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Dag Prawitz Kant jubileum

Detta nummer av Filosofisk tidskrift ägnas helt åt Kants filosofi. Immanuel 
Kant dog den 12 februari 1804.1 samband med 200-årsdagen efter hans 
död uppmärksammades hans filosofi på ett flertal sätt världen runt. Ett 
särskilt omfattande program ordnades vid Uppsala universitet med stöd av 
Riksbankens jubileumsfond på själva 200-årsdagen. Tre utländska Kant
forskare, Otfried Höffe från Tübingen Universität i Tyskland, Camilla 
Serck-Hansen från Oslo universitet samt John Michael Krois från Hum
boldt-Universität zur Berlin, vid tillfället gästforskare vid SCASSS i Upp
sala, höll i nämnd ordning var sin föreläsning. Föreläsningarna, som hölls 
på engelska, återges nu i svensk översättning.

Programmet i Uppsala omfattade också en paneldiskussion ”Kant i 
vår tid” under ordförandeskap av Sverker Gustavsson och med inled
ningar av Lena Halldenius, Markku Leppäkoski, Sven-Eric Liedman, 
Hans Ruin och Stig Strömholm. Inledningsanförandena återges i be
arbetat skick i början av detta nummer (med undantag för Hans Ruins 
anförande som förkommit).

Dagen innan programmet i Uppsala höll Otfried Höffe en annan före
läsning med titeln ”Peace in Kant’s Theory of Justice” på ABF-huset i 
Stockholm på gemensam inbjudan av Goethe-Institutet och Filosofiska 
institutionen vid Stockholms universitet. Även denna föreläsning åter
ges här i svensk översättning.

Andra inslag i programmet i Uppsala var en utställning på Carolina med 
äldre Kantutgåvor, brev till och från Kant m.m. samt de nya svenska 
översättningarna av Kants verk. Överbibliotekarie Ulf Göranson in
vigde utställningen, och undertecknad berättade om Thales utgivning 
av Kant på svenska. En av initiativtagarna till Uppsalaprogrammet var 
landshövdingen och Kantkännaren Anders Björck, som inledde program
met med ett välkomsttal.

Det kan nämnas att dagen därpå hölls i Stockholms universitets Aula 
Magna öppna föreläsningar om Kants filosofi av Dick Haglund, Rebecka 
Lettevall, Marcel Quarfood och Sven Olov Wallenstein. Även detta arran-
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gemang stöddes av Riksbankens Jubileumsfond. Fonden avslutade på 
detta sätt ett treårigt projekt ”Kants filosofi på svenska”, som letts av mig 
och som framförallt gett stöd till Markku Leppäkoskis fackgranskning av 
Thales översättningar till svenska av Kants tre kritiska verk, Kritik av det 
rena förnuftet, Kritik av det praktiska förnuftet och Kritik av omdömeskraften, 
samt av Kants skrift Prolegomena och av en bok om Kant och hans filosofi 
med titeln ImmanuelKant av Otfried Höffe. Markku Leppäkoski svarade 
också för genomförandet av programmen i Stockholm och Uppsala.

Jag vill till sist tacka Riksbankens jubileumsfond för att den även stött 
utgivningen av detta särskilda Kantnummer av Filosofisk tidskrift.



Sven-Eric Liedman Kant om omdömeskraften

Det är tänkvärt att Immanuel Kant firas på ett så anslående sätt i Upp
sala den 12 februari år 2004 och under ledning av fänets och universitets 
toppar. När Kants filosofi en gång introducerades vid universitetet i 
början av 1790-talet var det annat ljud i skällan. Universitets rektor det 
året, ekonomen och filosofen Pehr Niclas Christiernin sökte, stödd av 
hertig Karl och andra höga herrar, på allt sätt stoppa spridningen av 
Kants idéer. Christiernin, som själv var anhängare till John Locke, ansåg 
att Kant mer än någon annan filosof kunde förkpippas med franska re
volutionens idéer. Men studenterna i Uppsala flockades entusiastiskt 
kring den kantska filosofin. Christiernin varnade dem i ett tal för den 
nya filosofin som var, jag citerar, ”vådelig för gudaläran och statens 
lugn”. Studenterna svarade med att ropa ”Pereat!” utanför hans hus. 
Rektor Christiernin förlorade då besinningen oçh beordrade den aka
demiska vakten att häkta studenterna. Det blev hans fall. Konsistoriet 
som skulle döma i fallet friade studenterna och tvingade Christiernin att 
avgå som rektor. Hans nesa blev total - när han kom ut från konsistorie- 
rummet stod studenterna redo för sin hämnd. Ett ögonvittne berättar 
att de ”nedspottade honom, så det rann af kappan”. Bara hertig Carl gav 
sedermera Christiernin sitt stöd.

Så beter sig inte studenter i dag, och så beter sig inte heller de som har 
makten i Uppsala.

Men hur är det med Kant - är han oskadliggjord år 2004? I sin samtid 
kallades han ”der Allzermalmer” - den som krossar allt. Är han i dag 
bara en fin gammal filosof som lagt grund för ep del av det som blivit 
självklarheter i dag?

Jag skulle vilja säga: Nej.
Och jag skall ta min utgångspunkt i en skrift söm är särskilt aktuell i 

Sverige i dag, Kritiken av omdömeskraften. Det var den skrift av Kant som 
jag själv först verkligen fördjupade mig i - den utgör själva bakgrunden 
till min doktorsavhandling om Det organiska livet i tysk debatt 1795-1845 
(1966). Men den del som jag sysslade med var ffamför allt den andra,
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den som handlar om den teleologiska omdömeskraften, kort sagt om de 
levande varelserna eller vad som några år efter det att Kants bok kom ut 
år 1790 skulle kallas ”biologi”.

Det är en del av denna tredje kritik som är förbisedd, ja ofta föraktad 
i dag. I de många recensioner som den svenska översättningen om Kritik 
av omdömeskraften som publicerats i svenska dagstidningar nämns den 
vanligtvis inte alls, trots att den utgör nästan halva boken.

Det är sant att den är föråldrad som biologi. Men anledningen till att 
den är så påtagligt föråldrad är tänkvärd. Kant var nämligen mycket väl 
hemmastadd i sin samtids biologiska tänkande. Han kunde i detalj redo
göra för nya teorier om organismernas utveckling, samspelet mellan de 
enskilda organen och mycket annat. Därför blir hans framställning kon
kret och levande - men också så påtagligt antikverad.

Vad Kant däremot vet om konst är långt mer begränsat. Det han skriver 
till exempel om musik vittnar mest om ett påfallande främlingskap. I en 
ilsken fotnot fördömer han den unisona sången. Hans biografer har utrett 
anledning till utbrottet. Kant bodde nära fängelset i Königsberg, och där 
tvingades fångarna sjunga psalmer. Det var ingen skönsång, och för Kant 
blir oljudet som tränger in genom hans fönster skäl nog för en generell 
förkastelsedom. Annars är det han säger om konst mer svepande. Man 
störs inte som i teleologidelen - den biologiska - av förlegade detaljer. Det 
är symptomatiskt att det tema där Kant är allra mest obestämd, det sub
lima, ”das Erhabene”, är det som mest av allt väcker nutida estetikers in
tresse. Den nutida läsaren är nästan inte alls bunden av Kants egen text 
som inte är mer än en luftig skiss.

Men mot den härskande uppfattningen skulle jag vilja hävda att kraften 
i Kritiken av omdömeskraften bara framgår om man betraktar helheten. 
Teleologin är en avgörande del av Kants problem som gäller människans 
förmåga att fälla omdömen. Människan finner helheter i naturen som inte 
är givna av förståndet. Hon klassificerar vad hon iakttar. Hon finner vissa 
förhållanden i organismernas byggnad och funktion ändamålsenliga. 
Organ förefaller bestämda av sina ändamål. Det är kort sagt funktions- 
begreppet som är på tapeten, och det är ett begrepp som fortfarande har 
sin stora aktualitet inom biologin och de mer filosofiskt anlagda aspek
terna på biologin.

Men minst lika mycket har dessa tankegångar sin relevans på sam
hällsteoriernas område. Det är visserligen inte Kants egen tanke; politik 
och samhälle var en angelägenhet främst inom den praktiska filosofin. Å 
andra sidan var hans syn på samhället och politiken stadd i snabb ut
veckling under 1780- och 90-talen; man kan finna stråk av den teleo- 
logiska problematiken där.
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Det är också typiskt att flera intressanta 1900-talstänkare har inspire
rats av den kantska teleologin i sitt politiska tänkande. Den intressantaste 
och viktigaste av dem är nog Hannah Arendt. För henne är den nödvän
diga sociala och politiska dygd som kallas klokhet en förmåga att ur en 
mångfald av händelser, åtgärder, lagar, institutionella arrangemang och 
personliga tillfälligheter urskilja något som kan ligga till grund för goda 
handlingar eller beslut. Det är alltså varken fråga om rent teoretiska slut
ledningar eller etiska överväganden utan något tredje. Den som tror att 
det finns en teori för hur samhället skall organiseras och skötas blir dog
matisk och stelbent, medan den som vägleds av rent etiska överväganden 
snarare riskerar att bli handlingsförlamad. Det är i stället omdömes
förmågan som kan ge oss kraft att navigera på tillfälligheternas vida hav.

Teleologin kan alltså på samma sätt som estetiken ge inspiration för 
ett fritt och radikalt tänkande i Kants anda.



Lena Halldenius Arvet från Kants politiska teori

Jämfört med den kritiska filosofin är Kants politiska teori förhållandevis 
okänd. Pratas det om den alls tenderar det vara för att i andlösa ordalag 
berömma hans framsynthet: han förespråkade fritt och aktivt medbor
garskap i en representativ demokrati där konstitutionen, inte en monarks 
egensinne, är högsta auktoritet. Inte minst imponerande brukar hans 
kosmopolitiska vision i Den eviga freden anses vara. Jag ska inte beröra Den 
eviga freden. I stället ämnar jag säga något om just det fria medborgarska
pet och de spänningar som finns mellan den idén och den politiska teorin 
i dess helhet. Dessa spänningar kan förklaras av andra spänningar, näm
ligen mellan den politiska teorin och moralfilosofin, inte minst genom att 
den moralfilosofiska definitionen av lag på ett problematiskt sätt överförs 
till det politiska sammanhanget. Jag ska avsluta med att identifiera ett vik
tigt kantianskt avtryck i vår samtida politiska filosofi.

Kants politiska frihetsbegrepp är tvåfaldigt. Dels återfinns här det ne
gativa frihetsbegrepp som blivit ett signum för den liberala traditionen. 
Politisk frihet består då i frånvaron av externa hinder i annan form än lag. 
Frihet är en skyddad sfär där individen handlar efter eget skön. Den prin
cip suveränen ska respektera i sin maktutövning är den som i vår tid asso
cieras med John Rawls: största möjliga frihet som är förenlig med lika 
stor frihet för alla. Till skillnad från J. S. Mill ansåg Kant inte att lag är en 
rättfärdigad frihetsinskränkning. I ett repubhkanskt styresskick - vad vi 
idag kallar representativ demokrati - är lag ingen frihetsinskränkning alls. 
Tvärtom är det endast under lag som individens frihet är möjlig. Den 
andra aspekten av den politiska friheten återfinns i idén om det aktiva 
medborgarskapet. Här finns en tydlig koppling till moralfilosofin. I sin 
moralfilosofi använder Kant metaforen om ändamålens rike för att illu
strera hur man som aktör kan vara fri samtidigt som man är bunden av 
morallagen: jag förblir fri i den utsträckning jag binder mig själv. Det är 
skälet till att Kant ansåg det demokratiska styrelseskicket vara det enda 
legitima: en aktiv medborgare som deltar i lagstiftningsprocessen förblir 
fri under lag. Liksom den moraliska aktören binder han sig själv.
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Kants politiska teori utvecklades i en brytningstid och han var inte 
mer framsynt än andra som verkade i samma upplysningsanda. Snarare 
framstår han som konservativ jämfört med såväl de franska som de brit
tiska upplysningstänkarna. En svårighet för Kant måste ha varit att forma 
en teori som skulle kunna hysa hans sympatier för politisk reform och 
till och med för den franska revolutionen, samtidigt som den i sina 
normativa delar harmonierar med moralfilosofin. Här kommer defini
tionen av lag in i bilden.

Att offentligheten styrs av lag och inte av en makthavares nycker är 
människornas trygghet och garanten för frihet. I det avseendet befinner 
sig Kant i den republikanska mittfåran tillsammans med Locke, Rousseau 
och många andra. Suveränen - lagstiftaren - har en moralisk skyldighet 
att stifta lag som är rättvis i den meningen att den respekterar friheten. 
Annorlunda uttryckt har suveränen i sitt lagstiftningsarbete en skyldighet 
att handla i enlighet med morallagen. Detta har tolkats som att Kant var 
kritisk till traditionella auktoriteter. Men här finns ett problem. För Kant 
har ”lag” en speciell innebörd. En lag är en regel som gäller absolut, med 
nödvändighet och utan undantag. En regel som inte är absolut bindande 
är per definition inte en lag. Denna definition av lag använder Kant i såväl 
moralfilosofin som i den politiska teorin. Konsekvensen av det är att alla 
påbud som är utfärdade av den som enligt konstitutionen har rätt att stifta 
lag är absolut bindande, även då lagstiftaren brutit mot sin skyldighet att 
stifta lag som är rättvis. Som medborgare är man absolut skyldig att lyda 
allt som har status av lag. Hade det varit tillåtet att ifrågasätta suveränen 
hade det uppstått en motsägelse, säger Kant, eftersom en suverän per 
definition är just suverän och inte får motarbetas. Kants politiska teori 
innehåller alltså ett absolut förbud mot att göra revolt, något som han 
minst sagt hade svårt att förena med sin sympati för den franska revolu
tionen. Det är också svårt att se hur medborgaren - som utövar sitt med
borgarskap genom sin rösträtt - kan sägas binda sig själv och därmed 
förbli fri om den genom allmänna val valde makthavaren med bindande 
verkan kan utfärda förtryckande lag.

Till följd av detta lydnadskrav blir frihetsprincipen kraftlös, vilket är 
förbluffande med tanke på vilken betydelse den tillskrivs som autono
mins beskyddare. Inte ens yttrandefriheten, som för Kant var en viktig 
del av friheten i offentligheten, har egentligen någon kraft. För det första 
får den aldrig användas till att ifrågasätta konstitutionen och suveränen, 
eftersom det skulle ge upphov till motsägelser. För det andra sätter just 
lydnadskravet käppar i yttrandefrihetens hjul. En poäng med yttrande
friheten, tänker man sig, är att den ska vara ett redskap mot förtryck
ande lag. Men i och med det absoluta lydnadskravet, som alltså följer av 
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definitionen av vad lag är, är man som undersåte bunden även av censur
lag som eliminerar yttrandefriheten. Frihetsprincipen är alltså ingen hjälp 
mot lagstiftare som ignorerar sin skyldighet att stifta rättvis lag och i och 
med det skänker teorin inte någon motståndskraft åt denna princip.

Inte ens för dem som tillskrivs medborgarstatus - de som förblir fria 
under lag för att de binder sig själva - är frihetsprincipen ett verktyg 
mot en skrupelfri lagstiftare som ignorerar väljarnas förtroende. Förmod
ligen kunde Kant inte tänka sig att en lagstiftare under en republikansk 
konstitution skulle vara skrupelfri, vilket kan ha att göra med hans, även 
för 1700-talet, gammalmodiga syn på staten. Från 1600-talet och framåt 
växer ett nytt statsbegrepp fram, enligt vilket staten är en abstrakt insti
tutionsstruktur. Kant sällar sig till den gamla republikanska traditionen 
och ser staten som förbundet mellan medborgarna. Ett element av för
troende finns då inbyggt i blotta idén om staten. Att se staten som ett 
förbund avspeglar sig också i tendensen att se offentliga relationer som 
kontraktsrättsliga, en tendens som lever kvar än idag, trots att det gamla 
statsbegreppet har försvunnit. Medborgarna står som kontraktsparter 
till varandra och kontraktsparter är jämlika, annars kan inga avtal ingås. 
Vi accepterar inte kontrakt mellan parter där den ena står under den 
andras makt. Den segslitna idén om den kontraktsrättsliga offentliga 
relationen bygger på ett implicit antagande om jämlikhet mellan offent
lighetens aktörer. Därmed har förtryck och underordning inom medbor- 
garkollektivet hamnat i skymundan. Kant är en av bovarna i detta drama. 
Kretsen av medborgare utgörs av egendomsägande män. Kvinnor utesluts 
på grund av att de till sin natur anses oförmögna till praktiskt förnuft; de 
kan inte handla efter viljans princip. Män som lönearbetar utesluts för 
att de är ekonomiskt beroende av andra, vilket omöjliggör utövande av 
den autonomi de i princip har kapacitet för. De som kvalar in som med
borgare är alltså de som redan är jämlika: ekonomiskt oberoende män.

Vi moderna människor har utvidgat medborgarskapet till att omfatta 
alla vuxna, det vill säga även de underordnade grupper som tidigare för
nekats medborgarstatus, utan att reflektera över om kontraktsmodellen 
för inbördes förehavanden därmed borde ifrågasättas. Det faktum att 
medborgarkollektivet består av en brokig skara folk där vissa av sociala 
och ekonomiska skäl är underordnade andra är ett försummat förhållande 
i politisk filosofi och skulden för det finns bland annat i det kantianska 
arvet.

Här finns ett missat tillfälle. Kants politiska teori har inget att säga om 
ekonomiska förhållanden. De politiska plikterna utsträcker sig enbart till 
fullkomliga plikter, de som är negativa till sin natur, inte till de positiva 
ofullkomliga plikterna, som till exempel plikten att hjälpa nödställda. 
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Frågan om rättvis fördelning blir därmed inte politisk. Det skapar en be
synnerlighet när den politiska teorin relateras till moralfilosofin. Ekono
miskt beroende omöjliggör autonomi; det är skälet till att lönearbetare 
inte kan vara medborgare. Kant säger explicit att lönearbetare är medel 
för arbetsgivarens syften. Relationen mellan lönearbetare och arbets
givare representerar alltså just det som enligt en av det kategoriska impera
tivets formuleringar (”Handla så att du alltid behandlar mänskligheten 
som ett mål i sig självt, aldrig bara som ett medel”) är omoraliskt. Denna 
människovärdesprincip borde, tycker man, rimligen användas för att 
kritisera sådant socialt och ekonomiskt beroende som underminerar den. 
I stället använder Kant beroendet som skäl för att utesluta hela grupper 
från medborgarskap. Ett omoraliskt förhållande läggs till grund för poli
tisk alienering. Med tanke på vilken betydelse självständigheten har för 
Kant är han förbluffande blind inför den sociala och ekonomiska grunden 
till beroenderelationer. Vi kan bara spekulera i hur mycket radikalare den 
politiska filosofin hade varit om det kategoriska imperativet i stället hade 
använts för att kritisera ekonomisk ojämlikhet och könshierarkier.

Vad gäller kvinnor är konsekvenserna av att frånkännas medborgar
skap mer vittgående än för de ekonomiskt beroende männen. Till skill
nad från manliga lönearbetare är kvinnor uteslutna från offentligheten 
på grund av sin natur. De saknar den förmåga till självständighet som 
medborgarskapet kräver. Däremot sägs kvinnor omfattas av de andra 
två politiska principerna: frihetsprincipen och principen om likhet in
för lagen. Kvinnor saknar alltså inte politisk ställning helt i Kants teori; 
de saknar ”bara” medborgarstatus. Men det här går inte ihop. Frihets
principen omfattar de individer som är kapabla till autonomi, det vill 
säga har förmågan att handla efter viljans princip. Det är just den för
mågan som friheten - här den politiska negativa friheten i form av från
varon av intervenering - är tänkt att skydda. Om kvinnor av naturen 
inte är utrustade med den egenskap som gör frihetsprincipen relevant är 
de mer radikalt uteslutna från politiken än vad Kant tillstår.

Hur ser då arvet från Kants politiska tänkande ut? Att representativ 
demokrati under en rättvis konstitution har kommit att framstå som det 
enda legitima styrelseskicket har vi knappast Kant att tacka för. I det 
avseendet var han ingen pionjär. Han hakade på en trend snarare än 
drev något nytt. Hans kosmopolitiska vision har inte alls fått den genom- 
slagskraft den kanske förtjänat. Tvärtom har den politiska filosofin haft 
mycket svårt för att blicka bortom nationsgränser. Globala frågor har 
bara helt nyligen börjat få någon uppmärksamhet värd att tala om.

