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Rousseau, 
Några reflexioner kring

upplysningskritiken under 1900-talet

upplysningen 
och

Andrus Ers

Jean-Jaques Rousseaus status i upp-

lysningens kanon får en speciellt 

problematisk karaktär efter de båda 

världskrigen. Under mellan-, och efter-

krigstiden görs ett antal försök att söka 

orsakerna till ett upplysningsprojekt i 

kris, som provocerats fram av den serie 

katastrofer (det första världskriget, de-

mokratins kris under mellankrigstiden, 

det andra världskriget) som hemsökt 

Europa 1914-1945. Rousseau pekas i 

ljuset av krigserfarenheterna ständigt 

ut som en föregångare till Hegel och 

Marx, som i sin tur tänks utgöra det 

andliga ursprunget till de politiska rö-

relser som utmanat den liberala demo-

kratin under 1900-talet: kommunism, 

fascism och nazism.   

Här kan man inledningsvis peka på 

en dubbelhet; rent historiskt befin-

ner sig Rousseau alltså i den historiska 

upplysningens centrum. Rent faktiskt 

ingick Rousseau av den inre kretsen 

av intellektuella ”Philosophes”, runt 

det stora Encyklopediprojektet till-

sammans med Diderot, D’Alembert, 

Voltaire, som brukar uppfattas som 

upplysningens andliga kärna.1 Man 

brukar också framhålla hans idéer om 

folksuveränitet som avgörande för den 

Franska nationalförsamlingens deklaration 

om mänskliga och medborgerliga rättigheterna 

(artikel III) 1791, och vidare hans roll 
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som ”andlig fader” speciellt för jakobi-

nerna efter revolutionen 1789. Vidare 

typiskt ”upplysningsmässiga” drag som 

tron på uppfostran och undervisning; 

tron på en sann, god, autentisk män-

niska, bakom alla de traditioner, seder, 

positiva lagar, etc, som tänks ha förvan-

skat henne. Och därmed också idén om 

att människorna i grunden är lika; att de 

faktiska olikheterna väsentligen härrör 

ur förvanskande seder, religioner, tra-

ditioner, egenintressen och ojämlikhet. 

Vidare konsekvensen att ett 

autentiskt samhälle som sva-

rar mot denna sanna människa 

måste vila på ett antagande om 

universalism; ett antagande om 

alla människors grundläggande 

likhet och lika värde.  

Å andra sidan framställs 

Rousseau också återkomman-

de som upplysningens store ”nejsä-

gare”, dess officiella kritiker; här finns 

civilisationskritiken, framstegskritiken, 

förnuftskritiken, och det är kanske i 

någonstans här som fröet sås till den 

historieskrivning där han efter 1914 

kommer att skrivas in i ett ”roman-

tiskt” fack tillsammans med Hegel, 

som sedan pekar framåt mot 1900-ta-

lets totalitära rörelser. 

Vad som framför allt är viktigt att 

framhålla i detta sammanhang är det 

avvisande av äganderätten som en ur-

sprunglig och naturgiven mänsklig rät-

tighet som Rousseau formulerar i kon-

trast till till exempel Locke. Hos Rous-

seau innebär äganderätten som är det 

stora avgörande felsteget i mänsklighe-

tens utveckling, det steg bort från ett 

naturtillstånd präglat av ett autentiskt 

liv, fria och lyckliga människor ledda av 

ett oförmedlat samvete.2 

Vad Rousseau framför allt beskriver 

i Avhandling om ursprunget till 

olikheten mellan människorna 

(1754) är alltså en förfallspro-

cess – inte en tilltagande and-

lig mognad som tex hos Kant 

och Condorcet – som känne-

tecknas av ett gradvis ökande 

differentiering av det mänskliga 

livet. Vägen går från ett na-

turtillstånd av fria, jämlika och lyckliga 

individer, ledda av oförstörda samve-

ten mot ett samhällstillstånd av ökande 

egenintressen, sociala och ekonomiska 

skillnader, ökad specialisering osv. 

