplysningsprojektet en projicering, som berättar oss mer 

om behovet av att omsluta nuvarande åtaganden i manteln av historisk legitimitet än det 

speglar förhållandet mellan vårt tänkande och det på sjuttonhundratalet. Inför attacker på 

Upplysningen kan en mer förnuftig handling vara att vägra att spela spelet alls och att erkänna 

att de dilemman som står inför oss idag kan vara annorlunda än de som berörde tänkare på 

artonhundratalet. Medan vissa av våra problem har ursprung som kanske kan spåras tillbaka 

historiskt till upplysningen, är det inte uppenbart att ett försök att rekonstruera dess historia 

alltid är det mest effektiva sättet att ta itu med dem.  

Sålunda kan poängen med försök att spåra den historiska grunden till nuvarande problem 

ligga mindre i de länkar som är etablerade än i de påstådda anslutningarna som demonteras. 

En historia om Upplysningen som förblev uppmärksam på det faktum att, hur fängslande de 

än kanske skulle vara är filosofer inte våra samtida som kan hjälpa oss att vaccinera oss mot 

tillgivenheten till dålig historia som verkar ha fängslat både kritiker och förespråkar för 

Upplysningsprojektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 