Notabelt är dock att vår tids mest dominerande politiska filosof var 
kantian. Kants inflytande på John Rawls har emellertid varken med de- 
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mokrati eller globalisering att göra. Innehållet i Rawls frihetsprincip är 
kantianskt men i övrigt är det i strukturen som Kants ande svävar. Kant 
såg moralen som en subjektiv mänsklig konstruktion som ändå är objek
tivt handlingsvägledande. Dess syfte är att lösa konflikter, inte att skapa 
lycka eller framgång. Rawls hade samma syn på rättvisan. Hans argu
mentation är genomgående kantiansk, även då han menar sig ha från
gått den kantianska moralbasen för rättvisan. IA Theory of Justice (1971) 
använder Rawls en kantiansk moraluppfattning om värdet av indivi
duell autonomi som grund för försvaret för de två rättviseprinciper han 
förfäktar. Detta försvar kom han senare att förkasta, något som ibland 
har tolkats som att han rört sig bort från sina kantianska rötter. Inget 
kunde vara mera fel. I Political Liberalism (1993) vill Rawls vara neutral 
gentemot substantiella moraluppfattningar och försvarar i stället sin 
position med att den är förenlig med kravet att rättviseprinciper görs 
offentliga. Detta krav innebär att principerna får underbyggas endast 
med argument som alla kan acceptera. Med ”alla” avses alla som är 
”reasonable”, det vill säga alla som skriver under på principen att sam
arbete ska ske på sjysta och jämlika villkor. De som vill driva igenom sin 
egen själviska vilja på andras bekostnad förtjänar inte att tas i beaktande. 
Diskussionen i Political Liberalism är på många sätt mer intressant i sin 
kantianska grund än det tidiga ganska osofistikerade autonomiargu
mentet. Enligt kantiansk rättvisa är de handlingar vars princip tål att 
göras offentlig att betrakta som rättvisa, vilka de än är. Enligt rawlsiansk 
rättvisa är det på kantianskt manér inte tillåtet att göra undantag för sig 
själv när konflikter ska lösas i offentligheten. Kontentan är att det grund
läggande krav som moraliska aktörer har att leva upp till inte är att de 
ska bete sig på ett visst sätt, utan att de ska förhålla sig till varandra på ett 
visst sätt. Nog är det en tanke värd att förvalta.



Stig Strömholm Kant och rättsvetenskapen

När en företrädare för rättsvetenskapen står inför uppgiften att på de 
betingelser som här är gällande - starkt begränsad tid, krav på allmän- 
förståelighet och på växelverkan med talesmän för andra discipliner - 
försöka lämna ett bidrag till en diskussion kring Immanuel Kants insats 
och dess verkningar, då står han också inför ett val, som lätt kan bli ett 
svårt dilemma. Det är valet mellan ett brett och övergripande perspek
tiv, som med nödvändighet leder till mycket allmänt hållna och i sämsta 
fall tämligen färglösa karakteristiker, och ett angreppssätt som tar upp 
något eller några av de enskilda konkreta problemområden där Kant 
kom att utöva ett reellt inflytande. Håller man sig uteslutande till den 
senare angreppsvinkeln, riskerar framställningen att ge en alltför snäv 
bild av filosofens gärning.

Det breda perspektivet är otvivelaktigt det man helst väljer, både därför 
att det får sägas ha blivit mycket väl utvecklat och genomarbetat under de 
tvåhundra år som gått sedan Kant avled och därför att det bäst tillgodoser 
kravet på allmän tillgänglighet och även belyser den kantska kritikens in
flytande på vad som traditionellt uppfattats som centrala rättsteoretiska 
frågor. Det är i det breda perspektivet som man får den klaraste bilden av 
de väldiga intellektuella förändringar som Kants skrifter kom att suc
cessivt medföra inom europeisk rättsvetenskap men genom denna och 
bortom den också inom praktisk juridisk verksamhet.

Kanske allra viktigast i ett brett perspektiv är att Kant genom sin radi
kala och skarpsinniga analys av förutsättningarna för säker kunskap (sär
skilt i ”Kritik der reinen Vernunft” från 1781) demolerar de kunskaps
teoretiska förutsättningarna för den dittills i västerländsk rättsvetenskap 
och rättsteori sedan länge helt dominerande uppfattningen att det finns en 
för förnuftet tillgänglig och på förnuftet grundad allmängiltig och oförän
derlig rättsordning, ”naturrätten”, om vars innehåll i enskildheter de lärde 
visserligen kunde tvista men om vars objektiva existens de i allt väsentligt 
var eniga. Andra uppfattningar, i regel byggda på religiös grund, hade för
visso funnits i den västerländska idéhistorien, och Kant var heller inte en-
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sam om att kritisera de teoretiska utgångspunkterna för den rationalistiska 
naturrätten. Nära ett halvt århundrade före honom hade den store skotske 
filosofen David Hume (d. 1776) från skeptiska och empiriska utgångs
punkter levererat en naturrättskritik, som i sak var lika ödeläggande som 
Kants. På den europeiska kontinenten och framför allt i Tyskland, som vid 
denna tid börjat inta en ledande ställning i den vetenskapliga världen, kom 
emellertid den königsbergske tänkarens insats, som var helt självständig 
och som utmärktes av sin med största skarpsinne och konsekvens genom
arbetade fullständighet, att bli ledande och att visa vägen för 1800-talets 
rättsteoretiska diskussion. Mot århundradets slut och i början av 1900- 
talet uppträder för övrigt skolor som söker sig tillbaka till Kant - i ett 
försök att genomtränga de skolbildningar som den tyska idealismen och 
framför allt Hegel hade skapat under den fortsatta 1800-talsutvecklingen 
- och som betecknas och även betecknar sig som ”nykantianska”.

Att utifrån den ena eller andra ståndpunkten värdera resultatet av Kants 
inflytande på europeisk rätt och rättsvetenskap hör inte till uppgifterna för 
denna diskussion. Kanske får det ändå tilläggas å ena sidan att naturrätten 
inte slutligt eliminerades vid 1800-talets början, även om dess läror under 
lång tid var förvisade från de ledande universiteten och tidskrifterna, å an
dra sidan att det framstår som en historiens ironi att den rationalistiske och 
humane upplysningsmannen Immanuel Kants dråpslag mot naturrätten 
kom att utgöra en förutsättning för den utveckling som ledde europeisk 
och inte minst tysk rättsteori in i en positivism, som tidvis hotade att inne
bära en fullständig skilsmässa mellan rättsregler och moralföreställningar, 
och att förvandla rättsvetenskapen till ett Glasperlenspiel med abstrakta be
grepp. Det var de fruktansvärda konsekvenser som under mellankrigstiden 
och det andra världskriget tycktes kunna dras ur denna positivism som ef
ter kriget gav naturrätten en mäktig renässans, mest spektakulärt uttryckt 
i Förenta Nationernas rättighetsförklaring från 1948 men vidareutvecklad 
och förstärkt i talrika andra internationella och nationella texter och nu
mera studerad som en självklart accepterad rättsvetenskaplig disciplin 
under namnet ”mänskliga rättigheter”. Det är ett slags ironi, sade jag, att 
Kants naturrättskritik fick de indirekta följder som den kan sägas ha fått. 
Ingenting kan ha varit filosofen mer främmande än idén att makt skulle 
vara liktydig med rätt. Det finns skäl att erinra om hans Ulla skrift ”Om den 
eviga freden”, visserligen ett utopiskt förslag i sin tid men samtidigt ett 
övertygande vittnesbörd om Kants utpräglat humana hållning och även 
om hans beredvillighet att öppet svara för den.

Om man i det breda perspektivet skall välja ytterligare ett område där 
Kants insats kan sägas ha varit avgörande för framtiden är det hans 
accept av idén om en hos människorna inneboende sedelag, hans plikt
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moral och hans berömda ”kategoriska imperativ”: moraliskt riktigt be
teende innebär att man handlar på sådant sätt som man skulle vilja se 
upphöjt till allmän lag. Till Kants ståndpunkt inom den praktiska filoso
fin hör därmed också föreställningen om den fria viljan och principen att 
det är den vilja som kommer till uttryck i en handling, inte handlingens 
resultat, som är avgörande när en människas gärningar skall bli föremål 
för bedömning. Filosofens idéer på detta område fick djupgående verk
ningar inom straffrätten. Förändringen innebar otvivelaktigt en huma
nisering - även sådana straffrättsreformatorer under upplysningstiden 
som den kände italienske juristen Beccaria hade haft en utpräglat instru
mentell syn på straffet och den straffade. Samtidigt kunde den moralise
rande straffrätten - liksom naturrättskritiken - leda till mer betänkliga 
konsekvenser. Strävan att moraliskt förbättra svåra brottslingar genom 
isolering, som skulle leda till självrannsakan och eftertanke, kunde få 
nedbrytande verkningar. Återigen är det emellertid skäl att understryka 
att en kritisk tänkare inte rimligtvis kan lastas för omdömeslös och över
driven vidareutveckling av hans idéer.

När det gäller mer snäva och specialiserade perspektiv på Kants insat
ser inom rättsvetenskapen skall det framhållas att den königsbergske filo
sofen var en flitig medarbetare i den framväxande tyska tidskriftsfloran 
och att han hade intressanta och originella synpunkter och idéer på många 
områden. Ett enda exempel må anföras i detta sammanhang. Det hör 
hemma på ett fält som jag har haft anledning att särskilt arbeta med, näm
ligen upphovsrätten (jag tillåter mig här hänvisa till S. Strömholm, Le 
droit moral del’auteur en droit allemand, français et Scandinave^ vol. 1,1967, s. 
184-195). I ett par viktiga inlägg, från åren 1785 och 1797, utvecklar Kant 
argument för upphovsmannens ensamrätt såväl i förhållande till allmän
heten som i relation till den förläggare som åtagit sig att publicera ett verk. 
Medan den framväxande men alltjämt mycket svagt utvecklade upphovs
rätten på kontinenten hade baserats så gott som helt på äganderätts- 
föreställningar, som hade ett tvivelaktigt värde i förhållande till förläg
garna, vilka inte utan fog kunde hävda att ett manuskript som de betalt för 
utgjorde deras välfångna egendom, framhåller Kant det personliga ele
mentet: en skrift är inte ett föremål, det är ett anförande av författaren, 
riktat till allmänheten, och ingen har rätt att förhindra denna kommuni
kation eller förändra dess innehåll. Kants insats på detta område, som är 
intressant genom sin självständighet och det överraskande grepp som han 
valde, kom först med tiden att uppmärksammas i den specialiserade 
rättsvetenskapliga diskussionen, men filosofens argument och säkert 
också hans anseende gav då hans idéer en tyngd som gav dem genomslag 
även på det praktiskt-juridiska området.



Markku Leppäkoski KcHlt i Vcir tid ~
i teoretisk filosofi

Som forskare i filosofi med anknytning till Kant har jag ofta fått frågor 
som börjar med ”Du som vet allting om Kant... Men jag vet inte all
ting om Kant. Det gör ingen. Kants samlade verk består av 29 band och 
sekundärlitteraturen är enorm.

Att Kant fortfarande, 200 år efter sin död, är högst aktuell bekräftas 
till exempel av den mycket omfattande utgivningen av litteratur om Kant 
både i form av böcker och av tidskriftsartiklar. Cambridge University 
Press har tagit på sig uppgiften att ge ut alla Kants publicerade verk på 
engelska i nyöversättning. Av de planerade 14 banden är nästan alla re
dan utgivna. Nyligen har också alla Kants tre kritiker samt Prolegomena 
kommit ut på svenska.

Det var med Kant som med andra klassiska filosofer att olika omstän
digheter bidrog till att just Kant blev väldigt populär på sin tid. Hans 
egentliga blomstringstid varade bara cirka tio år, men vår uppfattning 
om filosofin, metafysiken, blev djupt förändrad efter Kant. ”Alla” ville 
på ett eller annat sätt fortsätta det kantianska arvet, dock i en modifierad 
form. Sextio år efter Kants död började den så kallade neokantianismen 
med ropet ”tillbaka till Kant”. Ända till 1930-talet hade neokantinismen, 
i sina olika former, ledande positioner ”mellan idealism och positivism” 
i den filosofiska världen. I stort sätt alla moderna filosofiska riktningar 
har blivit starkt influerade av Kant. Kant är fader till alla filosofiska 
barn, all västerländsk filosofi är i grunden Kantiansk.

Det var också Kant som etablerade distinktionen mellan teoretisk och 
praktisk filosofi, en distinktion som fortfarande följs inom den akade
miska filosofin i Tyskland och i de nordiska länderna. Likväl är Kant
forskning delad enligt denna linje, trots att det för Kant själv var klart att 
det praktiska har prioritet men måste grundas i det teoretiska. Egent
ligen är det praktiska lika teoretiskt som det teoretiska. Praktisk filosofi 
har bara andra saker som sitt studieobjekt. Traditionellt har teoretisk 
filosofi uppfattats som den mest grundläggande, Kritik av det rena förnuftet 
som Kants huvudverk. Det tycks finnas stora nationella variationer be
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träffande vilka av Kants tankar som uppfattas som viktiga och levande. 
Till exempel är moralfilosofin och politikens filosofi dominerande i Stor
britannien, medan Kants moralfilosofi behandlas mera filosofihistoriskt 
och ”bara” hörande till det klassiska arvet i vissa andra länder. I några 
andra länder däremot anses Kants teoretiska filosofi behandla fortfarande 
aktuella problem inom dagens filosofi eller vetenskapsteori. Kant blir 
närmast som en levande deltagare i dagens debatt. Kants aktualitet på 
många områden kunde bäst bevisas med otaliga litteraturhänvisningar. 
I Tyskland har man nyligen givit ut en bok, Warum Kant heute? (Varför 
Kant idag?) (Walter de Gruyter, Berlin, New York, 2004). Femton le
dande forskare belyser där olika sidor av Kants filosofi.

Inom mitt eget område, den teoretiska filosofin, kan man lyfta upp 
två kantianska frågeställningar som under de senare decennierna har 
varit särskilt aktuella. Den ena handlar om frågan om filosofins berätti
gande: vad är filosofi? Är filosofisk kunskap något speciellt som har sin 
berättigade roll, eller kan inte och har inte de positiva vetenskaperna 
helt tagit över filosofins uppgift och därmed gjort den ”akademiska filo
sofin” helt överflödig och ointressant utanför filosofernas egen krets? 
Den andra frågan handlar om idealism och realism.

Det finns knappast någon mera kantiansk fråga än den om filosofins 
metod. Kant skriver explicit att hans ursprungliga bekymmer var tan
ken att filosofin, eller metafysiken som han kallade den, var en plats för 
motstridiga uppfattningar där ingen enighet och ingen framgång tycktes 
vara möjlig. Det är precis därför som Kant menar att varje vetenskap 
måste föregås av en kritik, en kritisk undersökning om och hur det är 
möjligt att nå kunskap på detta område. Liksom filosofin måste berättiga 
sig själv, eller ge upp sina krav på kunskap, måste alla enskilda vetenskaper 
ha sina filosofiska grunder. Alla hans stora verk, de må heta ”kritik”, 
”grundläggning”, ”grunder” eller dylikt, har som sitt syfte att berättiga 
utgångspunkter. Kants mest berömda argument, den transcendentala 
deduktionen, har syftet att visa hur vissa begrepp, de rena förstånds- 
begreppen, har objektiv realitet, dvs. tillämpning på verkliga objekt. Med 
andra ord, det handlar om berättigande av våra mest fundamentala be
grepp. Uppfattningen om filosofin som ”vetenskapernas drottning” har 
dominerat inom den efterkantianska filosofin; låt vara att det efter den 
språkliga vändningen inte längre var kunskapsteorin utan förståelsen av 
språket som ansågs vara filosofins kärna.

Vad är filosofi? Är (dagens) filosofiska frågor genuina eller bara intel
lektuella puzzel som har sina grunder i felaktiga antaganden? Vad hand
lar filosofin och dess teorier om? Argument tycks ofta vara det viktigaste 
i filosofiska diskussioner och ”själva saken” blir mindre viktig. Vår tids
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kraftfulla attacker mot akademisk filosofi - till exempel av Richard Rorty 
eller av Jacques Derrida - har varit direkt riktade mot kantianism i vårt 
tänkande. I många länder, däribland Sverige, har dessa tänkare kanske 
blivit mottagna med föga intresse och entusiasm bland professionella 
filosofer. Däremot har de ”radikala” intellektuella gärna åberopat deras 
slogans. ”Metakritik” blev ett etablerat begrepp redan under Kants livs
tid. Då Kant menar att varje vetenskap måste föregås av en kritik, menar 
Kants motståndare att hans egen kritik måste föregås av en metakritik. 
Hade Kant förbisett detta?

Vi bör inte glömma att i sin tid blev Kant mycket illa omtyckt av vissa 
filosofer. ”De etablerade” ansåg att han förstörde allting. Han anklagades 
för att ha dåliga kunskaper i filosofins historia: det som var nytt i hans tän
kande var felaktigt och det som var korrekt har andra sagt tidigare.

Kants kopernikanska revolution innebär att fokus flyttats från tingen 
till kunskapen om tingen. Ontologin måste ge plats åt kunskapsteorin. 
Samtidigt innebär detta att de mest centrala frågorna, som känneteck
nar även dagens filosofi, blir introducerade. ”Vad i vår kunskap är det 
som hör till tingen och vad är det som kommer från vårt huvud?” Själva 
tanken att det finns vissa begrepp som är nödvändiga för all kunskap 
leder direkt till tanken om olika begreppsramar; om dessa begrepp så 
varför inte några andra? Vi har fått redskap att skilja mellan realism, 
idealism och relativism. Med ”realism” menas olika uppfattningar om 
hur egenskaperna hör till tingen, m, medan idealism syftar på tanken 
att egenskaperna är ideala, det vill säga har sitt ursprung i kunskaps
subjektet.

Det finns flera olika skäl varför debatten om realism och idealism 
(ofta även kallad anti-realism) debatten har fått så mycket fart. Ett följer 
direkt från naturvetenskapernas utveckling. Till exempel har man hela 
tiden flyttat på gränsen vad gäller naturens minsta beståndsdelar. De 
minsta beståndsdelarna delas upp i ännu mindre delar, beståndsdelar 
som inte längre tycks vara några beståndsdelar. Vetenskapsteoretiker
nas strävan att följa med i utvecklingen har naturligtvis lett till att man 
har hittat tillbaka till Kant. Då skiljer man mellan olika typer av realism 
och idealism - och sätt att försöka komma ”bakom” dessa distinktioner. 
Dock får man ofta intrycket att Kant har blivit använd på ett dekorativt 
sätt. Kant skiljer inte mellan fenomen och ting i sig inom erfarenheten. 
Distinktionen gäller enbart inom den filosofiska reflektionens nivå. Men 
då har vi kommit tillbaka till den första frågan och metakritiken: hur är 
filosofisk reflektion, filosofisk kunskap möjlig!

Då den lärda världen i år hyllar Kant som en av den moderna tidens 
största tänkare kan det vara nyttigt att komma ihåg att Kant, liksom alla
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andra människor, också ofta var bunden till sin tids uppfattningar. Det 
finns frågor där vi alla skulle tycka att Kant definitivt hade fel. Ett exem
pel handlar om skillnaden mellan Kants och vårt sätt att se på veten
skapen. Någon fullblodig representant för fallibilism var han inte. Han 
menade att vetenskapernas mål var att bygga system med slutgiltiga 
svar. Han ansåg dessutom att han hade givit slutgiltigt tillfredställande 
svar på metafysikens problem. Om man kompletterade det som han hade 
gjort skulle metafysiken, som vetenskap, vara ett helt färdigt system före 
sekelskiftet. Detta var drygt tio år före sekelskiftet.



Otfried Höffe Moralfilosofi i vetenskapernas
tidsålder
En kättersk introduktion till Kants 
Kritik av det rena förnuftet

Den nya tidens tänkande är överflödande rikt på framstående verk. Lik
väl intar ett arbete fortfarande en särställning. Bland den moderna filo
sofins grundtexter finns ett verk som spelar en så framträdande roll att 
det utgör själva grundläggningen: Kants Kritik av det rena förnuftet. En
ligt en filosof som influerade bland annat August Strindberg - tänk till 
exempel på de buddhistiska undertonerna i Ett drömspel (1902) - alltså 
enligt Arthur Schopenhauer, är detta rentav ”den viktigaste bok som nå
gonsin skrivits i Europa”. Åtminstone för den nya tidens filosofi är detta 
en riktig värdering.

Oavsett om man tänker på förnuftets självkritik, vändningen till sub
jektet eller någon av de otaliga lärorna - från det syntetiska apriori över 
det transcendentala ”jag tänker” och matematiken som naturvetenska
pens språk fram till kritiken av alla gudsbevis - så gäller ett och samma: 
den som studerar Kants Kritik lär känna rötterna till den efterföljande 
filosofin.

De just nämnda lärorna vittnar inte bara om Kants dominerande be
tydelse, utan följer också den gängse, ortodoxa läsningen, som räknar 
Kants verk endast till den teoretiska filosofin. Filosofen från Königsberg 
skrev som bekant tre ”kritiker”. Dessutom förklarar han att förnuftets 
alla intressen förenas i tre frågor: ”1. Vad kan jag veta? 2. Vad bör jag 
göra? 3. Vad kan jag hoppas på?” (B 832 f.). Den andra kritiken, av det 
praktiska förnuftet, behandlar uppenbarligen den andra frågan; det 
praktiska förnuftet har med att göra med börat. Alltså ligger det nära till 
hands att relatera den första kritiken endast till den första frågan, om 
vetandet. Den tredje kritiken, av omdömeskraften, passar emellertid 
inte riktigt till den tredje frågan; dess filosofi om biologin och det sköna 
har knappast något med hoppet att göra. Jag föreslår därför ett alterna
tiv - min heterodoxa läsart - som innebär att den första kritiken gäller 
alla tre frågorna, och att verket alltså utgör ett slags encyklopedi över de 
filosofiska vetenskaperna. Till skillnad från den franska Encyclopédie ou 
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dictionnaire raisonné des sciences är den emellertid inte författad av ett 
”vittert sällskap” på nästan 150 personer, utan av en enda tänkare. Där
vid - så lyder min kätterska tillspetsning av den heterodoxa läsarten - 
spelar moralen ytterst den avgörande rollen: Kants Kritik av det rena 
förnuftet undersöker visserligen vetandet och utöver detta hoppet, men 
ställer bägge dessa undersökningar i moralens tjänst.