Idén om direktdemokratin kan pre-

cis som kritiken av äganderätten och 

förnuftskritiken ses i ljuset av denna 

differentieringsprocess; uppfinnandet 

av äganderätten framstår som själva ur-

scenen, som utträdet ur paradiset; själva 
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gesten att muta in ett stycke mark som 

definiera detta som ”mitt”, kan ses som 

just denna första differentiering som i 

Rousseaus samtid hade resulterat i de 

feodala, despotiska och sedan borgerli-

ga samhällsformerna. Idén om politisk 

representativitet bygger på en liknande 

distansering från det ursprungliga au-

tentiskt mänskliga; att man överlåter 

det etiska och politiska valet åt någon 

annan, man låter sig representeras (-av-

skiljas, förfrämligas, passiviseras, likrik-

tas). Förnuftet tycks i Rousseaus histo-

rieskrivning också bidra till differentie-

ringen och rörelsen bort från naturen 

genom att dess uppfinningar hela tiden 

gör samhällslivet mer komplicerat med 

krav på ständig specialisering, expertis 

och förfrämligande. Den genomförda 

liberalismen skulle då (något schema-

tiskt och anakronistiskt) kunna ses som 

det ruosseauanska förfallets slutpunkt; 

samhället som summan av en samling 

atomära viljor, drivna av rationella 

egenintressen.    

Vad Rousseaus tänkande alltså fram-

för allt tycks öppna upp för är en kritik 

av liberalismen, den liberalism som under 

mellan- och efterkrigstiden såg sig som 

just upplysningens rättmätiga arvtaga-

re, samtidigt som de rörelser som stod 

i opposition mot det liberaldemokratis-

ka projektet skrevs in i ett ”romantiskt” 

fack, i opposition mot 1789 års idéer, 

som i detta sammanhang framför allt 

lästes i ett liberalt register; som indivi-

duell frihet, äganderätt, parlamentarisk 

demokrati, etc.

Några liberala upplysningskritiker

Mot bakgrund av detta kan det vara 

intressant att titta något på vad några 

sådana mer eller mindre ’liberala’ upp-

lysningskritiker (Karl Becker, Rein-

hardt Koselleck och Jurgen Habermas) 

säger om Rousseau under mellan-, och 

efterkrigstiden. Finns det här något av 

positivt värde (- eller handlar det som 

hos till exempel mer hårdföra kalla 

krigs-liberaler som Karl Popper, Her-

bert Tingsten eller Friedrich von Hayek 

om en tänkare som på ett entydigt sätt 

försett 1900-talets totalitära tänkande 

med intellektuella instrument, en ”ro-

mantisk” tänkare i opposition mot det 

upplysningsprojekt man menat sig för-

valta?) 

Becker skriver under mellankrigsti-

den i egenskap av besviken progressiv 

liberal; den explicita samtida referen-

sen är hur Sovjetunionen, som initialt 

tyckts givit löften om någonting gott i 

upplysningens anda, förfallit i totalita-
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rism: Beckers övergripande tes är anti-

utopisk: att visa att både de franska 

och ryska revolutionerna till sin form 

bara upprepat ett eskatologiskt kristet 

tankeschema för mänskligheten med 

rötterna i Augustinus Gudsstat; upplys-

ningen tycks här bara ha upprepat kris-

tendomens frälsningslära i en sekulär 

variant. Rousseau tar i Beckers historie-

skrivning plats som en av de 

tänkare som kanske starkast 

försett upplysningen med ett 

sådant religiöst drag genom 

postulerandet av ett förlorat 

naturtillstånd (paradis), syn-

dafall (differentieringen), och 

möjlig återlösning (det auten-

tiska samhällsfördaget, baserat 

på allmänviljan). 