För det västerländska tänkandet innebär ett projekt av detta slag vis
serligen en radikal förändring, men likväl inte någon ren revolution. 
Den nya tidens filosofer, som var trötta på skolastikens ofruktbara spets
fundigheter, hade nämligen tidigt försökt förnya vetenskapen och kon
sten i allmänhet, en förnyelse som också skulle vara till praktisk nytta. 
Redan Francis Bacons Instauratio magna scientiarium, ”Vetenskapernas 
stora förnyelse”, erkänner sig förpliktad till människans välgång. Den 
franska Encyklopedien stegrar denna förpliktelse till en förväntan om att 
det samlade vetandet skall göra ”våra ättlingar inte bara mer bildade, 
utan också dygdigare och lyckligare”. Genom den isolerade men skarpa 
attack som Jean-Jacques Rousseau riktar mot denna förväntan befriades 
Kant enligt egen utsago från sin ursprungliga överskattning av veten
skapen {Bemerkungen XX 44). Hans uppväxt i en anspråkslös och from 
familj torde emellertid också ha haft ett starkt inflytande. Hur som helst 
börjar Kritiken i denna bemärkelse, i strid med nästan alla uttolkares för
väntningar, med ett praktiskt intresse, inte ett teoretiskt. Detta kommer 
klart till synes i en passage som vanligen förbises, nämligen det latinska 
motto som inleder verkets andra upplaga.

Detta motto hämtar Kant inte från Rousseau, utan i stället citerar 
han den profetiske vetenskapspolitikern Francis Bacon. I motsats till 
Rousseau förbinder Kant nämligen inte sitt praktiska intresse med en 
attack på vetenskaperna, som han i stället liksom Bacon sätter stort 
värde på. Men det som Bacon bara planerar, en förnyelse av vetenska
perna i praktikens namn, lyckas Kant verkligen genomföra. Med större 
anspråkslöshet, som också har sin grund i vetenskapernas enorma fram
steg sedan Bacons tid, inskränker Kant dock sin stora förnyelse till en 
liten del av vetenskaperna, till filosofin, vars fundamentala del kallas 
”metafysik”.

I likhet med Bacon avser Kant att göra slut på en ändlös villfarelse. 
Men denna avsikt gäller i första hand ”alla invändningar mot sedlighet 
och religion”, vilka han avser att ”för all framtid göra slut på genom det 
klaraste bevis på motståndarnas ovetskap” (B xxxi). Bacon förstår om
sorgen om mänsklighetens nytta och värdighet utilitaristiskt, Kant där
emot - den första innovationen - strängt moraliskt.

Kritikens moraliska syftning behärskar redan den första upplagan. 
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Även om Kant framhäver den först mot slutet, i det rena förnuftets ”Ka
non” och ”Arkitektonik”, är den moraliska syftningen ingalunda något 
som lagts till i efterhand i den andra upplagan. Tvärtom betonas den här 
genom att uppställas redan vid verkets början, för att motverka risken 
att man förbiser den, genom dess placering vid slutet av ett omfattande 
verk. Men därmed tycks det som om Kants verk vill tjäna två herrar: å 
ena sidan vetandet, å andra sidan handlandet, med tonvikt på moralen.

Denna dubbla tjänst kan tolkas på två olika sätt: antingen har den ena 
eller den andra herren företräde. Enligt den primärt teoretiska läsarten 
försöker Kant först och främst tjäna vetandet. Han ser emellertid med 
tillfredsställelse att denna tjänst också befrämjar moralen. För detta talar 
att han ägnar hundratals sidor åt rent teoretiska uppgifter: rättfärdi
gandet av den objektiva kunskapen och av filosofin som vetenskap. För
nuftets ”slutliga ändamål” gäller emellertid tre föremål, viljans frihet, 
själens odödlighet och Guds existens, vilka Kant menar är av föga teore
tiskt intresse (B 826). Av stort praktiskt, till och med offentligt intresse 
sägs det däremot vara att vid roten skära av allmänfarliga läror som 
materialism, fatalism och ateism (B xxxiv). Därför är den andra, primärt 
praktiska läsarten att föredra. Enligt denna utgör tjänandet av vetandet 
endast ett (visserligen oumbärligt) medel för det praktiska huvudsyftet, 
det ”moraliska”, som är det enda som ”egentligen räknas vid inrättan
det av vårt förnuft” (B 829).

Vetandet instrumentaliseras emellertid inte; trots moralens företräde 
behåller vetenskapen sitt egenvärde. Kritiken tar sin början som filosofisk 
kunskapsteori. Inledningen och de två första av sammanlagt fyra delar, 
”Estetiken” och ”Analytiken”, undersöker de betingelser under vilka 
objektiv kunskap överhuvudtaget är möjlig. En tredje del, ”Dialektiken”, 
utvecklar betingelserna för sökandet efter objektiv kunskap, principerna 
för all forskning. Till och med den fjärde delen, ”Metodläran”, som visser
ligen behandlar moralen, gör det bara till knappt en tredjedel.

Inom ramen för sin kunskapsteori konfronterar Kant två riktningar 
som nästan sedan filosofins begynnelse häftigt bekämpat varandra. Till 
att börja med tar han parti för den ena riktningen, empirismen. Med 
udden riktad mot den andra riktningen, rationalismen, förklarar han att 
åtminstone om man ser till tidsföljden så ”börjar all vår kunskap med 
erfarenheten” (B 1). Men den tidsliga början sammanfaller inte med det 
sakliga ursprunget. Mot empirismens anspråk på att ha funnit den ute
slutande kunskapskällan hävdar Kant ”att också vår erfarenhetskunskap 
är en sammansättning av det vi mottar genom intryck och det som vår 
egen kunskapsförmåga tillhandahåller av sig själv (endast föranledd av 
sinnliga intryck)” (B 1). Med detta hävdande slår Kritiken in på en väg 
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bortom rationalism och empirism. Denna tredje väg är bestämd av tan
ken att allt vetande präglas av ett för-vetande, ett apriori, och då inte 
bara ett relativt sådant av typen: ”Den som undergräver grundvalen för 
sitt hus, vet på förhand att huset kommer att rasa.” Tvärtom är all empiri 
bunden till absoluta, förempiriska betingelser, till ett absolut apriori.

Inom detta apriori skiljer Kant ut den okontroversiella, analytiska 
delen från den kontroversiella, syntetiska delen. Fördelen med en ana
lytisk utsaga, till exempel att varje ungkarl är ogift, ligger i sannings
kriteriet. Sanningen avgörs här med hjälp av blotta logiska lagar och 
språkliga meningsregler. Nackdelen är att kunskapen på detta sätt en
dast kan klargöras. Med det syntetiska apriori kan kunskapen däremot 
utvidgas. Denna möjlighet är emellertid principiellt omtvistad. Rationa
lismen, för Kant i första hand Leibniz, betraktar förnuftssanningarna 
som analytiska; empirismen däremot, till exempel Hume, erkänner bara 
fakta: ”matters of fact”, och relationer mellan föreställningar: ”relations 
of ideas” {Enquiry IV1). När Kant övervinner motsatsen mellan rationa
lism och empirism sker det inte genom något slags kompromiss, utan 
genom en ny och samtidigt ovanlig kunskapsform, Kants andra inno
vation: det syntetiska apriori.

För att göra denna ovanliga kunskapsform acceptabel för skeptikern, 
förklarar Kant att den trots allt inte är så ovanlig. Den förekommer näm
ligen i allmänt respekterade vetenskaper. I den första och andra delen av 
Kritiken visar Kant för matematikens respektive fysikens vidkommande 
att de överhuvudtaget inte är möjliga utan ett syntetiskt apriori.

Men vart har nu moralen, det påstådda ledmotivet, tagit vägen? Den 
ortodoxa läsningen betraktar det syntetiska apriori som ett blott epistemo- 
logiskt, det vill säga teoretiskt begrepp. Men i själva verket har det också 
en praktisk betydelse. Moralens bud, som budet om att hjälpa sin nästa, 
gäller enligt Kant oberoende av den erfarenhet som i detta fall är av
görande, dvs. de sinnliga impulserna. Eftersom den därtill lär oss något 
nytt, har moralen - och det är Kants tredje innovation - metodologisk 
status av ett syntetiskt apriori. Därmed griper Kants andra stora inno
vation över också på moralens område.

Till att börja med vänder sig Kant emellertid till en vetenskap som 
sedan gammalt utövat en särskild lockelse på filosofin: matematiken. 
Försöket att ur ett fåtal axiom eller grundsatser deduktivt härleda ett 
helt ”system”, mos geometricus, blir under tiden före Kant rentav till ett 
förhärskande ideal. Kant faller inte offer för denna fascination. Han 
betraktar visserligen matematiken som mönstret för en framgångsrik 
vetenskap, därtill som grundspråket för all naturvetenskap, och sist 
men inte minst som en äkta förnuftskunskap. Dess specifika gestalt står 
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emellertid inte öppen för filosofin, eftersom: ”Den filosofiska kunskapen 
är förnufiskunskap genom begrepp, den matematiska förnuftskunskap ge
nom konstruktion av begrepp” (B 741).

Kants nya, till och med revolutionerande förståelse av sinnlighetens 
betydelse för kunskapen utgör hans fjärde innovation, och ligger till 
grund för hans revolutionerande teori om matematiken. Den ”estetik” 
som inleder Kritiken behandlar inte de sköna konsterna utan aisthesis, 
det vill säga sinnligheten eller åskådningen. I sin teori om denna går 
Kant i fundamentala avseenden emot den rationalistiska, fram till våra 
dagar förhärskande förståelsen av matematiken. Han hänför nämligen 
inte matematiken (primärt) till begreppens värld, utan snarare till åskåd
ningens värld. Som han med den matematiska geometrin som exempel 
visar rör det sig emellertid om en strikt förempirisk åskådning: ett rent 
utanför-mig och bredvid-vartannat, den blotta rumsligheten.

Kant medger utan vidare att det inom geometrin finns analytiska 
(”identiska”) satser, ”t.ex. a = a, det hela är lika med sig självt, eller (a + 
b) > a, dvs. det hela är större än sin del” (B 17). Dessa satser är emellertid 
blott formella slutledningsregler och därför inte specifika för geometrin. 
De äkta, för geometrin specifika grundsatserna är i stället satser av typen 
”den räta linjen mellan två punkter är den kortaste” (B 16).

Med exempel av detta slag ger sig Kant in på ett riskfyllt område. Att 
rummet - som han säger - har endast tre dimensioner (B 40), att mellan 
två punkter endast en rät linje är möjlig (B 204) och att tre punkter alltid 
ligger i ett plan (B 761) gäller visserligen för den euklidiska geometrin. 
Men som man nu får lära sig redan i skolan, finns det andra geometrier 
i vilka dessa satser inte gäller. Innebär då detta att Kants geometrifilosofi 
är ohjälpligt föråldrad, och att de eviga sanningar som postuleras i Kri
tiken följaktligen har fått sitt evighetsanspråk omkullkastat genom veten
skapens framsteg?

Ett sätt att försöka ”rädda” Kritiken från denna nedslående bedömning 
är att till att börja med skilja mellan två slags rum: Euklides’ åskådligt 
givna, tredimensionella rum och den nyare matematikens och fysikens 
”mer komplexa” rumsbegrepp. Därefter tillskriver man det euklidiska 
rummet en filosofisk särställning. Men detta räddningsförsök gör var
ken Kant eller sakfrågan rättvisa.

Ett för Kant rättvisande försvar ser helt annorlunda ut. Som första 
steg avstår man från att åberopa en filosofisk särställning för den enda på 
Kants tid kända geometrin. I det andra steget värderar man det första 
och upptäcker dess fördel, nämligen en stor befrielse: rummets filosofi 
frigörs fullständigt från den vetenskapliga utforskningen av rummet inom 
såväl matematik som fysik. I det tredje och sista steget läser man Kants 
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”Estetik” i enlighet med denna frigörelse och ser att texten i själva verket 
måste läsas på detta sätt; för medan Kant generellt sett försöker bevisa 
sina påståenden, gör han inte minsta ansats att framlägga bevis för de 
euklidiska axiomen. I stället hävdar han i sin allra första publikation 
(Gedanken, 1746: § 9-11) - som trots allt ligger omkring tre generationer 
före de icke-euklidiska teorierna av C. F. Gauss, J. Bolyai och N. J. Loba- 
tjevskij - att icke-euklidiska rum är möjliga.

Eftersom Kritiken i sin ”estetik” befattar sig endast med grundvalen 
för all yttre åskådning, den blotta ”rumsligheten”, utgör varken den eukli
diska eller någon icke-euklidisk geometri en del därav. Det för Kants 
projekt avgörande filosofiska rummet saknar varje närmare bestämning. 
Såsom ett innehållsligt fullkomligt obestämt rum, såsom den blotta rums
ligheten, består det inte av något annat än detta utanför-mig och bred- 
vid-vartannat som ligger till grund för alla mer specifika rumsföreställ- 
ningar. Något avgörande för eller emot en bestämd rumsföreställning låter 
sig överhuvudtaget inte fattas med hjälp av detta filosofiska rum. Det 
filosofiska rummet är inte en matematisk premiss som man kunde här
leda matematiska satser ur. Det utgör bara horisonten för matematikens 
konstruktioner av rum med vissa strukturegenskaper.

Enligt Kant vilar kunskapen på ett samspel mellan två förmågor. Den 
ena förmågan upptar intryck som bearbetas av den andra: den receptiva 
sinnligheten tillhandahåller ett helt obestämt material som det aktiva 
förståndet formar till en bestämd enhet. Mer än hundra år senare fram
lade en inflytelserik filosofi, den logiska empirismen, idén att det finns 
rena observationsdata; och det krävdes ett par generationer av intensiv 
debatt för att övervinna denna ”myt om det givna”. Hade man läst Krz- 
tiken ordentligt kunde filosofihistorien ha besparats denna irrfärd. En
ligt Kant är kunskapen nämligen visserligen hänvisad till något på för
hand givet, men detta kan aldrig uppträda annat än tillsammans med en 
aktiv prestation från förståndets sida. Den förment rena observationen 
är i själva verket alltid redan präglad av begreppsliga element. Dessa 
element är förvisso av empirisk natur, men till grund för dessa i sin tur 
ligger - som Kritikens andra del visar - strikt förempiriska element. Dessa, 
det vill säga kategorierna, vidare det transcendentala ”jag tänker” och 
grundsatserna utgör ännu ett syntetiskt apriori - vilket är den femte stora 
innovationen.

Precis som vi gör idag förstår Kant vetenskapen i första hand som 
naturvetenskap och ser dess förebild i fysiken. Denna undersöker exem
pelvis förändringar eller händelseförlopp, som att temperaturen faller 
varpå vattnet fryser, eller att solen skiner och en stenbänk blir varm. 
Den första händelsen brukar vi betrakta som orsaken till den andra. 
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Därmed hävdar vi inte blott ett efter-vartannat: först kyla, sedan frys
ning, utan också ett på-grund-av: eftersom det blir kallt, så fryser vattnet. 
Detta ”eftersom”, sambandet mellan orsak och verkan, kan emellertid 
inte observeras, utan snarare medför iakttagaren det som ett på förhand 
givet tankemönster. Det enskilda händelseförloppet är naturligtvis em
piriskt, liksom de krafter som åstadkommer det och därtill även natur
lagarna, i detta fall värmeläran. Kausalitetstanken däremot, alltså tan
ken att man först genom krafterna och de bakomliggande lagarna vinner 
objektiv kunskap om händelseförloppet, är ett syntetiskt apriori.

Men nu kan det förefalla som om Kant lägger krokben för sig själv, 
nämligen genom att denna tanke tycks undergräva den moraliska syft
ningen. Moralen förutsätter ju också enligt Kant frihet; men om naturen 
är alltigenom bestämd av kausalitet finns det inget utrymme för frihet 
och moral. Idag kan vi se hur den neurologiska vetenskapen efter Libets 
experiment stolt förkunnar budskapet att kausalitet och frihet står i kon
flikt med varandra. Men som filosofer är vi inte precis överraskade, efter
som vi känner till att detta har förkunnats sedan länge, i olika varianter.

Kant är en både ärlig och grundlig tänkare. Även om det i sista hand är 
moralen som intresserar honom och han kan se att denna är knuten till 
friheten, börjar han med att en gång för alla konstatera frihetens kon
flikt med kausaliteten. I stället för att försöka släta över motsättningen 
erkänner han den öppet. Han upptäcker rentav - och här ser man hans 
grundlighet - att ursprunget till denna motsättning ligger i förnuftet 
självt. Denna upptäckt - en sjätte innovation - innebär onekligen en 
förödmjukelse för människan, eftersom förnuftet, som är det som be
stämmer och rättfärdigar människans särställning i kosmos, visar sig 
rymma en inre motsägelse. Och det som tidigare var alla vetenskapers 
drottning, den fundamentala filosofi som också kallas metafysik, visar 
sig vara skådeplatsen för ändlösa stridigheter (A viii).

Stridigheter är förstås ingenting nytt inom filosofin, men däremot att 
de skulle förekomma inte bara mellan preliminära uppfattningar, utan 
till och med mellan genomtänkta teorier. Följaktligen kan konflikten 
här inte förklaras utifrån enkla misstag eller som resultat av språkför
bistring (här är Kant mer radikal än den analytiska språkfilosofin), och 
inte heller klaras ut genom att uppfattningarna preciseras. Kontrovers
erna i fråga härrör från en klyvning hos förnuftet självt, ett inbördeskrig 
mellan rationalism och empirism inom förnuftet.

I tredje delen av Kritiken konstaterar Kant ytterligare motsägelser, 
upprättar ett systematiskt sammanhang mellan dem och låter slutligen 
förnuftets inbördeskrig, nu i plural, få fritt utlopp. Som vi vet finns det 
olika riktningar i dagens filosofi: förutom det analytiska tänkandet har 
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vi också hermeneutiken och postmodernismen. Inom den sistnämnda, 
till exempel hos Lyotard, berömmer man sig av att dekonstruera de stora 
”berättelser” som hittills hållit ihop tänkandet. Så avslöjas exempelvis 
tanken på en fortskridande frigörelse av mänskligheten som en villfarelse, 
och generellt sett skall längtan efter enhet vika för ett erkännande av 
mångfalden.

I själva verket tar dekonstruktionen sin början långt dessförinnan, 
redan vid upplysningens höjdpunkt, som samtidigt är dess vändpunkt: 
hos Kant. Hans Kritik förstör nämligen hela den speciella metafysiken, 
det vill säga den traditionella filosofin om själen, friheten och Gud. Dess
utom, till skillnad från postmodernismen, visar sig Kant vara revolu
tionär och likväl konstruktiv. För han nöjer sig slutligen inte med en 
dekonstruktion, utan omvandlar i stället den traditionella filosofin till 
en teori om naturvetenskaplig forskning som lyckas göra rättvisa åt 
såväl naturvetenskapernas forskningspatos som deras principiella grän
ser. Kants sjunde innovation består i ett rättfärdigande av den veten
skapliga forskningens ständiga öppenhet, något som lämnar utrymme 
för och i viss mån till och med kräver det moraliska förnuftet.

För en argumentation med denna målsättning tränger sig emellertid 
följande fråga på: Om det till sist är moralen det kommer an på och 
denna tillerkänns en plats i Kritikens tredje del, vartill behövs då den 
långa vägen genom första och andra delen? Svaret på denna fråga har två 
delar. Utan teorin om kausaliteten, alltså del II, förstår man inte dess 
strikta motsättning till friheten; och utan teorin om sinnligheten, alltså 
del I, förstår man inte att sinnligheten är oumbärlig för all kunskap. Där 
sinnlighet saknas, kan man förvisso tänka logiskt; men genom det blotta 
tänkandet kan man inte vinna kunskap. Den som antar motsatsen är 
offer för en illusion eller rentav en hägring - han tror sig ha kunskap där 
det inte finns något att ha kunskap om.

Låt oss i all korthet påminna oss konflikten mellan naturkausalitet och 
frihet. Enligt den ena sidan, empirismen, finns det ingen frihet, utan allt 
i världen sker blott i enlighet med naturlagar. Rationalismen däremot 
hävdar att en förklaring av det som sker kräver också en annan kausali
tet, utöver den enligt naturlagar, nämligen en kausalitet genom frihet. 
För att vinna objektiv kunskap om en given verkan måste man söka dess 
orsak. Men om denna har man objektiv kunskap endast om man känner 
orsaken även till den, en orsak för vilken man återigen måste få kunskap 
om orsaken - så att förklaringen måste fortgå i det oändliga. Nu är det 
emellertid omöjligt att gå igenom en oändlig serie; följaktligen förblir 
vissa verkningar ofullständigt förklarade och därmed har vi inte i sträng 
mening ”objektiv” kunskap om dem.
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Men om man av denna anledning med motståndaren antar en andra 
kausalitet, frihetens, så åberopar man något som ligger utanför erfaren
heten, och det till och med principiellt. Följaktligen åberopar man sig på 
ett ”tomt tanketing” (B 475); eftersom varje åskådningsmöjlighet sak
nas, motsvaras ju friheten inte av något föremål i världen. Som en orsak 
som inte själv har någon orsak förekommer friheten inte på erfarenhet
ens område.

Av detta följer emellertid mindre än vad empiristen tror. Det innebär 
inte ett berättigande av den dogmatiska determinism som förklarar att 
friheten är omöjlig. Det enda som berättigas är en metodisk determinism, 
enligt vilken varje händelse och varje handling låter sig undersökas med 
avseende på sina orsaker. Härunder faller också det ”viljeryck” som 
hjärnforskare idag talar om. Kant skulle därför inte förvånas över de 
förment så revolutionerande Libet-experimenten. Att man varken kan 
avvisa orsaksfrågan eller visa att den är omöjlig att besvara innebär 
emellertid bara en potentiell determinism, inte en aktuell. Och framför 
allt gäller den endast på området av möjlig erfarenhet. Utanför detta, 
på det icke-empiriska området, förblir friheten - så lyder Kants åttonde 
innovation - en tankemöjlighet.

På detta preliminära resultat bygger den fjärde delen av Kritiken, liksom 
moralfilosofin. Men redan i den tredje delen preciserar Kant begreppet 
om den för människor karaktäristiska friheten. Liksom hos djuren så före
kommer förvisso sinnliga motiv även i samband med den mänskliga fri
heten. Men handlandet följer inte med nödvändighet av dessa, eftersom 
människan kan göra sig föreställningar om det goda och nyttiga. Bero
ende på räckvidden av föreställningen om det goda kan man skilja mellan 
tre nivåer av (praktisk) frihet som i tilltagande grad inskränker sinn
ligheten. Dessa frihetsnivåer betecknas i Kritiken visserligen inte alltid 
med de uttryck som används nedan, men i sak återfinns de där.

I samband med den tekniska föreställningen om det goda och den tek
niska friheten är oberoendet av de sinnliga motiven begränsat till rela
tionen mellan mål och medel. Så måste till exempel den som vill bli rik 
ha långt större inkomster än utgifter. I samband med den pragmatiska 
friheten och den motsvarande föreställningen om det goda omfattar obe
roendet även relationen till det naturliga ändamålet: tjänar rikedomen 
den egna välgången, det vill säga lyckan? Först på den högsta nivån gör 
man sig oberoende till och med av detta mål; i denna ”moraliska frihet” 
förmår man i viss mån avstå från lyckan. Som bevis för detta hänvisar 
Kant inte till särskilda filosofinsikter, utan till ”varje människas sedliga 
omdöme” (B 835). Detta kräver nämligen att rikedomen, om det nu är 
den man söker, förvärvas hederligt och inte bedrägligt, och förutom 
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detta att man hjälper dem som lider nöd, och kanske rentav följer de 
stora mecenaternas grundsats: ”Den som dör rik, dör i skam.”

En filosofi som undersöker vetandet ur moralens perspektiv betecknar 
Kant förvånansvärt nog som ”kosmopolitisk”, ”världsmedborgerlig”. 
Därmed bekräftar han vår kätterska introduktion till Kritik av det rena 
förnuftet.

”Världsmedborgerlig” kallas filosofin inte på grund av sin kultur- och 
epoköverskridande giltighet; att den har en sådan giltighet är självklart 
när det är fråga om en grundlig och övergripande filosofis teori. ”Världs
medborgerlig” sägs den vara genom att påvisa den moralisk-praktiska 
nytta som gör Kritiken till en praktisk filosofi i naturvetenskapernas 
tidsålder. Genom den moralisk-praktiska nyttan blir det akademiska 
begreppet om filosofin, skolbegreppet, varken försvagat eller uppblan
dat med ett främmande moment. Men det teoretiska förnuftet inses peka 
bortom sig självt och därigenom samtidigt nå sin fullkomning. Kant 
avvisar inte bara den uppfattning han själv i ett tidigt skede stod nära, 
nämligen att vetandet vore ett självändamål, utan också optimismen hos 
många upplysnings tänkare som menade att mänsklighetens moraliska 
tillstånd skulle förbättras genom kunskapens tillväxt. Det teoretiska 
förnuftet - det är Kants nionde innovation - måste i stället avstå kunga
tronen till det rena praktiska förnuftet, det vill säga till den moraliska 
friheten. Kunskapens prioritet viker för moralens företräde.

Sammanställer man alla dessa och andra innovationer av Kant, så 
tycks det berättigat att avsluta med Hölderlins passionerade ord om filo
sofin (Brev., 235 ): Kritiken ”måste du studera om du så inte skulle ha mer 
pengar än som behövs för att köpa lampa och olja, och inte mer tid än 
från midnatt till hanegäll”.1 *

1 För en utförligare tolkning av Kritik av det rena förnuftet, se mm Kants Kritik
der reinen Vernunft. Die Grundlegung der modemen Philosophie (München: Beck,
20043 * *) ; för en allmän introduktion till Kant, se mmImmanuelKant. Leben, Werk,
Wirkung (München 20046). [Svensk översättning av Fredrik Linde, Immanuel
Kant (Stockholm: Thales, 2004).]
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I sitt första publicerade arbete, Den sanna värderingen av de levande kraf
terna (1746), försöker Immanuel Kant rädda metafysiken genom att be
gränsa matematikens anspråk. Denna begränsning visar sig vara en upp
gift för en form av filosofi som måste föregå inte bara matematiken, utan 
rentav metafysiken själv. Utan vägledning från en viss filosofisk metod 
tenderar metafysiken att missuppfatta sitt föremål och förväxla det med 
matematikens. Underlåtandet att skilja mellan matematik och metafy
sik ger upphov till ständiga kontroverser, där bägge parter tycks ha lika 
goda argument för sina respektive uppfattningar.

Den unge Kant försöker visa att den långvariga diskussionen mellan 
Cartesianer och leibnizianer om den riktiga bedömningen av kraft är ett 
exempel på en sådan konflikt. Konflikten är emellertid blott skenbar. 
Utifrån ett visst slags filosofiskt övervägande kan man visa att de två 
parterna i själva verket inte tvistar om samma föremål. Cartesianerna 
utgår från en matematisk uppfattning om föremål, medan den leibniz- 
ianska lärans föremål hör till naturens metafysik (§ 114).

När det gäller idén om hur sådana konflikter skall lösas erkänner sig 
Kant stå i skuld till två naturvetenskapsmän. En viss herr Bülfinger, en 
leibnizian, har argumenterat för att när människor med sunt förnuft 
kommer fram till helt motsatta åsikter, så är det rimligt att inrikta sin 
uppmärksamhet på någon viss mindre premiss som gör det möjligt för 
bägge parter att i viss utsträckning ha rätt (§ 20). Herr von Mairan, en 
cartesian, har argumenterat för att när man undersöker en viss position, 
måste man vara i besittning av en metod som tillåter en att avgöra huru
vida de premisser på vilka åsikten vilar lyder under samma villkor som 
de premisser som döljer sig i slutsatsen (§ 88, jfr även § 128). Kant tilläg
ger att avsaknaden av en sådan metod förklarar det misstagens tyranni 
som har hemsökt det mänskliga förståndet genom århundradena, och 
att filosofin med en sådan metod skulle kunna bespara sig åtskilliga 
misstag (§89).

Nu kan filosofin inte nöja sig med att bara avslöja tvetydigheter och
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visa att därpå byggda argument är formellt ogiltiga slutledningar, så 
kallade paralogistiska misstag. Filosofin försöker fastställa sanningar 
och måste därför också kunna bedöma huruvida de respektive positio
nerna i en kontrovers är sanna eller falska när deras föremål tolkas på 
lämpligt sätt. De villkor på vilka argumentet vilar skall således inte bara 
klargöras med avseende på termernas mening. Den avgörande frågan 
är inte vad de respektive parterna faktiskt lägger in i sina begrepp, utan 
hållbarheten hos deras respektive uppfattningar.

Låt oss utan vidare argument anta sanningen av den cartesianska be
dömningen av kraft, som sammanfaller med den newtonska mekanikens. 
Men vari består berättigandet av den andra positionen, som Kant för
svarar som ett metafysiskt påstående?

Frågan om metafysikens riktiga metod var vid denna tid föremål för 
livlig diskussion. De två huvuduppfattningarna var

(i) att metafysiken skulle förfara more geometrico, dvs. den skulle 
förfara deduktivt med utgångspunkt i definitioner, axiom och 
bevis;

(ii) eller att metafysiken skulle förfara induktivt, från erfarenheten 
till de mest allmänna sanningarna.

Den första uppfattningen är typisk för metafysiker som Spinoza, Leib
niz och Wolff, medan den mest framstående företrädaren för den andra 
var Newton.

Den unge Kant är väl medveten om metafysikens problem. Han skriver:

Jag kan inte lova att uppnå något avgörande och motsägelsefritt i en betraktelse 
som är blott metafysisk; därför övergår jag nu till följande kapitel, som genom 
tillämpningen av matematik kanske kan göra större anspråk på övertygelse. Vår 
metafysik står liksom många andra vetenskaper i själva verket endast på trös
keln till en riktigt välgrundad kunskap; Gud vet när man kommer att få se den 
ta steget över denna tröskel. Det är inte svårt att se dess svagheter i åtskillligt av 
vad den företar sig. Man finner mycket ofta att fördomar utgör den största kraf
ten i dess bevis. Ingenting har större i skuld i detta än den förhärskande böjelsen 
hos dem som försöker utvidga den mänskliga kunskapens omfattning. De skulle 
vilja ha en storslagen världsvisdom, men man skulle önska sig att det också blev 
en välgrundad sådan. (§ 19, också citerat av M. Friedman, Kant and the Exact 
Sciences, s. 17)

Följaktligen förkastar han tydligt idén att metafysiken kan förfara de
duktivt utifrån sina egna fundamentala insikter. Men hans försök att 
begränsa matematikens och mekanikens domän genom att åberopa ett 
metafysiskt föremålsbegrepp kräver att han inte helt och hållet ansluter 
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sig till det newtonska synsättet. Även om den newtonska metoden är 
induktiv i den bemärkelsen att den börjar med erfarenhetens fenomen 
och därmed står i motsats till matematikens metod, så inbegriper den 
förvisso en tillämpning av matematik på alla sina föremål.

Kant strävar efter att finna en medelväg mellan dessa två hållningar. 
Hans idé är att ett metafysiskt påstående måste utarbetas på begrepps
liga grunder som är oberoende av matematikens axiom och definitioner. 
Likväl måste det testas utifrån de resultat som uppkommer genom till- 
lämpningen av matematik på erfarenheten. Även om matematik och na
tur inte helt och hållet täcker varandra, måste påståenden om den senare 
vara i överensstämmelse med sanningarna inom den förra. Dessutom är 
de metafysiska sanningarna de som tjänar som grundvalen för den ma
tematiska beskrivningen av naturen.

Men trots Kants klarsynthet när det gäller metafysikens tidigare för
villelser kan hans försök att stödja den metafysiska förståelsen av före
mål knappast sägas vara framgångsrikt. Han presenterar först ett antal 
villkor som måste råda om den leibnizianska mätningen av inre kraft 
skall vara giltig. Kropparnas rörelse måste vara fri och obehindrad (som 
till exempel hos planeterna), den verkande kraften måste ligga någon
stans mellan ett minimi- och maximimått, och de påverkade föremålens 
massa måste ligga över ett viss minimum. Han hänvisar sedan (§157) till 
ett experiment där klot med samma massa och storlek från olika höjder 
släpps ned på ett mjukt material. Experimentet visar att storleken på 
hålen i det mjuka materialet är proportionerlig mot den höjd från vilken 
kloten släpps. Kant menar att detta bevisar hans allmänna princip om 
inre kraft. När en naturlig kropp påverkas uppkommer en inneboende 
kraft, en ”intension” som bevarar den kraft som överförs till kroppen 
(§ 121). I detta experiment överförs kraften från de klot som släpps till 
det material de släpps ned på. I mjuka material utövas den bevarade 
kraften på ett kontinuerligt sätt och trycker samman dess delar. Om den 
kraft som bevarar den överförda kraften är exakt densamma som kraften 
hos de klot som släpps, mätt genom dess hastighet, skulle hålens storlek 
vara proportionerlig mot hastigheten, vilket är exakt vad experimentet 
visar. Alltså är den totala kraften i det elastiska materialet proportioner
lig mot kvadraten på hastigheten hos den verkande kraften (jfr Fried
man, s. 6, not 8). Följaktligen är den leibnizianska mätningen av inre kraft 
riktig, även om dess uppfattning om denna kraft som en förmåga hos 
föremålet att själv bestämma förändringen av sina tillstånd måste för
kastas. Enligt Kant finns det ingen inre eller levande kraft, såvida före
målet inte påverkas av en yttre kraft.

Ingen övertygades av Kants argument. Det talade onekligen inte till 
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hans fördel att den inre kraft han postulerar för att förklara uppträdan
det hos fritt rörliga kroppar inskränker Newtons tröghetslag, eftersom 
den endast gäller under särskilda omständigheter (§ 132, jfr Friedman, 
loc. cit. och s. 17, not 24). Inte långt därefter gav Kant dessutom själv 
upp försvaret av den levande kraften och dess leibnizianska bedömning. 
Så varför skulle detta verk intressera oss? Trots betydande skillnader 
mellan detta ungdomsverk och hans senare så kallade kritiska förståelse 
av metafysiken, som först uppträder i Kritik av det rena förnuftet (1781), 
överger Kant aldrig idén att filosofin är en disciplin vars uppgift upp
kommer genom existensen av synbarligen olösliga konflikter inom det 
mänskliga förnuftet. Han bibehåller också schemat för hur sådana kon
flikter skall lösas. Vi måste granska de olika parternas argument för att 
finna en term som är tvetydig och fungerar som mellantermen i deras 
syllogistiska resonemang. Sedan måste det visas att även om vardera 
parten i tvisten tror att de diskuterar samma fråga som den andra, argu
menterar de i själva verket om två olika saker, som bara framstår som en 
och samma på grund av den tvetydiga termen.

Filosofiska konflikter är med andra ord av strukturellt samma slag 
som talrika triviala exempel (tänk bara på tevedebatter) där människor 
bara skenbart är oeniga, eftersom de i själva verket talar om olika saker. 
Det anmärkningsvärda med filosofiska kontroverser är emellertid att 
tvetydigheterna har förblivit dolda eftersom man saknat de resurser 
som möjliggör en riktig distinktion. För att formulera det i von Mairans 
termer, så har man varken avslöjat eller berättigat betingelserna för par
ternas respektive argument.

En kontrovers inom naturvetenskapen (vid denna tid betecknad som 
naturfilosofi) och anmärkningar av två naturvetenskapsmän kan alltså 
betraktas som ursprunget till Kants senare kritiska filosofi. Men rela
tionen mellan Kants filosofi och vetenskapen är mycket mer intim och 
komplex än så. Låt oss börja med att skissera hur vetenskapen både be
stämmer programmet och kriterierna för det filosofiska projekt som tar 
sin början med Kritik av det rena förnuftet.

Kants filosofiska mål var att etablera metafysiken som en vetenskap. 
Traditionellt betraktas metafysiken som antingen en lära med funda
mentala sanningar, det vill säga som ontologi, eller som en disciplin som 
sysslar med tre specifika föremål: själen, världen och Gud. Men av skäl vi 
ännu inte nämnt är Kant skeptisk mot traditionen. Han förkastar både 
traditionell ontologi och uppfattningen att vi kan vinna kunskap om sjä
len, till exempel dess frihet eller odödlighet, och Gud.

Hans ursprungliga mål var att skriva en naturmetafysik, som skulle 
innehålla de mest fundamentala sanningarna om den fysiska världen, 
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liksom en moralens metafysik, en framställning av fundamentala dyg
der och rättigheter. Det sistnämnda utkom 1797, det förstnämnda slut
förde Kant aldrig. Han arbetade med projektet så länge hans intellek
tuella krafter tillät och vi har hans utkast, kända som Opus posthumum. 
Under det sista året av Kants liv försämrades hans fysiska och mentala 
hälsa, och till slut kunde han inte ens skriva sitt eget namn.

Problemet med all tidigare metafysik var enligt Kant att trots det 
mänskliga intellektets naturliga benägenhet att sträva efter obetingade 
sanningar, och mångfalden av olika åsikter och synpunkter, så hade man 
hittills saknat lämpliga medel för att bedöma vilket av flera konkur
rerande synsätt, om något, som kunde berättigas. Metafysiken hade inte 
varit mer än ett slagfält. Detta lämnade utrymme för anarki, likgiltighet 
och skepticism (A ix). Vari ligger skillnaden mellan metafysiska påstå
enden och de som framförs av tvivelaktiga andeskådare som Sweden
borg? Givet den mycket säkrare karaktären hos andra vetenskaper, till 
exempel matematik och fysik, kunde det tyckas som om det mest överty
gande sättet att närma sig metafysiken vore att låta vetenskapen, det vill 
säga naturvetenskapen, avgöra sanningens omfattning tout court. Detta 
skulle inte nödvändigtvis innebära att endast observerbara entiteter och 
egenskaper existerar, men det skulle innebära att berättigandet för ett 
postulerande av det icke-observerbara måste bero på den roll som det 
spelar i vetenskapliga förklaringar.

Idén att naturvetenskapen själv kan definiera gränserna för sanning 
och kunskap är precis vad Kant vill ifrågasätta. Att godta detta scientis- 
tiska synsätt är att tömma begreppet moral på mening. Moraliska om
dömen kräver att handlingar kan tillskrivas agenter, och tanken på en 
moralisk agent är meningsfull endast under antagandet att agenten är 
fri. Men såvitt det kommer an på naturvetenskapen är inget föremål i 
naturen fritt. Enligt denna uppfattning är människans handlingar alltså 
inte fria. Handlingar är händelser i naturen som beror på orsaker, styrda 
av naturlagar. Detta synsätt är emellertid i strid med all mänsklig prak
tik. Vi klandrar och berömmer varandra eftersom vi tror att handlingar 
är fritt valda och ett resultat av agentens vilja, inte av kausala kedjor. Vi 
utgår också från att vi själva handlar utifrån grunder som vi erkänner 
som våra skäl. Kant menar dessutom att identifikationen av metafysik 
och naturvetenskap står i strid med en korrekt idé om filosofi. En sann 
filosof förstår filosofin som en vetenskap om det mänskliga förnuftets 
väsentliga mål. En filosof är en lagstiftare för det mänskliga förnuftet, 
vars yttersta mål är människans moraliska bestämmelse. Denna insikt 
fanns redan hos antikens greker, som reserverade titeln filosof för mora
listen (B 867).
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Den obetingade tillämpningen av naturvetenskap skapar alltså en 
konflikt inom det mänskliga intellektet. Å ena sidan tycks naturveten
skapen, förutom sin klarhet och stränghet, ha en utomordentlig för
klarings framgång som talar till dess fördel. Å andra sidan har vi en viss 
omedelbar mänsklig självförståelse och vissa bruk som vi inte tycks ha 
någon möjlighet att lägga bort. Denna ståndpunkt, tycks det, är inte en 
inställning som vi kan avstå från att inta. Det är så att säga den mänsk
liga ståndpunkten. Som Kant säger känner människan inte till något 
annat sätt att handla än under frihetens idé. Därmed befinner vi oss 
alltså strukturellt i samma position som i diskussionen om levande kraf
ter. Lyckas Kant denna gång försvara metafysiken?

Om metafysiken inte skall definieras genom vetenskapen, vad kan då 
överhuvudtaget berättiga den? Med tanke på dess betydelse för att grunda 
moralen kan metafysiken inte ha en lägre status än andra vetenskaper som 
utmanar den. Metafysiken måste alltså själv bli vetenskaplig: men hur? 
Kant finner en väg. Metafysiken kan erhålla sitt berättigande om man kan 
visa att trots metafysikens skenbara beroende av vetenskapen, är veten
skapen på sätt och vis beroende av metafysiken. Kant har alltså inte glömt 
rådet från herr von Mairan: sök de villkor på vilka vetenskapliga teorier 
beror!

I förordet till Kritik av det rena förnuftet presenterar Kant sin egen ver
sion av hur vetenskaperna vann vetenskaplig status. Han hävdar att det 
hittills endast funnits tre äkta vetenskaper: logik, matematik och fysik. 
Den första av dessa, logiken, har varit framgångsrik ända sedan sin första 
kända början, eller åtminstone från och med Aristoteles. Skälet till denna 
framgång är att den inte sysslar med föremål utan endast med tänkan
dets formella lagar. Då förståndet i denna disciplin enbart är relaterat till 
sig självt (B ix), har det aldrig uppkommit någon fråga om vad som be
rättigar den. Förnuftet känner sin egen högsta lag, som alla logiska lagar 
måste underkastas: motsägelselagen.

Även om den varit på rätt spår åtminstone sedan grekerna, genomgick 
matematiken en proto-vetenskaplig fas då den vilset famlade omkring 
utan något metod för sitt berättigande. Men när den förste geometri- 
kern (kanske Thales) ”bevisade den likbenta triangeln”, insåg han att 
grunden för hans bevis varken var det blotta begreppet om en sådan tri
angel eller vad han kunde se i figuren, utan den regel han följde när han 
konstruerade triangeln i rummet (B xii). Det är just för att triangeln är 
en produkt av vårt konstruerande i enlighet med en regel som triangelns 
egenskaper kan vara kända a priori och gälla för alla likbenta trianglar. 
Om trianglar vore föremål i sig själva, oberoende av våra regler och vårt 
konstruerande, skulle vi aldrig kunna förklara hur sådana allmängiltiga 
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och nödvändiga sanningar som de inom geometrin kan uppnås. Geo
metrins framgång kom alltså genom en revolution i det sätt på vilket 
geometriska objekt betraktades. I stället för att se dem som existerande 
oberoende av vårt sätt att föreställa oss dem, antingen genom sinnena 
eller genom begrepp, insåg man att de var produkter av våra konstruk
tionsregler.