Gadamereleven Koselleck skriver i 

Västtyskland direkt i det andra världs-

krigets skugga under det tidiga 1950-

talet. Hans (retroaktivt uttalade) syfte 

var alltså ytterst sett att försöka hantera 

denna efterkrigserfarenhet – hur två 

system (USA och Sovjet) som båda me-

nade sig vara upplysningens sanna arv-

tagare nu hamnar i en situation där syf-

tet ytterst sett tycktes vara apokalypsen, 

den ömsesidiga förstörelsen. Koselleck 

skriver också liksom Becker in Rous-

seau i den utopistiska rörelse som utgår 

ur upplysningen och som på något vis i 

Kosellecks tolkning blir förklaringen till 

den egna samtidens havererade utopier. 

Koselleck finner allt det han vill kriti-

sera i upplysningsprojektet hos Rous-

seau; politiken i det moraliska registret, 

utopismen, totaliseringsanspråken: ”In 

his quest for the true State Rousseau 

unwittingly unleashed the permanent 

revolution. He was looking for 

the unity of  morality and poli-

tics, and what he found was the 

total state, that is to say the per-

manant revolution in the guise 

of  legality.”3

I Kosellecks läsning öpp-

nar Rousseau alltså upp för 

idén om en kollektiv vilja som 

någonting kvalitativt annat och över-

ordnat summan av individernas viljor; 

vidare antagandet om denna vilja som 

suverän. Denna totalitet, antagandet 

om en kollektiv vilja, en suveränitet i 

motsats till liberala idéer – individens 

vilja som statens yttersta mål, idéer om 

representativitet och maktdelning, etc 

– är också en av de figurer som har 

framhållits bland andra av liberaler som 

Tingsten, Hayek och Popper som själva 

formeln för det de velat identifiera som 

1900-talets totalitarismer; fascism, na-

zism och kommunism.



25

Hos Habermas finns inte alls denna 

typ av demonisering av Rousseau; han 

skriver i ett annat progressivt vänster-

liberalt sammanhang; inte inom ramen 

för det tidiga femtiotalets akuta poli-

tiska och militära polarisering.  Haber-

mas skriver tio år senare i upptakten 

till sextiotalets vänstervåg, där Rous-

seau inte tycks utgöra något akut hot; 

här upprepas inte den historiska figu-

ren Platon-Rousseau-Hegel-Marx, som 

varit något av det tidiga femtiotalets 

signatur. I Habermas analys av (-och 

konstruktion av) det han kallar en bor-

gerlig offentlighet, en arena för ett fritt 

rationellt demokratiskt samtal, dyker 

Rousseau upp vid några tillfällen, även 

om han inte utgör någon huvudfigur i 

Habermas historieskrivning. Habermas 

lyfter fram Rousseaus tes om ett grad-

vis förfrämlingande av samhällslivet, 

korrumperandet av naturtillståndet, 

men Habermas framhåller också hur 

Rousseaus underliggande idé om att en 

sann direkt demokrati måste stå i mot-

sats till en borgerlig offentlighet; mot 

det borgerliga samhällets upprättande 

av en privatsfär, mot dess offentlighet 

dikterat av ett upplyst förnuft ställs en 

direktdemokrati där privatsfären politi-

serats eller egentligen inte existerar, där 

suveräniteten sammanfaller med den 

autentiska djupast fattade personliga 

viljan. Mot den upplysta offentligheten 

ställs det enkla, ibland ”enfaldiga” och 

framför allt oförmedlade sunda för-

nuftet (bon sens). Vad Habermas gör 

är framför allt – utöver att visa på ett 

antal motsägelser hos Rousseau – att 

skriva in Rousseau i en utveckling mot 

det som i hans historieskrivning kom-

mer ett bli en äkta borgerlig offenlig-

het: Rousseau framstår som en del av 

kanon, ett ofullbordat steg, men inte en 

upplysningens fiende.4 
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