Innan vi går över till Kants förståelse av fysiken är två korta kommen
tarer på sin plats. För det första hävdar Kant inte att Thales, eller för den 
skull någon annan geometriker, någonsin uttryckligen omfattade denna 
uppfattning om geometriska objekt, även om han menar att geometrins 
bevismetoder visar att detta verkligen är det sätt på vilket geometriska 
objekt måste förstås. För det andra tror han inte att vetenskapsmän, till 
exempel geometriker, behöver denna filosofiska metateori om villkoren 
för sin vetenskap för att vara framgångsrika. Så länge vetenskapen håller 
sig till sitt eget område har den inget behov av filosofi. Det är bara när 
vetenskapen försöker göra en obetingad tillämpning av sina resultat, det 
vill säga när den blir metafysisk, som filosofin måste tjänstgöra som dess 
väktare.

Hur ser då fysikens historia ut? Också här ägde en revolution rum. 
Kant skriver:

När Galilei lät klot av en viss tyngd, som han själv hade valt, rulla nerför ett 
lutande plan, eller när Torricelli lät luften bära en vikt som han på förhand hade 
tänkt ut skulle vara lika med den hos en för honom känd vattenpelare ... då gick 
det upp ett ljus för alla naturforskare. De begrep att förnuftet endast inser vad 
det självt frambringar enligt sitt utkast, att det måste föregå med principer för 
sina omdömen enligt oföränderliga lagar och tvinga naturen att svara på dess 
frågor, i stället för att liksom bara gå i naturens ledband. ... För att lära sig nå
got av naturen måste förnuftet närma sig denna med sina principer i ena handen 
- i kraft av vilka allena sinsemellan överensstämmande företeelser kan gälla 
som lagar -, och i andra handen det experiment som det har tänkt ut i enlighet 
med dessa principer. (B xiii)1

Även när det gäller fysiken måste alltså föremål föreställas och hanteras 
på vissa sätt, om vi skall erhålla kunskap.

Om det är sant att dessa vetenskaper blev framgångsrika endast genom 
att förändra perspektivet på sina föremål, så kanske även metafysiken 
kan nå framgång om vi upphör att tänka på föremålen för dess under
sökningar som oberoende av oss själva, och i stället antar att dess före
mål endast existerar i relation till våra sätt att få kunskap om dem?

1 [Svensk översättning Jeanette Emt, Kritik av det rena förnuftet, Stockholm: 
Thales, 2004.]
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Denna hypotes bestämmer programmet för resten av boken, som själv 
inte skall räknas som en metafysik, utan endast som en skiss (på 850 
sidor!) av villkoren för en metafysik som ännu återstår att skriva.

Redan elva år tidigare, i sin professorsavhandling De mundi sensibilis 
atque intelligibilis forma et principiis (1770), hade Kant fastställt vad han 
kallade det sinnliga och den intelligibla världens former. Tanken är att 
innan vi kan göra några berättigade påståenden om föremåls väsentliga 
natur, måste vi klargöra i vilket avseende vi betraktar dem. Hör de före
mål vi antar till sinnenas värld eller till den värld som endast kan tänkas? 
Kants originella idé var att argumentera för att formerna eller villkoren 
för varje påstående om sinnesföremål är rum och tid. Han argumenterade 
dessutom för att rum och tid varken är reala och oberoende entiteter, som 
Newton och hans lärjungar (Clarke) menade, eller relationsegenskaper 
hos oberoende föremål, som Leibniz och hans anhängare tänkte sig. Rum 
och tid är bara sätt på vilka vi varseblir föremål. Med Kants terminologi är 
de ingenting annat än åskådningsformer, som med nödvändighet lägger 
rumsliga och tidsliga egenskaper på allt vi varseblir.

Eftersom matematik och fysik endast behandlar föremål inom rum och 
tid, innebär rummets och tidens begränsning samtidigt en inskränkning 
av naturvetenskaperna. Genom att klargöra naturvetenskapens villkor 
ger Kant således begreppsligt utrymme för ett annat sätt att betrakta före
mål, bortom rum och tid. I professorsavhandlingen kallas detta område 
för den intelligibla världen, och denna utgör metafysikens domän.

Inte långt efter sitt tillträde som professor förstod Kant att han inte 
hade givit en adekvat redogörelse för hur våra metafysiska begrepp, eller 
begrepp med metafysiska anspråk - såsom substans, orsak, existens och 
nödvändighet (Diss. § 8) - ger oss insikt i saker och tings inre natur. Vari 
bestod sådana begrepps berättigande? Det tog Kant nästan tio år att 
besvara denna fråga. Han arbetade med den mellan Dissertationen från 
1770 och den första upplagan av Kritik av det rena förnuftet (1781). Efter
som han inte publicerade något under tiden har denna period kallats hans 
tysta decennium. Inspirerad av sin teori om betingelserna för sinnes
föremål utvecklade han slutligen hypotesen att de traditionella begreppen 
inom den allmänna metafysiken, det vill säga inom ontologin, är be
tingelser för möjligheten av den empiriska kunskapens föremål.

Men hur kan det visas att de metafysiska begreppen, som Kant i en
lighet med den aristoteliska traditionen kallar kategorier, är inte bara 
villkor för erfarenhetens möjlighet, utan också villkor för möjligheten 
av alla föremål för erfarenhet (A 111)? Kant är väl medveten om att idén 
tycks strida mot det sunda förnuftet. Dessutom, även om metafysiken 
vid första anblicken kan tyckas stärka sin ställning genom att låta sig 
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förvandlas till ett villkor för naturvetenskapen, krävs det inte mycket 
reflektion för att invända att denna räddning av metafysiken i själva ver
ket är en pyrrhusseger. Det föreslagna sättet att göra detta tycks nämli
gen förvanska naturvetenskapens karaktär. Hur kan föremålen för våra 
upptäckter härstamma från oss själva? Är inte naturens oberoende sta
tus just det som skiljer vetenskapen från inbillningar, drömmar och 
hallucinationer? Slutligen innebär denna manöver också en fullständig 
förändring av metafysikens eller ontologins ambitioner. Snarare än att 
syssla med det transcendenta kan den endast upplysa oss om de nödvän
diga egenskaperna hos erfarenhetens föremål. Det innebär att denna idé 
dämpar inte bara naturvetenskapens anspråk utan också metafysikens 
egna. Vi kan inte veta något om föremål som överskrider fältet för det 
som i princip kan erfaras. Likväl tänker sig Kant att det begreppsliga 
utrymmet för en transcendent metafysik är tillräckligt stort. Även om vi 
inte kan ha kunskap om transcendenta föremål kan vi fortfarande utan 
motsägelse tänka vissa av dem, och detta är allt vi behöver när den tran- 
scendenta metafysiken placeras där den hör hemma, nämligen inom 
moralens sfär. Kant säger: ”Jag var tvungen att begränsa kunskapen för 
att ge utrymme för tron.”

Innan vi går in närmare på Kants position skall vi ta en kort titt på hur 
hans arbete togs emot när det slutligen utkom 1781. Kant var vid denna 
tid redan en ganska berömd filosof och allmänheten hade länge väntat 
på hans arbete. Till Kants stora besvikelse fick den första Kritiken ett 
dåligt mottagande. Även om Kant säkerligen hade väntat sig att läsarna 
skulle finna verket svårt hade han inte trott att till och med människor 
han skattade högt, som Moses Mendelssohn, skulle lägga ifrån sig det 
som nätt och jämt begripligt. Man ansåg att det var torrt, oklart, nästin- 
till obegripligt och till och med spekulativt (weitläufig). Dess begrepp, 
menade man, användes i strid med allt vanligt bruk, och till och med för 
majoriteten av de lärde tycktes Kritiken vara rena rama hieroglyfskriften.2 
Nu är det knappast förvånande att verket gjorde folk förbryllade. Idén 
från De mundi, att rum och tid bara är mänskliga sätt att varsebli, hade 
vållat mycket förvirring även bland filosofer som i allmänhet var sym
patiskt inställda till Kants arbete och därtill noggranna läsare. Att den 
första Kritiken utsträckte detta synsätt till att täcka även de metafysiska 
begreppen gynnade förvisso inte ett positivt mottagande.

Det argument Kant ger till stöd för sin provocerande hypotes att kun
skapens föremål skall identifieras med villkoren för vår kunskap om dem 
presenteras i en berömd argumentation betecknad som den transcen-

2 Jfr inledningen till Prolegomena, publicerad av K. Vorländer, Felix Meiner 
1965, s. vi-vii.
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dentala deduktionen av kategorierna. Argumentet är kompakt, snårigt 
och delvis extremt kryptiskt. Det har varit föremål för oräkneliga tolk
ningar ända sedan det först framlades. Kants idé i ett nötskal är att kun
skap är beroende av kunskapssubjektets förmåga att vara medvetet om 
sig självt som ett identiskt tänkande subjekt. Denna förmåga i sin tur, 
så lyder argumentet, är beroende av att man uppfattar det man varse
blir som en enhet arrangerad i enlighet med regler som motsvarar de 
metafysiska begreppen. Det kan med andra ord inte finnas någon kun
skap med mindre än att föremålen tolkas som att de har en uppsättning 
fundamentala egenskaper, såsom kvantitet, kvalitet, substantialiter och 
kausalitet.

Utifrån detta resultat försöker Kant etablera ett antal nödvändiga san
ningar om alla naturföremål, bland annat: ”Vid all förändring ... består 
substansen och dess kvantum varken förökas eller förminskas i naturen”, 
och ”Allt som sker ... förutsätter något som det följer på i enlighet med en 
regel”.

Som Kant klargör är dessa sanningar principer för, inte inom natur
vetenskapen. Naturvetenskapen måste rätta sig efter dem, men de är 
inte i sig själva tillräckliga för att etablera äkta naturlagar. För detta 
krävs observationer och experiment. Principerna själva är därför till
räckligt allmänna för att vara förenliga med flera olika, konkurrerande 
vetenskapliga teorier. Principen att allt som sker, det vill säga varje hän
delse, förutsätter ett något, det vill säga en orsak, på vilken den följer, 
säger oss till exempel inte vaå som är orsaken till en händelse som erfars, 
eller vilken naturlag som täcker den.

Metafysikens roll i förhållande till vetenskapen är emellertid inte ut
tömd i och med framläggandet av dessa principer. Enligt Kants uppfatt
ning består vetenskapligt upptäckande inte i ett samlande av isolerade 
sanningar, utan i uppbyggandet av ett system. Ramverket för detta sys
tem är förnuftets idéer och principer, vilka återigen ålägger vårt förstånd 
vissa uppgifter. De kräver att vetenskapen skall fortskrida till alltmer 
allmänna lagar, men också att den skall skilja mellan fenomen genom 
alltmer nyanserade begrepp. Eftersom vi inte har något sätt att bevisa 
att det finns några föremål svarande mot dessa förnuftsidéer, argumen
terar Kant för att de är blott regulativa idéer. Han betecknar dem också 
som imaginära fokuseringspunkter, som i likhet med en spegel låter oss 
se något som inte är direkt närvarande inför våra ögon. Genom förnuf
tets idéer lyfts med andra ord vår uppmärksamhet från den begränsade 
kunskapen om enskilda fall och egenskaper hos enskilda föremål, till 
sökandet efter underliggande entiteter: arter, familjer, ordningar och så 
vidare.



40 Camilla Serck-Hansen

Den regulativa och imaginära status som Kant tillskriver idéerna kan 
sägas både uppfylla och dämpa naturvetenskapens anspråk. Idéerna repre
senterar en uppgift som i princip är ouppnåelig: uppgiften kräver att vi 
söker det obetingade som fullbordar enhetliggörandet av erfarenhetens 
hela mångfald. Så länge vetenskapen håller sig till sitt område finns det 
ingen ände på dess framsteg. Men framstegen får inte förväxlas med 
idén att det vetenskapliga projektet någonsin skulle kunna slutföras. 
Alla framsteg inom vetenskapen måste värderas utifrån de kriterier som 
tillhandahålls genom principerna om enhetliggörande och specificering, 
inte utifrån principen om en slutlig, allomfattande sanning.

Kants ambition att fastslå vetenskapens gränser och grunder slutar 
inte vid detta. I Naturvetenskapens metafysiska grunder, ett verk som ut
kommer 1785, det vill säga mellan de två upplagorna av Kritiken av det 
rena förnuftet, vidareutvecklar Kant den empiriska kunskapens principer 
genom att argumentera för sanningen hos vissa a priori påståenden om 
materien. Dessa är tänkta att fungera som dynamikens och mekanikens 
första principer. I detta verk ser vi också hur Kant upprättar en rang
ordning mellan de olika vetenskaperna. Hans kriterium på en egentlig 
vetenskap är att den inte nöjer sig med hypoteser grundade på empiriska 
generaliseringar, utan måste kunna karaktäriseras matematiskt. Enligt 
detta kriterium är kemin ännu inte en fullvärdig vetenskap. Även om 
Kant säger sig tvivla på om den någonsin kommer att uppnå denna nivå, 
finns det ingen anledning att tro att han skulle förkasta den moderna 
kemin. Tvärtom så utgör t.ex. tavlan över grundämnen och lagarna för 
deras växelverkan exemplariska instanser på hans krav. Den kemi som 
Kant är misstänksam mot, och som vid denna tid var den mest respek
terade, är den som kunde räkna Stahl, uppfinnaren avflogiston, till sina 
främsta bidragsgivare. Den senare utvecklingen inom kemin instämde 
i Kants misstankar. Begreppet flogiston fördömdes som en ren chimär 
uppfunnen för att förklara substansers observerbara uppträdande. Be
greppet är ovetenskapligt eftersom det inte ges någon precis beskrivning 
utifrån vilken mätbara konsekvenser kunde härledas och testas.

Ännu längre från den äkta vetenskapen är psykologin. Här är pro
blemet inte bara att de fenomen som studeras, medvetandet och dess 
tillstånd, tycks undandra sig precis matematisk beskrivning. Det finns 
också två andra, till synes oöverstigliga hinder för en psykologisk veten
skap. För det första, i motsats till vad som är fallet med andra föremål, 
innebär observationen av medvetandet och dess tillstånd att det ob
serverade föremålet förändras och modifieras. Alltså kan vi inte göra 
anspråk på att ha kunskap om dessa föremål sådana som de, objektivt 
uttryckt, är i sig själva, vilket är den vetenskapliga kunskapens syfte. 
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Det andra hindret är experimentet. Som vi minns är experiment enligt 
Kant avgörande för att vinna kunskap om den naturliga världen. Vi 
måste liksom tvinga naturen att svara på våra frågor genom att mani
pulera föremål på vissa sätt. Detta är fullt möjligt med fysiska föremål. 
De kan identifieras och åtskiljas så att vi kan utföra experiment där 
samma föremål dels sätts i samma relationer till varandra ett visst antal 
gånger, dels sätts i andra, till exempel omvända relationer. Men när det 
gäller psykologins föremål, mänskliga föreställningar, så kan de varken 
upprepas eller åtskiljas. Samma klot kan släppas från samma torn ett 
flertal gånger, men min föreställning om att klotet släpps från tornet är 
för varje gång en ny föreställning.

*

Idag har 200 år förflutit sedan Kants död, och i vissa avseenden har veten
skapens utseende förändrats radikalt. Var Kant naiv när han försökte 
rädda metafysiken genom att göra den till villkoret för sin tids vetenskap? 
Till att börja med: Kant tog inte utan vidare den euklidiska geometrin 
eller den newtonska fysiken för given. Han känner till den alternativa 
sfäriska geometrin, även om han inte ser någon tillämpning för den inom 
kunskapen om erfarenhetsföremålen. Dessutom är Newtons uppfatt
ningar inget som Kant bara övertar, utan något han kritiskt granskar. I 
Metafysiska grunder ser vi att de lagar han försvarar i själva verket inte är 
identiska med de som framfördes av Newton. Med tanke på Kants ingå
ende läsning av den senare kan detta inte förklaras genom slapp hållning 
och dåligt minne (jfr Watkins, Kant and the Sciences, s. 137). För det andra, 
som vi redan har noterat, härleds de filosofiska vetenskapsgrunder som 
Kant argumenterar för inte från några specifika vetenskapliga teorier, 
även om de visas vara förenliga med dem. De filosofiska principerna är 
alldeles för öppna för att utesluta förändringar i eller alternativ till de 
teorier som Kant kände till. I stor utsträckning är det också korrekt att 
säga att såväl matematikens fundamentala roll som vetenskapsidealen, 
enhetliggörande och specificering, erkänns ännu idag. Den aktuella ten
densen inom psykiatrin, att förstå mental ohälsa i termer av abnormala 
hjärntillstånd, ligger också i linje med Kants uppfattning att en rent psy
kologisk vetenskap om själen är en omöjlighet. Slutligen är hoppet om 
och rentav tron på en enhetsvetenskap som skall lösa de slutliga frågorna 
i högsta grad levande bland vissa vetenskapsmän.

Likväl kan det knappast råda något tvivel om att uppkomsten av en 
post-newtonsk fysik, i synnerhet kvantmekaniken, har skapat problem 
för den som vill försvara detaljerna i Kants synsätt. Av hans principer 
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tycks följa att vi inte kan ha någon objektiv kunskap om händelser av 
detta slag.

Vad kan vi säga till hans försvar? Skall vi kanske avvisa den samtida 
fysikens teorier som fåfänga spekulationer? Idag ser man ofta att de som 
skriver under på radikalt konstruktivistiska uppfattningar anser sig vara 
efterföljare till Kant. Men trots Kants påstående att föremål är blott sub
jektiva föreställningar i det mänskliga sinnet, kunde ingenting vara mer 
främmande för den kantianska andan än att se naturvetenskapen som 
bara ett av många i lika mån försvarbara sätt att uppfinna världen.

Enligt min mening kan den kantianska insikten bäst tas till vara om vi 
påminner oss den centrala frågan: Hur kan naturvetenskapens anspråk 
lämna utrymme för vår förståelse av oss själva som moraliskt ansvariga 
agenter? - tillsammans med hans idé om hur sådana dilemman bör lösas. 
Hans genialitet som filosof är att få oss förstå att det vi förreflektivt 
antar vara rätt och slätt ett föremål, kanske inte är det. Föremålet inbe
griper redan ett sätt att se det, som är kräver ett vidare berättigande. 
Detta berättigande måste försiktigt balansera mellan att använda å ena 
sidan vetenskapen och å andra sidan den mänskliga agentens insikter 
som sina prövostenar. Kants verktyg för att lösa dessa problem var till en 
del beroende av den tid i vilken han levde. Hans arv är endast delvis vårt. 
200 år har gått sedan hans död och det kan inte råda något tvivel om att 
de vetenskaper Kant trodde på har överträffats av senare teorier; om 
våra gemensamma mänskliga insikter väsentligen har förändrats är en 
annan fråga.

Filosofiska frågor måste, precis som Penelopes väv, resas ständigt på 
nytt; varje epok måste påminnas om dem och få chansen att hantera och 
bedöma dem med sina egna verktyg. Men vad Kant lärde oss är att dessa 
verktyg inte bara tillhör vetenskapen, utan också förnuftets kritiska 
självprövning.



John Michael Krois Förnuftet är offentligt:
Kant och nykantianismen, 
eller: Upplysningsfilosofin 
och kulturens problem

En aspekt av Kants omfattande inflytande var en filosofisk rörelse som tog 
sin början omkring ett halvt århundrade efter hans död och blev mycket 
inflytelserik under 1900-talets första årtionden. Av filosofihistoriker be
tecknas denna rörelse som ”nykantianism”. Dess upphovsmän kallade 
den ännu inte så, för de trodde att de genom att läsa Kant i ljuset av logi
kens och vetenskapens moderna utveckling skulle kunna destillera fram 
kantianismens väsen, så att säga ”rena” den genom att befria den från de 
föråldrade och tillfälliga aspekterna i Kants sätt att framställa den. Jag 
skall inte gå in på den nykantianska filosofins tekniska detaljer eller på 
den omtvistade frågan om dess intellektuella och historiska gränser. Det 
räcker att termen ”nykantianism” normalt används för att referera till ett 
antal tyska filosofer som från mitten av 1800-talet försökte återvända till 
Kants tänkande, om inte i alla enskildheter så åtminstone i dess ande
mening. För dem innebar Kants påvisande av det praktiska förnuftets 
företräde att det krävdes en omorientering inom filosofin. De följde Kant 
i fråga om att betona att erfarenheten - verkligheten så som vi känner den 
- är bestämd genom medvetandet eller förståndet likaväl som genom 
förnimmelserna. Nykantianerna upprätthöll inte i alla avseenden Kants 
särskilda uppfattning om förståndet - till exempel hans särskilda lista över 
kategorier - men de menade att han hade rätt i sitt hävdande att det finns 
vissa intellektuella villkor som bestämmer karaktären hos vår kunskap 
och erfarenhet av världen. De ledande riktningarna inom nykantianismen 
hade olika uppfattningar om dessa bestämmande villkor, men de var över
ens om att kantianismen implicerade att filosofin inte längre kunde för
söka undersöka verkligheten direkt eller enbart genom förnuftet, utan 
endast verkligheten så som vi känner den, så som den bestäms genom vårt 
medvetande. Nykantianerna gick emellertid längre än Kant genom att på 
nytt tänka igenom vad detta innebar. Medan dessa riktningar skilde sig åt 
i sina särskilda tolkningar av denna bestämningsprocess, så var de eniga 
på en grundläggande punkt: att begreppet ”medvetande” eller ”förstånd” 
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skulle ersättas av begreppet ”kultur”.1 Försöket att rekonstruera kantian- 
ismen krävde enligt dem att filosofin blev ”kulturfilosofi”. Olika rikt
ningar framträdde som förespråkade olika uppfattningar om kulturen, 
med betonande av ”värden”, ”handlingar”, ”mening” eller någon annan 
princip som det primära, men trots dessa inre meningsskiljaktigheter kom 
nykantianismen att dominera tysk filosofi under 1900-talets första år
tionden. En plan för att integrera dessa olika perspektiv presenterades 
på trettiotalet i det mest ambitiösa och originella arbete som rörelsen gav 
upphov till: Ernst Cassirers Philosophie der symbolischen Formen. Cassirer 
var väl insatt i vitt skilda områden: fysik och biologi likaväl som litteratur 
och mytologi. Men han var också en av sin tids - och alla tiders - främsta 
kännare av Kant. Han var redaktör för det som då, före fullbordandet av 
den Preussiska akademins utgåva, utgjorde den största och mest omfat
tande utgåvan av Kants skrifter. En av dagens ledande experter på Kant, 
Michael Friedman, har skrivit en av de bästa böckerna om Cassirer och 
nykantianismens betydelse för 1900-talets filosofi. I sin bok, med titeln 
A Parting of the Ways, argumenterar Friedman för att konflikterna inom 
1900-talsfilosofin kan föras tillbaka på frågan om hur senare filosofer 
reagerade på Kants filosofi.

1 Hermann Cohen och Paul Natorp avvisade Kant kategoritabell med dess 
skolastiska, aristoteliska logik baserad på generiska begrepp, och ersatte den 
med en förenklad och mer allmän relationslogik. Deras ”Marburgskola” gjorde 
gällande att kulturens primära faktum var den vetenskapliga kunskapen, till
sammans med rättsvetenskapen som institutionellt faktum. ”Badenskolan”, 
representerad av Wilhelm Windelband och Heinrich Rickert, hävdade en all
män prioritet för värden (såsom sanning, godhet, skönhet och helighet), var
igenom kantianismen i sista hand reducerades till en värdeteori.

2 De tyska titlarna var ”Internationale Zeitschrift für die Philosophie der 
Kultur” och ”Zeitschrift für deutsche Kultur”.

Jag kan inte gå in på dessa frågor här, men det är omöjligt att diskutera 
nykantianismen utan att nämna de politiska omständigheterna kring dess 
försvinnande. Såväl Cassirers arbete som den tyska nykantianismen fick 
ett abrupt slut när Hitler kom till makten 1933. Många nykantianer var 
av judisk börd, men den nykantianska rörelsen i Tyskland upphörde inte 
enbart av denna anledning. För den nya politiska regimen var begreppet 
”kultur” starkt politiskt laddat. Talet om kulturella värden kunde inte 
längre lämnas åt akademiska filosofer, och i händerna på de nazistiska 
ledarna blev kulturbegreppet ett politiskt verktyg. Tidskriften Logos, den 
nykantianska kulturfilosofins flaggskepp, vars undertitel i översättning 
löd ”internationell tidskrift för kulturfilosofi”, döptes raskt om till ”tid
skriften för tysk kultur”.2 För den nya regimen var kulturell identitet lika 
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med identiteten hos ett visst folk, och denna antogs definiera deras öde. 
I kontrast till detta betraktade nykantianerna kulturen som en historisk 
process i vilken individer har förmågan att assimilera tidigare landvinning
ar och skapa nya verk som bidrar till en gemensam - och i förlängningen 
universell - kulturell utveckling. Kulturen var en kreativ process som äger 
rum lokalt men alltid rymmer en potentiellt universell betydelse. För de 
nya politiska ledarna i Tyskland och för de filosofer som kom till deras hjälp 
var detta inte sant. Kultur var en fråga om öde: den härrörde inte från fritt 
tänkande. Det var en fråga om blod och jord. Efter det andra världskriget 
och nationalsocialisternas beslagtagande av Kulturphilosophie tycktes kul
turbegreppet i många filosofers ögon ofrånkomligen degraderat. Men i 
själva verket kom begreppet åter i fokus för den filosofiska diskussionen 
inte långt efter kriget, även om filosofer i Tyskland nu inte använde ordet 
”kultur”. I efterkrigstidens Tyskland föredrog filosofer i stället att tala om 
”samhället” (Gesellschaft)^ även när de syftade på en viss samhällsordnings 
innehåll (Frankfurtskolan); likaså undersökte filosofer traditionens roll i 
den historiska ”förståelsen” (Verstehen), utan att använda ordet kultur 
(Gadamer och hermeneutiken). Utanför Tyskland började emellertid 
temen culture vinna mark inom den akademiska världen genom uppkom
sten av ”cultural studies” i Storbritannien. Idag diskuteras ämnet kultur av 
forskare över hela världen, vid universitetsinstitutioner i bland annat litte
raturvetenskap, konsthistoria och sociologi. I och med det kalla krigets slut 
och publicerandet av Samuel Huntingtons Civilisationernas kamp blev be
greppet om kulturell identitet - på gott och ont - åter en del av den all
männa politiska debatten. Huntingtons profetior om att kulturkonflikter 
kommer att ersätta det kalla krigets ideologiska konflikter har, till de flesta 
människors besvikelse, blivit verklighet.

Hur passar Kant in i detta? Kantianismen åberopas ofta i samtida dis
kussioner om kultur, och ofta på ett negativt sätt. För att använda ett 
populärt slagord: Kant var”universalist” För Kant fanns det något så
dant som en universell mänsklighet. Det menade även nykantianerna, 
vissa av dem på ett ganska naivt sätt, medan andra, såsom Cassirer, inte 
hade några illusioner om det problem kulturella skillnader kan inne
bära, trots upprätthållandet av tanken på en sådan enhet.

Kant själv använde aldrig termen ”kulturfilosofi”, och ordet i fråga upp
kom i själva verket inte förrän nästan ett århundrade efter hans död. Första 
gången det användes på ett framträdande sätt var år 1900, när filosofen 
Ludwig Stein använde det i titeln på sin bok ”Vid sekelskiftet: Försök 
till en kulturfilosofi”.3 Men idén att kulturen kunde eller borde vara ett

3 Ludwig Stein, An der Wende des Jahrhunderts: Versuch einer Kulturphilosophie 
(Freiburg in Breisgau, Leipzig och Tübingen: J. C. B. Mohr [Siebeck], 1899). 



4 6 John Michael Krois

ämne för filosofisk begrundan var en 1700-talsupptäckt. Kant var en ivrig 
läsare av Rousseau. Kants relation till Rousseau är komplex, men på en 
punkt gick deras synsätt uppenbarligen isär. Rousseau betraktade inrät
tandet av samhället som källan till mänskligt elände och uppfattade den 
konkurrens det genererade som negationen av mänsklig jämlikhet. Kant 
delade varken Rousseaus tro på den mänskliga naturens inneboende god
het före samhällslivet eller hans övertygelse att samhället var källan till 
mänskligt elände. Kant och Rousseau hade emellertid en fundamental tes 
gemensam: båda var ute efter att visa ofriheten var det mänskliga sam- 
hällslivets ursprung och mål. Mänskliga varelser utmärker sig genom sin 
frihet, men deras frihet är inskränkt - inte bara i kraft av avsiktlig självkon
troll, vilket innebär ett utövande av friheten, utan i yttre hänseende genom 
godtycklig politisk maktutövning och i inre hänseende genom okunskap 
och rädsla. Givet att den mänskliga naturen inbegriper frihet är männi
skans väsentliga uppgift att befria sig från dessa inskränkningar - en frigör
else från okunskap, fruktan och godtycklig maktutövning. Detta projekt, 
människans självfrigörelse, fick under 1700-talet namnet ”Upplysning”.4

4 Ordet ”Aufklärung” var ursprungligen en meteorologisk term syftande på 
uppklarnandet av en mulen himmel.

5 Immanuel Kant, ”Vad är upplysning?”. [När det gäller återgivandet av Kants 
term Unmündigkeit som ”omogenhet” snarare än ”omyndighet” följer den svenska 
översättningen här den engelska, som har immaturity (Ted Humphrey, i Perpetual 
Peace and other Essays, Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1983); jfr Krois’ 
resonemang om den engelska översättningen längre fram i texten. Ö.a. ]

Kants bidrag blev essän ”Beantwortung der Frage: Was heisst Aufklär
ung?”, som kom ut 1784 och allmänt betraktas som den mest betydande 
filosofiska behandlingen av begreppet upplysning. En del av betydelsen 
hos denna essä ligger i det sätt på vilket den är skriven. Kant kunde vara 
en skicklig skribent, och hans text om Upplysningen är kanske hans 
mest vältaliga. Kant inledde på följande sätt:

Upplysning är människans utträde ur självförskylld omogenhet. Omogenhet är oförmå
gan att använda sitt förstånd utan vägledning från någon annan. Självförskylld är 
denna omogenhet när dess orsak inte ligger i brist på förstånd, utan i brist på be
slutsamhet och mod att använda sitt förstånd utan vägledning från någon annan.5

Upplysningens slogan, tillade Kant, var därför Sapere aude! - ”Våga veta 
och tänka själv.” Kants karaktärisering av upplysningen, utifrån jämförel
sen med ett uppväxande barn som går från minderårighet till mogenhet, i 
termer av att ”få åldern inne” och uppnå självtillförsikt så att man inte är 
beroende av förmyndare, tycks harmlös idag, åtminstone i länder vilkas 
intellektuella historia har innefattat en upplysningsepok. Men maningen 
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att tänka själv har långtifrån anammats av mänskligheten i dess helhet.
En föreskrift i samtida kulturstudier är att man skall respektera kultu

rella skillnader, vilket har lett många att betrakta Kants upplysnings- 
begrepp med misstro. För många kulturteoretiker - däribland välkända 
filosofer - är Kants begrepp om Upplysningen en fråga om specifikt 
västerländska värden utan allmängiltighet. Detta innebär att hans filosofi 
som sådan helt enkelt var en produkt av en specifik period i Europas 
kulturella historia.

Cassirer skulle förenat sig med Kant i förkastandet av det första påstå
endet - dvs. bristen på allmängiltighet - och han skulle ha tillagt att det 
andra påståendet var felaktigt: Kant var inte en ”produkt” av upplys
ningen, han var en av dess upphovsmän. När Cassirer 1932 publicerade 
sin numera klassiska Philosophie der Aufklärung stod Kant i centrum, 
som den sol kring vilken epokens alla andra tänkare kretsade. Mer be
tydelsefullt var att Cassirer argumenterade för att upplysningsfilosofin 
inte var en fråga för historiker, utan att denna epoks ”kritiska anda” i 
varje tid behövde väckas på nytt. När Cassirer hösten 1934 var gäst
professor här i Uppsala inledde han sin undervisning med att hålla före
läsningar om Kants upplysningsessä. Varför var denna text så viktig för 
honom? Och varför är den viktig ännu idag?

Kants mest betydande verk var Kritik av det rena förnuftet. I en bemär
kelse var det han gjorde i detta verk något mycket traditionellt, som går 
tillbaka till Sokrates och skeptikerna: att kritisera kunskapsanspråk. Men 
Kant kritiserade inte enskilda individers övertygelser, så som vi ser 
Sokrates göra i Platons dialoger, och inte heller kritiserade han sina egna 
uppfattningar, som Montaigne eller andra skeptiker gjorde. Kant försökte 
visa på det mänskliga förnuftets gränser i en universell bemärkelse, visa 
vad förnuftet inte förmår nå kunskap om utan hjälp från erfarenheten, 
inte bara i 1700-talets Tyskland utan överallt och alltid. Kant påstod 
ingenting om vad förståndet kan upptäcka genom empiriska undersök
ningar, utan endast om vad det spekulativa förnuftet är oförmöget att nå 
kunskap om utan hjälp - enbart genom argument. Kant lärde inte ut 
skepticism, utan intellektuell nykterhet. För Cassirer var Kant en exem- 
plarisk företrädare för den kritiska anda som definierade upplysnings- 
epoken, inte bara för att han företog sig att kritisera förståndets egna 
anspråk, utan för att han vågade visa vad som följde av detta.6

De uråldriga frågorna - vad kan jag veta? vad skall jag göra? vad kan jag 
hoppas på? - förenas nu alla för Kant i frågan: Vad är människan? Kants 
fråga gäller ”der Mensch”, mänskligheten i dess helhet. Detta syftar inte

6 Som Kant formulerade saken: ”den som en gång smakat på kritik är för all
tid äcklad av allt dogmatiskt pladder ... Kritiken förhåller sig till gängse skol- 
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enbart på det rena förnuftet, utan på något som är konkret och universellt 
på en och samma gång: mänsklighetens användning av sina förmågor. Som 
Cassirer formulerar det blev historien för Kant det fält där mänskligheten 
skulle pröva och bevisa sin frihet. I sin bok Philosophie der Aufklärung häv
dade Cassirer att det mest karaktäristiska draget för denna epok var att 
filosofer upphörde att betrakta tänkandet som blott en fråga om observa
tion eller reflektion, och började tillskriva det ”förmågan och uppgiften 
att forma livet självt” (s. viii). Filosofiskt tänkande var inte längre bara 
stoisk visdom, utan tog sig an den kritiska uppgiften.

Före upplysningen hade filosofin ett begränsat inflytande på livet. An
tikens filosofer hade sina skolor och förde ofta vidare sina läror muntligt; 
under medeltiden reproducerade skrivare den skolastiska lärdomen för en 
europeisk publik av klosterlärde; och under den tidiga moderna epoken 
började boktryckarkonsten göra filosofernas stora volymer tillgängliga 
för de fåtaliga individer som kunde få tag på dem. Under 1700-talet för
ändrades allt detta. En av de mest slående förändringarna i 1700-talets liv 
var framväxten av en läsande allmänhet. 1700-talet var en litterär tidsål
der. En brevskrivningskult blomstrade och tidskriftslitteratur utkom i en 
aldrig tidigare skådad omfattning. Denna litteratur gick hand i hand med 
fenomenet Lesengesellschaftenläsecirklar som sprang fram överallt i Eu
ropa och var talrika i Tyskland. Dessa läsecirklar prenumererade på ett 
urval tidskrifter som medlemmarna läste, utbytte med varandra och 
gemensamt diskuterade. Historiker har haft svårt att få grepp om dessa 
ofta löst sammanhållna sociala grupper, men man är överens om att de 
var mycket vitt spridda.7 De tidskrifter som lästes hade ett mångskift
ande innehåll och vissa blev berömda. En sådan tidskrift var Berliner
ische Monatsschrift^ där Kant publicerade sin essä om Upplysningen.

En av de mest kommenterade aspekterna av Kants upplysningsessä 
är den distinktion han gör mellan ett ”offentligt” och ett ”privat” bruk 
av förnuftet. För Kant innebar det offentliga bruket av förnuftet ”att 
använda sig av sitt förnuft som en lärd inför hela den offentliga läsar- 
världen”.8 Det privata bruket av förnuftet innebar att en person använde 
sin förmåga att resonera ”i en särskild medborgerlig ställning eller tjänst 

metafysik precis som kemi till alkemi, eller som astronomin till astrologins spådo
mar.” Se Kant, Prolegomena till varje framtida metafysik som skall kunna uppträda 
som vetenskap (Akademieutgåvan, vol. IV, 366). [Svensk översättning av Marcel 
Quarfood (Stockholm: Thales, 2002), s. 129.]

7 Se Otto Dann, utg., Lesegesellschaften und bürgerliche Emanzipation: Ein euro
päischer Vergleich (München: C. H. Beck, 1981), s. 17.

8 ”den jemand als Gelehrter von ihr vor dem ganzen Publicum der Leserwelt 
macht”, Kant, a.a., s. 37.
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som han anför trötts”.9 Det offentliga förnuftsbruket är fritt; det andra 
är det inte. En person som privat individ måste underkasta sig staten när 
han fullgör de plikter som tillkommer en medborgare, ämbetsman, soldat 
eller kyrkans tjänare. Dessa måste utföra sina uppgifter och inte använda 
sin ställning för att uttrycka sina privata uppfattningar eller övertala 
andra att tänka annorlunda, vilket de i stället kan göra som skribenter 
inför den läsande allmänheten. Denna distinktion mellan det privata 
och det offentliga bruket av förnuftet har länge varit ett omdebatterat 
ämne bland Kantexperter. Den tycktes ha föga att göra med de uppfatt
ningar man associerar med författaren F^Kritikavdetrenaftörnufttet. Vissa 
kommentatorer försökte visa att denna distinktion egentligen var främ
mande för Kant och kunde spåras till de politiska förhållanden som rådde 
när Kants essä publicerades 1784. De fann Kants distinktion i texter av 
den preussiske justitieministern friherre von Zedlitz, som mellan åren 
1776 och 1783 använde sig av den i sina officiella kungörelser.10 Zedlitz’ 
sekreterare Biester var i själva verket redaktör för Berlinische Monatsschrift^ 
där Kants essä publicerades, och det var till Zedlitz som Kant hade dedi
cerat Kritik av det rena förnuftet. Andra kommentatorer menade att en mer 
sannolik grund för Kants distinktion kunde återfinnas i tidigare num
mer av Berlinische Monatsschrift. I en essä på ämnet ”tankefrihet och press
frihet”, som publicerades just i denna tidskrift åtta månader före Kants, 
användes verkligen en distinktion mellan å ena sidan medborgarens 
”subordination” — till exempel i rollen som ämbetsman - och å andra 
sidan den ”frihet att tänka högt” (Freihet laut zu denken) som samma 
medborgare åtnjuter såsom författare.11 Men denna diskussion om de 
historiska källorna till Kants distinktion fördunklar en filosofiskt bety
delsefull punkt. I själva verket är dessa två förmenta källor till Kants ”två 
bruk av förnuftet” själva bara exempel på en mycket äldre distinktion 
som kan påträffas långt innan Berlinische Monatsschrift började komma 

9 ”in einem gewissen ihm anvertrauten bürgerlichen Posten oder Amte”, 
Kant. a.a. s. 37.

10 Gisbert Beyerhaus, ”Kants ’Programm’ der Aufklärung aus dem Jahre 1784”, 
Kant-Studien 26 (1921): s. 16.

11 Norbert Hinske, Was ist Aufklärung? Beiträge aus der Berlinischen Monatsschrift, 
in Zusammenarbeit mit Michael Albrecht ausgewählt, eingeleitet und mit An
merkungen versehen von Norbert Hinske (Darmstadt: Wissenschaftliche Buch
gesellschaft, 1973), s. LI. Hinske säger: ”Hans [Kants] distinktion mellan ett 
’privatbruk’ och ett ’offentligt bruk’ av förnuftet motsvarar därvid åtminstone 
i sak till punkt och pricka det framställda förhållandet mellan ’subordination’ 
och ’frihet att tänka högt’: det förra är på sätt och vis ett begreppsliggörande av 
det senare” (Hinske, s. LII).
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ut eller Zedlitz blev justitieminister. Distinktionen uppkom med det 
”nya medium” som utgjordes av tidskriftslitteraturen, som sedan det 
tidiga 1700-talet bredde ut sig i läsecirklar över hela Europa. Så finner vi 
till exempel 1745, nästan fyrtio år innan Kants essä skrevs, att en viss 
Johann Heinrich Gottlob Justi publicerar en essä betitlad ”Die Beschaff
enheit und Verfassung der Republik der Gelehrten” (Om karaktären och 
konstitutionen hos de lärdas republik), i tidskriften ”Ergetzungen der Ver- 
nuenftigen Seele” (Förlustelser för den förnuftiga själen), för vilken Justi 
själv var redaktör.121 denna essä skilde Justi mellan en ”medborgare 
och invånare i ett visst land” som å ena sidan en statens undersåte och 
å andra sidan en ”lärd”, vilken som författare enligt Justi var ”lika fri 
som världens mäktigaste monarker”.13 Justi argumenterade med andra 
ord för ett begrepp om författaren som en oberoende röst på samma 
sätt som Kant gjorde nästan fyrtio år senare.14 Den filosofiska betydelsen 
av detta faktum är att en sådan distinktion mellan förnuftets offentliga 
och privata bruk nödvändiggjordes av den omfattande spridningen av 
tryckta texter, i vilka redaktörernas och författarnas åsikter om allmänna 
angelägenheter kom till uttryck.

12 Johann Heinrich Gottlob Justi, ”Die Beschaffenheit und Verfassung der 
Republik der Gelehrten”, Ergetzungen der Vernuenftigen Seele aus der Sittenlehre 
und der Gelehrsamkeit ueberhaupt (Leipzig: Verlegts Bernhard Christoph Breit
kopf), Erste Abtheilung: Fuenftes Stück; Im Wintermonat 1745, s. 395-412. 
Andere [zweite und letzte] Abtheilung: Sechstes Stueck; Im Christmonat 1745, 
s. 491-507. En nyutkommen studie av Justi är Horst Dreitzel, ”Justis Beitrag 
zur Politisierung der Aufklärung”, hrsg. von Hans Erich Bödeker und Ulrich 
Herrmann, Studien zum achtzehnten Jahrhundert, Band 8 (Hamburg: Felix Meiner 
Verlag, 1987), s. 158-77. Dreizel nämner inte denna text avjusti. Jag har inte sett 
något som tyder på att Kant skulle ha varit medveten om den.

13 ”eben so frey, als die groesten Monarchen der Welt”, varvid ”denna frihet 
lyder under en inskränkning, såtillvida att han inte får lära ut något som är till 
nackdel för den stat i vilken han lever”. Justi skriver: ”Buerger und Einwohner 
eines gewissen Landes”, Justi, ”Republik der Gelehrten”, a.a., s. 396.

14 Det faktum att Kant kände till och uppskattade Justis verk om Mineralogie 
bevisar inte att han kände till denna essä. Kant nämner Justi i sina föreläsningar 
i geografi. Se Kant, ”Reflexionen zur physischen Geographie”, Akademiutgåvan, 
band XIV, s. 569 och 572; jfr ”Reflexionen zur Anthropologie”, band XV, s. 401. 
Jfr Johann Heinrich Gottlob von Justi, Grundriß des gesamten Mineralreich wor- 
innen alle Foßilien in einem, ihren wesentlichen Bescahffenheiten gemäßen, Zusammen
hangvorgestellt und beschrieben werden (Göttingen: Im Verlag der Witwe Vanden- 
höck, 1757). I denna bok nämns inte Justis essä.

I fråga om vikten av denna nya utveckling kunde Kant inte ha varit 
mer frispråkig, för i sin upplysningsessä säger han: ”det offentliga bru
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ket av förnuftet måste alltid förbli fritt, för endast detta kan åstadkomma 
upplysning bland mänskligheten”.15 Upplysningen vilade på det skrivna 
ordet och dess massdistribution till en i sista hand universell publik.16

15 Kant, Was heißt Aufklärung, s. 37 (A 485).
16 Se Eric A. Havelocks arbeten om detta ämne, särskilt bibliografin i hans 

bok The Muse Learns to Write (New Haven: Yale University Press, 1986).
17 Burke, Reflections on the Revolution in France (1790; Middlesex: Penguin 

Books, 1969).
18 Så tolkar t.ex. historikern Lester Crocker den franska revolutionen som något 

destruktivt, som naturligt ledde till skräckväldet. I likhet med Horkheimer och 
Adorno - men utan att nämna dem - ser han Marquis de Sade som en ”ärlig” repre
sentant för upplysningen. Se Lester CxocVcr^Nature and Culture: Ethical Thought in 
the French Enlightenment (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1963.

Detta innebar att där boktryckarkonsten inte existerade, som till ex
empel i det antika Grekland, kunde det visserligen finnas grupper av 
människor i besittning av intellektuella insikter, men ingen ”Upplys
ning”. Kant hade ett modernt begrepp om politiken, som han förstod 
som en social process bland medborgare som hade gemensamma intres
sen, men inte nödvändigtvis var bekanta med varandra. Till skillnad från 
politiken ansikte mot ansikte i polis, den antika stadsstaten, var politiken 
i moderna stater opersonlig. Rousseau längtade tillbaka till den antika 
stadsstatens politiska värld och framhöll sin födelsestead Genève som 
modell, i kontrast till Frankrikes moderna huvudstad. Men Kant, som 
aldrig reste långt från Königsberg, argumenterade i sin bok Den eviga 
freden för ett världsomspännande förbund av nationer som skulle göra 
slut på alla krig. Detta projekt, menade Kant, kunde inte förverkligas 
genom revolution, utan krävde en gradvis upplysningsprocess inom 
mänskligheten.

Enligt Cassirer var det ett misstag att uppfatta Kants syn på Upplys
ningen som hörande endast 1700-talet till. Det var därför som han 1934 
inledde sin undervisning här i Uppsala med en undersökning av Kants 
upplysningsessä. Inom den tyska filosofin under trettiotalet fanns det 
många röster som hade en annan syn på Upplysningen; det var direkt 
mot dessa motståndare som Cassirer riktade sin bok Philosophie der Auf
klärung. Han betraktade Kant och upplysningsfilosofin som källan till 
lösningar på samtida politiska frågor och lade fram sin bok som ett svar 
på vad han i förordet kallade ”den romantiska rörelsens dom över Upp
lysningen” (Philosophie der Aufklärung, s. xi).

Till och med på Kants egen tid hävdade upplysningskritiker som Ed
mund Burke17 att den franska revolutionens kulmination i skräckväldet 
var det oundvikliga resultatet av att traditionen övergivits.18 Kant fram
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höll i sin upplysningsessä att en offentlighet endast kan uppnå upplysning 
genom att förändra sitt sätt att tänka - genom att inta en kritisk hållning, 
vilket också innebär en självkritisk attityd - medan en revolution, enligt 
Kant, endast innebär att en uppsättning fördomar ersätts av en annan. 
Inte desto mindre greps Kant av entusiasm inför den franska revolutio
nen. Det oförglömliga med denna händelse, sade han - vare sig den blir 
framgångsrik eller inte - är att den är ett tecken på en moralisk tendens 
hos mänskligheten.19

191 ”Streit der Fakultäten” säger Kant: ”Den revolution hos ett folk rikt i 
anden som vi i dessa dagar har sett utspela sig må lyckas eller misslyckas; ... 
denna revolution, säger jag, väcker likväl i sinnet hos alla åskådare (som inte 
själva är indragna i detta spel) en önskan om att delta som närmar sig entusi
asm, och vars själva yttrande var förbundet med fara, varför den alltså inte kan 
ha något annat—än ett moraliskt anlag hos människosläktet som sin orsak.” 
”Streit der philosophischen Fakultät mit der juristischen”, Akademiutgåvan, 
band VII: s. 85.

20 Denna definition är hämtad från Jürgen Mittelstrass, Neuzeit und Aufklärung: 
Studien zur Entstehung der neuzeitlichen Wissenschaft und Philosophie (New York 
und Berlin: Walter de Gruyter, 1970), s. 343.

21 Adorno definierar ”framsteg” {Fortschritt) i defensiva termer, som motstånd 
”mot ... den ständiga risken för återfall”. Se Adorno, ”Fortschritt”, i Helmut 
Kuhn och Franz Wiedmann, utg., Die Philosophie und die Frage nach dem Fortschritt, 
allgemeine Gesellschaft für Philosophie in Deutschland (München: Verlag Anton 
Pustet, 1964), s. 48.

Senare kritiker av ”upplysningen” hävdade att andra tendenser var 
mer typiska. Horkheimer och Adorno argumenterade i sin inflytelserika 
bok Upplysningens dialektik (1947) för att upplysningen i sista hand inne
bar en framstegssträvan.20 Detta, argumenterade de, övergick naturligt i 
mer och mer av sociala tekniker, växande organisation och begränsning 
av friheten.21 Till och med den nazistiska regimen, så löd deras slutsats, 
var därför i likhet med skräckväldet ett resultat av ”upplysningen” (!), 
och som svar manade de till ett ”erinrande av naturen” {Erinnerung an 
die Natur). Den romantiska domen över Upplysningen har aldrig haft 
mer övertygade anhängare.

Kant själv hänvisade också till ”framsteg”, i sin upplysningsessä och 
på annat håll, men i en helt annan bemärkelse än instrumentell kontroll. 
För Kant var framsteg en fråga om mognad, inte manipulering. Det be
tydde frigörelse från självför sky lida och onaturliga begränsningar, och i 
synnerhet från styreleseskick som vilar på omogenhet hos medborgarna; 
när de styrande inte betraktar sig ansvariga inför medborgarna, kan de 
se aggressionskrig som ett politiskt alternativ. För Kant och hans efter
följare innebar upplysning inte världsherravälde, utan herravälde över 
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sig själv: befrielse från den okunskap och rädsla som leder till orättvisa.
Med sin definition av Upplysningen som ”utträde ur självförskylld 

omogenhet” betraktar Kant inte ”Upplysningen” som ett historiskt be
grepp begränsat till en viss epok, och inte heller för han fram den som ett 
utopiskt ideal. I sin essä skriver han: ”En tidsålder kan inte konspirera 
för att lämna den följande i ett tillstånd som gör det omöjligt för denna 
att utvidga sin kunskap, eliminera misstag och överhuvudtaget göra 
framsteg i fråga om upplysning.”22

22 Kant skriver: ”Ein Zeitalter kann sich nich verbünden und darauf ver
schwören, das folgende in einen Zustand zu setzen, darin es ihm unmöglich 
werden muß, seine (vornehmlich so sehr angelegentliche) Erkenntnisse zu er
weitern, von Irrtümern zu reinigen, und überhaupt in der Aufklärung weiter zu 
schreiten.” (A 488).

23 Detta var den punkt på vilken Cassirer försökte utvidga kantianismen, ge
nom att omvandla den till en filosofi om språket och olika slags symbolik.

Kant definierar mänskliga varelser i termer av deras förmåga att frigöra 
sig från sin egen omognad. Detta har inget att göra med värdeomdömen, 
varken västerländska eller andra. Men denna universella definition är 
källan till merparten av den samtida kritiken mot kantianismen bland 
kulturteoretiker som förnekar att det finns något sådant som en universell 
”mänsklig” natur.

När Kant skriver ”utträde ur självförskylld omogenhet” är det ord 
han använder Unmündigkeit^ ”omyndighet”. Unmündigkeit betyder bok
stavligen att inte ha en egen mun, det vill säga inte kunna föra sin egen 
talan; en sådan person behöver en förmyndare. Tanken bakom Kants 
hänvisning till ett övervinnande av omyndigheten genom offentligt 
bruk av förnuftet var att utvecklingen av en läsande och skrivande all
mänhet skulle leda till förmåga att använda det egna förståndet utan hjälp 
av andra. Att kunna läsa och skriva ingår i Kants definition av mogenhet 
eller Mündigkeit. Som vi vet genom samtida undersökningar av skillna
den mellan muntligt och skriftligt språk kräver läsning aktivt deltagande 
och tillåter omläsning och närmare granskning, chansen att genomskåda 
godtycke och retoriska floskler. Att läsa skapar en annorlunda attityd 
gentemot andra jämfört med lyssnande och muntlig tradition, där utan- 
tillinlärning är avgörande.23

En välkänd kritiker av Kants begrepp om människan, Michel Foucault, 
ägnade särskild uppmärksamhet åt Kants upplysningsessä. I Kants defi
nition av ”Upplysning” betonade Foucault särskilt ett ord, vilket i den 
gängse engelska översättningen återges som ”emergence”: Upplysning är 
”emergence from self-imposed immaturity”. Kants ord äx Ausgang, vilken 
betyder att ”utträda” ur eller ”lämna” ett tillstånd av omogenhet. Fou- 



5 4 John Michael Krois

cault framhävde att detta ”utträde” inte var fråga om vare sig ett ursprung 
eller en målinriktning i historien.24 Det är en konkret handling i nuet, utan 
anspråk på universell giltighet. Mänskliga varelser, betonade Foucault, är 
partikulära, och de bibehåller denna partikularitet genom att avvika från 
universella modeller. Foucault övertar Kants idé om mänsklighetens 
”avsked” från ett omyndighetstillstånd, men förkastar hans begrepp om 
mänsklighet (Menschheit). Därigenom reduceras ”upplysningen” till en 
kritik av rådande politiska förhållanden.25 Denna tolkning säger föga om 
5/0/^kritik och utelämnar betydelsen av det offentliga bruket av förnuftet. 
Kant menade att mänskligheten borde överge eller utträda ur något speci
fikt: vad han karaktäriserade som ett tillstånd där man ”saknar beslut
samhet och mod att använda sitt förstånd utan vägledning från någon 
annan”. Kants slagord för upplysningen var Sapere aude! - Våga veta och 
tänka själv - inte : ”Våga vara oavbrutet kritisk mot alla vedertagna upp
fattningar.” Kritik förutsätter tänkande. Till och med de omogna kan 
kritisera när de invänder mot att bli illa behandlade, men Kants upp- 
lysningsbegrepp var inte riktat mot reaktioner, utan mot vägledning. 
För en anhängare till Kant innebär Foucaults förkastande av en gemen
sam mänsklighet att alla lämnas i ett permanent tillstånd av omogenhet, 
likt en grupp kivande barn, dömda att aldrig enas om någonting. Ett så
dant perspektiv har som sin naturliga följd ett rop på auktoriteter som 
skall komma och skapa ordning från ovan.

24 Michel Foucault, ”What is Enlightenment?”, i Paul Rabinow, utg., The 
Foucault Reader (New York: Pantheon Books, 1984), s. 32-50, här s. 34.

25 Foucault betecknar utträdandet som ett ”ethos” (Foucault, ”What is En
lightenment?”, s. 39).

26 Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, a:a utgåvan (Paris: Edition 
Gallimard, 1972).

Såväl det förnuftiga som det oförnuftiga kan förstås dissémineras i 
skrift.26 Detta är skälet till att andra kritiker av kantianismen har försvarat 
vikten av att återvända till traditionella dygder. Alasdair MacIntyre för
kastar såväl de anarkistiska tendenserna hos Foucault som Kants begrepp 
om upplysning. MacIntyre hänvisar till samfundsdygder som det rätta 
sättet att möta de problem moderna, komplexa samhällen ställs inför. 
Men detta slags kommunitarism har inget svar på frågan: ”vilka traditio
ner?” Traditionen med på förhand arrangerade äktenskap? Traditionen 
med faderns bestämmanderätt över vuxen kvinnlig avkomma? Dessa 
traditioner är oförenliga med begreppet om att tänka och välja själv. Ex
emplen är inte godtyckligt valda. Kant skrev sin upplysningsessä som svar 
på pastor Zöllners hävdande att de som ifrågasätter traditionen att helga 
äktenskap genom en religiös ceremoni gör detta i upplysningens namn, 
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men utan att någonsin definiera vad som menas med upplysning. Det var 
detta uttalande från Zöllner om äktenskapet som ledde Kant att skriva sin 
essä för att definiera upplysningen. MacIntyre betecknade idén att förena 
traditionella dygder med idén om individers universella mänskliga rättig
heter som ”inkoherent”.27 Ett bättre ord kunde vara ”realistisk”. Tradi
tionella och nya levnadssätt existerar verkligen sida vid sida i moderna, 
komplexa samhällen. I sådana samhällen tvingas traditioner ofta berät
tiga sin existens inför samhället som helhet. Detta är emellertid inte det
samma som att tvingas berättiga existensen av en hel historisk kultur och 
alla dess traditioner. Kant baserade trots allt sin etik på skillnaden mellan 
personer som ändamål och ting som blotta medel. En person som anam
mar ett sätt att leva måste respekteras, eftersom det är en aspekt av denna 
persons mänsklighet. Men när ett levnadssätt innehåller ett element som 
i grunden kommer i konflikt med en annan persons frihet att tänka och 
välja själv, så är detta inskränkande av en annan persons frihet, för en 
kantian, oberättigat och omöjligt att tolerera.

27 Alasdair Macintyre, After Virtue: A Study in Moral Theory (Notre Dame: 
Notre Dame University, 1981), s. 42.

28 Detta begrepp, som är så framträdande i An Essay on Man (s. 228: ”Den 
mänskliga kulturen som helhet kan beskrivas som människan gradvisa befriande 
av sig själv”), är närvarande redan från första början i Cassirers tänkande. Se Krois, 
Symbolic Forms and History (New Haven: Yale University Press, 1987), s. 176-181.

Många kulturteoretiker betraktar kulturella skillnader som ett mål i 
sig, men genom att överge idén om universell mänsklighet ger de också 
upp begreppet om det omänskliga. Detta är skälet till att Kants begrepp 
om Upplysningen och hans teori om mänskligheten inte är mindre vik
tiga i dag, i en tid av globalisering och mångkulturalism, än de var under 
1700-talet.

Att förstå kulturen som en process av ”självbefrielse”28 innebär inte 
att alla skall tvingas leva samma liv. Var och en måste handla på sitt 
unika och individuella sätt, eftersom varje person har en unik situation 
och ett unikt liv. Men oaktat alla dessa skillnader innebär detta att vara 
människa, för en kantian eller anhängare av Kant, att man har möjlig
heten att övervinna fruktan, okunskap och yttre begränsningar av fri
heten. Att fullt ut förverkliga denna möjlighet kräver ett offentligt bruk 
av förnuftet. Detta vilar på spridningen av förmågan att läsa och skriva, 
liksom, kan man tillägga, på spridningen av översättningar. Kant har 
översatts till otaliga språk, och om översättningarna är goda kommer 
Kants läsare i olika kulturer kanske att få erfara detsamma som den tyske 
diktaren Goethe, som liknade läsningen av en sida hos Kant vid upple
velsen av att stiga ut ur mörkret och in i ett solbelyst rum.



Otfried Höffe Fred i Kants teori om rättvisa

1. EN ÖVERGRIPANDE TEORI OM FRED

I det väldiga verket Kritik av det rena förnuftet framträder Kant som en 
teoretisk filosof av högsta rang. Hans ryktbarhet som politisk filosof vi
lar däremot på skissen ”Om den eviga freden”, vars omfattning är bara 
en tiondel av den första Kritiken.1 Att verket är korthugget talar emeller
tid inte emot dess filosofiska betydelse; dess drastiska korthet är snarare 
ett av tecknen på ett anmärkningsvärt virtuost arbete.

Det som gör denna text till en framstående politisk avhandling är att 
den använder filosofiska medel för att befrämja det politiska eller snarare 
moralisk-politiska syftet att skapa obegränsad och okvalificerad fred mel
lan alla stater. Även om Kant troligen föranleddes att skriva avhandlingen 
av politiska skäl, nämligen freden i Basel mellan Preussen och Frankrike 
(den 5 april 1795), så rör det sig inte om någon politisk pamflett. Snarare 
finner vi här huvuddragen till en fullständig rätts- och statsfilosofi, till
sammans med principerna för att omsätta denna i politisk verklighet.

Titeln på Kants avhandling kan ge intryck av att den behandlar ett 
filosofiskt perifert ämne, eftersom fred inte var något fundamentalt be
grepp före Kant. Ansedda filosofer har förvisso producerat en rik littera
tur om freden i det västerländska tänkandet. Men bland filosofins klas
siska texter finns ingen med uttrycket ”fred” i titeln. Denna frånvaro är 
rentav iögonfallande i de stora politiska verken vid den moderna epo
kens gryning: Hobbes Leviathan, Lockes Second Treatise on Government 
och Rousseaus Contrat social. Efter Augustinus’ teologiska teori om fred 
i bok XIX av De civitate Dei är det först Kant, vid upplysningsfilosofins 
höjdpunkt, som framlägger en andra pionjärteori. Han lyckas förena de 
avgörande tankeströmningar som tidigare löpt parallellt: han förenar 
det alltsedan Platon och Aristoteles rådande sättet att tänka på rätt 
och stat med en stoisk kosmopolitism, men utelämnar den senates ofta

1 [Om den eviga freden, svensk övers, av Alf W. Johansson (Stockholm: Rabén 
Prisma, 1996).] 
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apolitiska särdrag. Han är bekant med folkrätten så som den diskuteras 
under den tidiga moderna epoken. Likaså känner han till Augustinus 
idé om den eviga freden, men denna förbehålls inte längre livet efter 
detta, utan förstås i stället som en uppgift i detta liv, eller närmare be
stämt som en uppgift för rätten enligt dess moraliska begrepp. Denna 
idé blir en del av Kants teori om politisk rättvisa; den är idealet om en i 
sanning global fredsordning, vilande på en global rättsordning.

1 sin helhet behandlar avhandlingen sju omfattande och relativt obe
roende frågor: (1) Trots sitt allmänna förkastande av krig gör Kant en 
ansträngning att reformera detta som han förkastar, eftersom det förblir 
en verklighet. Krig bör inte ”tämjas”, eftersom det är absolut illegitimt 
annat än som en försvarsåtgärd; men krigföring bör inte utesluta fred som 
ett möjligt yttersta mål. Denna idé om en omvandling av kriget för fredens 
skull, en fredsfunktionell krigsreform, saknar troligen föregångare.

(2) De slutliga reglerna eller ”definitiva artiklarna” innehåller kärn
punkterna i Kants fredsteori: de moraliska och a priori villkoren för fred. 
Genom detta moraliska perspektiv ansluter sig Kants teori om fred till 
hans moraliska rättsfilosofi, hans teori om politisk rättvisa som vi idag 
skulle säga, som han utvecklade systematiskt i sin Rättslära. Där tilläm
par han sitt moraliska kriterium om allmän lagenlighet på samvaron 
mellan ansvariga personer, vilket leder till följande välkända formulering: 
”Rätten är därför summan av de betingelser under vilka den enes val kan 
förenas med den andres val i enlighet med en allmän lag om frihet” (Rätts- 
läran, § B: VI 230/ 24-2d).2 Kant härleder rätten från moralen, men inte 
från dess personliga princip om inre frihet eller viljans autonomi. Snarare 
hämtar han den från det rena praktiska förnuftet tillsammans med dess 
kriterium om allmän lagenlighet. Det rena praktiska förnuftet är indiffe
rent inför skillnaden mellan personlig och social (”rättslig”) moral. Till
lägget ”allmän” skall inte förstås som en explikation. Det är alldeles för 
uppenbart att varje lag formulerad utan egennamn rymmer en viss grad av 
allmänhet, och detta behöver därför inte upprepas (VI 230/ 22 och 25). 
Kant hänvisar snarare till sitt generella kriterium för moralen och inklu
derar således rätten i sitt program för en allmän moralfilosofi, men inte i 
den andra bemärkelsen av universalisering, som förbehålls den personliga 
moralen.

Eftersom Kants rättsfilosofi nöjer sig med personers ansvarighet, kan 
vi avvisa Isaiah Berlins invändning (1969, s. 37 ff.) att Kant inte är en 
liberal tänkare eftersom han är kritisk mot det negativa frihetsbegreppet. 
I själva verket är detta begrepp till och med avgörande i Kants rättsetik,

2 Kant citeras efter Akademins textutgåva (Berlin 1968), med band, sida och 
rad, uppsatsen ”Om den eviga freden” utan angivande av bandet (= VIII). 
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det vill säga i hans teori om politisk rättvisa, som behandlar rätten till 
handlingar och underlåtanden som till det yttre är fria från begräns
ningar genom andras val. Inre eller moralisk frihet - viljans oberoende 
av drifter, behov och passioner - är uteslutande förbehållen etikens om
råde, alltså dygdeläran. Den politiska liberalismen är också uppenbar i 
Kants erkännande av en hög grad av pluralism på nationell och global 
nivå: alla personer och grupper är berättigade till sin egenart, och rentav 
till en envis individualitet, under förutsättning att de ansluter sig till 
strikt universella principer.

Detta allmänna frihetssammanhang, som krävs av den moraliska rätten, 
har till att börja med en negativ aspekt: det begränsar handlingsfri
heten. Den andra, positiva aspekten av Kants begrepp är mer slående: 
om den oundvikliga frihetsbegränsningen följer en universell lag, impli
cerar den en frihetsgaranti. Och eftersom den individuella friheten kan 
upprätthållas endast när alla individer begränsar sin frihet, måste sam
varon mellan ansvariga subjekt vara rättslig till sin karaktär om den skall 
vara moralisk.

Detta krav implicerar en rättvisa som inte längre bara definierar utan 
också legitimerar rätten: den lagenliga samvaron är för Kant en moralisk 
förpliktelse. Det innebär naturligtvis inte att varje positivt rättsligt för
farande är tillåtet eller rentav ett krav. Tvärtom presenterar Kant ett kri
terium - en tredje typ av rättvisa som tillhandahåller en norm för rätten 
- som bedömer alla positiva lagar med avseende på deras legitimitet.

Kriteriet i fråga är den juridiska motsvarigheten till det kategoriska 
imperativet på den personliga moralens område. Det moraliska rätts
begreppet, tillsammans med det kategoriska rättsimperativet, förplik
tar ett samfund i yttre frihet till universell lagenlighet, precis som den 
personliga moralens kategoriska imperativ är förpliktande för den per
sonliga viljan.

Den rättsliga etiken utgör en mer betydande uppgift, eftersom den inte 
endast skall tillhandahålla en norm för rätten, utan också måste konsti
tuera rätten genom att utforma samvaron mellan personer i enlighet med 
lagen. Genom sitt krav att all mänsklig samvaro skall underkastas en 
rättslig form innebär den mycket mer än en partiell socialetik; snarare 
rör det sig om en fundamental samhällsteori. Till följd av detta kan dess 
grundläggande, moraliska rättsbegrepp kvalificeras som ”social rätt
visa”, i en samtidigt fundamental och övergripande bemärkelse.

För att avrunda det moraliska rättsbegreppet kompletterar Kant detta 
med den moraliska f-åttsprincipen (avsnitt C). Denna princip artikulerar 
samma ämne, men från perspektivet av den subjektiva i stället för den 
objektiva rätten. Rättsprincipen är summan av alla subjektiva anspråk 
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man är berättigad till enligt den objektiva rätten (VI230/ 29-31). Dessa 
anspråk utgörs av för-positiva och allmänna rättigheter, det vill säga 
medfödda eller mänskliga rättigheter. Vad Kant tillhandahåller är inte 
en katalog över mänskliga rättigheter, utan deras fundamentala krite
rium. Detta kriterium är enligt hans uppfattning den enda medfödda 
rättigheten: ”Frihet (oberoende av begränsningar genom andras val), 
såtillvida som den kan samexistera med alla andras frihet i enlighet med 
en allmän lag, är den enda ursprungliga rätten, som tillhör varje män
niska i kraft av hennes mänsklighet” (VI 237/ 29-32).

Man kan hålla med Kant om att alla handlingar som är i överensstäm
melse med den universella rättsprincipen är tillåtna, medan alla anspråk 
som överskrider denna är förbjudna, och särskilt önskan ”att denna 
princip för alla maximer själv i sin tur skall vara min maxim” (231/3 f.). 
Huruvida jag ”i mitt hjärta” erkänner den andres frihet eller är ”lik
giltig” för den, eller rentav skulle vilja ”inkräkta på den”, är oviktigt så 
länge jag inte ”hindrar hans frihet” genom mina yttre handlingar (rad 
6-8). Kant uppmärksammar emellertid inte att detta kriterium är till
räckligt för att redogöra för en mångfald mänskliga rättigheter, och till 
att börja med rätten till det yttre ”mitt” eller ”ditt” liksom rätten till en 
av lagar reglerad samhällelig ordning. En öppen katalog över mänskliga 
rättigheter är därför ingen omöjlighet.

Genom sin anmärkning om att principen för alla maximer inte ”själv 
i sin tur skall vara min maxim” utesluter Kant alla dispositionsgrundade 
rättsbegrepp och allt sökande efter övertygelser. Men i deras ställe trä
der en annan svårighet: alltsedan Grundläggningav sedernas metafysik och 
den andra Kritiken definierar han moralen och dess kriterium, det ka
tegoriska imperativet, genom en alldeles bestämd universaliserbarhet, 
nämligen den som gäller maximer. Men eftersom det på rättens område 
är tillräckligt att handlingen är universaliserbar, kunde man hysa tvivel 
beträffande rättens moraliska natur. Grundläggningen och den andra 
Kritiken behandlar emellertid främst den personliga moralen.

I Om den eviga freden skisserar Kant en teori för den offentliga rätten 
som är komplett ur ett rättsligt-moraliskt perspektiv: (2.1) Den första 
artikeln om den civila konstitutionen diskuterar relationerna mellan indi
vider och grupper, (2.2) den andra artikeln om folkrätten behandlar 
relationer mellan stater och (2.3) den tredje artikeln om den kosmopo
litiska lagen gäller relationen mellan privata individer eller grupper och 
främmande stater, tillsammans med de relationer mellan stater som - 
till skillnad från 2.2 - staterna inte är skyldiga varandra. Den första defi
nitiva artikeln innehåller således Kants andra stora innovation inom 
fredens etik. Han knyter idén om fred till republiken, vid denna tid en 
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politisk nyhet introducerad i Förenta Staterna och Frankrike. Redan i 
första Kritiken hade han emellertid talat om en republik i samband med 
Platon (Kritik av det rena förnuftet, B 372 ff.). När det gäller republiken är 
han alltså inte enbart influerad av den samtida politiska utvecklingen, 
utan också av en lång tradition inom politisk filosofi.

Kant förstår republiken som en viss styresform (forma regiminis), inte 
som en viss maktform (forma imperii). Han intresserar sig inte för frågan 
om vem som innehar den högsta politiska makten i en stat, och behand
lar alltså inte frågan om demokrati i kontrast till autokrati/monarki eller 
aristokrati. I stället framhäver han tre andra element. Först och främst 
kontrasterar han republikanska och despotiska styresformer. I de senare 
beror lagarna på härskarnas privata vilja, i de förra godtas endast de 
lagar som varje person skulle kunna instämma i. Här finner vi Kants 
moralkriterium, universalitet, nu i form av möjligheten till universell 
konsensus. För det andra innebär en republikansk styresform en makt
delning och därmed, för det tredje, ett representationssystem, så att ”en 
och samma person inte längre samtidigt kan vara både lagstiftare och 
verkställare av dennes vilja”. Beträffande ”vårt” styresskick, demokratin, 
betonar Kant att det å ena sidan inte kan vara en rent direkt demokrati 
(vilket dock inte utesluter folkomröstning i vissa frågor) och att det å 
andra sidan måste förplikta sig till mänskliga rättigheter.

Den andra och tredje definitiva artikeln utgör tillsammans den tredje 
innovationen, det kosmopolitiska perspektiv på republiken och freden 
som är främmande för å ena sidan Platon, och å andra sidan för Frank
rike och Förenta Staterna.

Det globala fredssamfund som krävs på mellannivån strävar inte bara 
efter att få slut på ett visst krig, utan efter att ”för alltid få slut på alla krig^ 
(356). I enlighet med modellen för att säkerställa inrikes fred krävs den 
positiva idén om en världsrepublik (357), något som dock skiljer sig från 
en ”universell monarki” i vilken alla stater smälter samman till en enda. 
Som ett ”negativt surrogat” eller det näst bästa alternativet, eftersom 
stater knappast lär gå med på att ge avkall på sin suveränitet, föresprå
kar Kant ett ständigt utvidgat nationsforbund. Men givet att ett sådant 
nationsforbund när som helst kan upplösas är det svårt att förena med 
uppgiften att skapa slutgiltig fred.

(3) Den offentliga rättens kulmination i kosmopolitisk lag ersätter 
inte den ”nationella” medborgarrätten, utan utgör snarare dess komple
ment. Kant ansluter sig till en komplementär, inte en exklusiv kosmo- 
politanism. Medan folkrätten gäller den typ av relationer som stater är 
skyldiga att tillerkänna varandra, gäller den kosmopolitiska lagen rela
tioner som staterna inte är skyldiga varandra, nämligen transaktioner i 
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den vida bemärkelsen av commercium', frivilligt utbyte, och då inte ute
slutande av ekonomisk karaktär. Den kosmopolitiska lagen har emeller
tid inte att göra med de positiva relationerna själva, utan de fåtaliga 
relationer staterna faktiskt är skyldiga varandra, eftersom dessa i likhet 
med all rätt är kopplade till ett berättigande att använda tvång. Kants 
kosmopolitiska lag utgörs nämligen av rättigheten att komma med ett 
erbjudande utan att därigenom mötas av fientlighet. Detta slags rätt - 
till skillnad från filantropi - vilar på ömsesidighet. Den legitimerande 
grunden för rätten är ett teorem i Kants egendomsteori: eftersom ”alla 
nationer har en ursprunglig markgemenskap, men inte en rättslig ägande
gemenskap {communio) [...] eller markegendom”, har de alla en före
gående subjektiv rätt: de är berättigade ”att erbjuda sig att ha ett utbyte 
med vilken annan nation som helst” (Sedernas metafysik, IV § 62).

Kant anspelar här på en kvalificerad rätt till samarbete: en handelsman 
får erbjuda sina varor precis som en forskare får erbjuda sin kunskap eller 
till och med en missionär sin religion. Men så länge erbjudandet görs på 
främmande territorium har den person som kommer med erbjudandet 
endast besöksrätt, inte gästrätt. Att en nation avskärmar sig från om
världen är utan tvivel inte ett legitimt skäl för rättfärdigt krig. Kant 
skulle ha varit starkt kritisk mot det avträdande av Hong Kong som 
framtvingades av Storbritannien efter Opiumkriget (1840-1842), till
sammans med öppnandet av kinesiska hamnar för handel, liksom till det 
senare öppnandet av japanska hamnar för handel som framtvingades av 
USA.

Kants kärva bedömning av den samtida koloniala politiken saknar 
inte politisk relevans. Enligt Kants kriterium utgör i stort sett alla kolo
nier som etablerats i modern tid, från Syd-, Central- och Nordamerika 
till Afrika och Australien, klara exempel på orättvisor, eftersom ”invå
narna betraktades som ingenting” (358).

Kants kvalificerade samarbetsrättigheter innebär mer än det negativa 
förbudet mot orättfärdig kolonisering, och i positivt avseende mer än en 
internationell privaträtt med fokus på handelsrätten. Eftersom sam- 
arbetsrättigheterna omfattar forskning, kultur och turism utgör bildar 
de ett krav med särskild aktualitet i en tid av ökande globalisering. Alla 
folk har en viss rätt till ett övergripande samarbetssamfund, dvs. man 
har universell besöksrätt men inte gästrätt.

(4) Enligt Kants politisk-sociologiska påstående i den första definitiva 
artikeln är det huvudsakligen två drivkrafter som befrämjar ett globalt 
fredsförbund: negativt är det erfarenheten av krigets fasor, och positivt 
republikanismen. Republiker - vanligen konstitutionella demokratier 
eller demokratiska rättsstater - måste nämligen sägas vara föga benägna 
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till angreppskrig. Och i enlighet med imitationsprincipen kommer den 
republikanska konstitution som inrättas i en stat snart att tas upp av andra 
stater. Kant återför inte demokratiers böjelse för fred på någon förhöjd 
moralisk sensibilitet hos deras medborgare. Med största klarsynthet 
hänvisar han bara till demokratiers förmåga att tillåta sina medborgare 
större möjligheter att följa sina egna intressen - något som förvisso inte 
alltid talar emot ett krig.

(5) Det första tillägget (”Om garantin för evig fred”) kompletterar 
den moraliska teorin om fred med en teleologisk teori om naturen. 
Herakleitos förkunnar i ett berömt fragment att kriget (i den vidare be
märkelsen av spänning och konflikt) är alltings fader, dvs. upphovet till 
hela naturen, även den icke-mänskliga. Kant begränsar sitt område till 
mänskliga varelser. Han menar att osämja är den avgörande faktorn i den 
mänskliga kulturens allmänna utveckling. Den driver nämligen männi
skor att bosätta sig ”också i de mest ogästvänliga trakter” (363) och fyller 
rentav en moralisk funktion, nämligen genom att motivera övergången 
från naturtillstånd till lagstyre och en civil stat: krig tvingar människor 
”att upprätta mer eller mindre lagenliga relationer” (363). Här visar sig 
kriget vara en hst hos (den mänskliga) naturen, nämligen som ett medel 
för det slutliga målet att avskaffa just krig. Men även om krig avskaffas, så 
innebär inte detta att vi måste frukta social entropi, det globala samhällets 
värmedöd; fred implicerar nämligen inte att mångfalden och rivaliteten 
mellan språk och religioner eller trossatser skulle försvinna, eller att den 
kommersiella, kulturella och vetenskapliga konkurrensen skulle minska.

Avhandlingen om fred sammanför därmed fyra perspektiv på säker
ställandet av fred, med en klar prioritetsordning, (a) Det ledande målet 
består i ett nationsförbund eller en världsrepublik, (b) Den republikanska 
eller demokratiska konstitutionen hos enskilda stater gynnar etableran
det av ett nationsförbund. Denna demokratiseringsprincip kompletteras 
(c) negativt med ”krigets alla vedermödor” (350) och (d) positivt genom 
handelsandan, för denna ”kan inte samexistera med kriget” och ”griper 
förr eller senare tag i alla nationer” (368). Den ”stora konstnären naturen” 
använder sig alltså av den naturliga osämjan mellan mänskliga varelser i 
syfte att ”låta endräkt uppstå till och med mot deras vilja” (360). Mänsk
liga varelser sluter sig samman i enskilda stater på grund av vad som 
säkerligen är själviska motiv, och dessa stater i sin tur bekrigar till att 
börja med varandra. Men efterhand lär de sig att leva i fredlig samexi
stens, genom sitt intresse för handel och välmåga.

Samspelet mellan alla dessa fyra perspektiv sörjer inte bara för att alla 
krig fördöms, utan kvalifikation eller reservationer. Eftersom handels
andan ökar välfärden ackumuleras den negativa freden, det vill säga från-
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varon av krig, till en positiv fred. Fred av detta slag känner vi till från 
flera olika kulturer, alltifrån grekisk eirênê och hebreisk schalom över 
romersk pax till tysk fride (jfr Janssen 1975 och Höffe 1999, kap. 8, samt 
vidare bibliografiska referenser där).

2. ”det kungliga folket”
(6) I det andra tillägget ger sig Kant in på en diskussion om teori och 
praktik, beträffande en partiell relation mellan filosofi och politisk makt. 
Sett i ljuset av internationell politisk praxis är hans krav på att tillåta fri 
och offentlig diskussion ”om universella maximer beträffande krigföring 
och etablerande av fred” revolutionerande, jämförbart med den koperni
kanska vändning som åstadkoms genom teorin om kunskapen och dess 
föremål i Kritik av det rena förnuftet. Varje maxim inom stats- och folk
rätten måste granskas med avseende på sin inre hållbarhet. Och varje 
maxim som inte klarar detta test, därför att den bara kan upprätthållas i 
hemlighet, förbjuds av den rättsliga moralen, dvs. den politiska rättvisan.

(7) Fortsättningen på diskussionen om teori och praxis i det tudelade 
tillägget om ”moral och politik” återupptar slutligen ett motiv från in
ledningen: konflikten mellan filosofer ”som drömmer ljuva drömmar” 
och statsmän stolta över sin världsliga visdom (343). Kant tillämpar här 
på den politiska sfären den arbetsfördelning som han allmänt rekom
menderar (jfr Grundläggning av sedernas metafysik, IV 388 f. och ”Idé om 
en allmän historia i världsmedborgerligt hänseende”, VIII 21 f.). Till 
filosofernas kompetensområde hör inte politisk aktivitet, men däremot 
politikens principer; medan praktisk konkretisering och verkställande 
är vad som åligger härskarna.

Det förhållandet att filosofer enligt Kant har förmågan att ge råd (368 f. ; 
jfr Striden mellan fakulteterna, avsnitt I, 4: VII 35) påminner om råd
visheten (euboulia) hos Platons filosof-kungar (Staten, IV 428b). Men till 
skillnad från hos Platon omfattar filosofernas förmåga till rådgivning 
hos Kant inte hela det politiska styresområdet, utan endast en liten om 
än fundamental sektor. Och här ligger Kants första metateoretiska argu
ment för arbetsdelningen mellan filosofi och politik: dessa måste hållas 
isär eftersom filosofernas kunskapskompetens inte omfattar de krav 
verkligheten ställer, liksom inte heller den erfarenhet och omdömes
förmåga som här fordras, samtidigt som filosoferna saknar sinne för det 
görbara och verksamma. Av detta skäl vill Kant inte rekommendera 
anlitandet av filosofer som politiska rådgivare. Däremot råder han att 
man noggrant följer ”filosofernas maximer beträffande de villkor under 
vilka offentlig fred är möjlig” (368). Såsom rättslig-moraliska principer 
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för mänsklig samvaro svarar dessa maximer mot principerna för politisk 
rättvisa. Kants version av principen om filosofer som kungar utmynnar 
därmed i en utformning av politiken i enlighet med elementära rättvise
principer.

Enligt Platon är erkännandet av det goda inneboende i insikten om det 
godas idé {Staten, X 6i8c-d); insikt är alltså vägledande för handling, och 
all handling vägleds av insikt. Kants andra argument, som utgår från möj- 
ligheten av korruption, tar sikte på denna förmodade samstämmighet 
mellan bedömningens respektive utförandets princip {principium diiudi- 
cationis resp, executionis). Även om filosofer ägde en obegränsad förmåga 
till rådgivning, borde de ändå nekas politisk makt, eftersom deras faktiska 
kompetens till fria förnuftsomdömen annars skulle korrumperas.

Platon skulle förkasta denna invändning med argumentet att förnuf
tet hos ”hans” filosofer inte är mottagligt för korruption, eftersom det 
behärskar själen (Staten, VI 484aff.). Utmärkande för Platons filosofer är 
att de är praktiskt relaterade till sig själva på ett sådant sätt att de utan 
undantag är inriktade på det goda och rättvisa. De varken tjänar eller 
låter sig begränsas av några särintressen, och de trotsar all makt (jfr 
Staten, I 34yd, VI 499b-c, VII $2ib, VIII 539e). Kant skulle genmäla att 
ett absolut säkerställt herravälde för förnuftet, eller ett fullständigt ut
plånande i stället för det blotta betvingandet av makten, är möjligt att 
föreställa sig men inget som kan förverkligas av ändliga rationella varel
ser, inklusive mänskliga varelser. Här står han i uppenbar skuld till 
Rousseau, som i Contrat social (kap. II 7) talar om ett högre förnuft som 
varseblir människornas alla passioner men själv inte har några: ett för
nuft som är förbehållet gudarna.

Kants motargument mot Platon är således i sista hand antropologiskt 
till sin karaktär och omfattar därmed den antropologiska komponenten 
i moralfilosofin, som Kant själv inte inordnar inom (den empiriska) 
antropologin: goda härskare i strikt mening, dvs. okorrumperbara härs
kare, existerar inte, även om de som hos Platon är skyddade från de stora 
faror för korruption som ligger i personlig egendom och favoriserande 
av den egna familjens välgång framför det allmännas väl.

Kant skiljer sig på ytterligare en punkt från Platon. Medan det enligt 
Staten är blott få människor som är ägnade för filosofisk aktivitet, menar 
Kant att det ”allmänna ... mänskliga förnuftet” är tillräckligt (369). En 
förnuftets demokrati ersätter alltså Platons andliga aristokrati (som vi
lar på skolning i matematik och dialektik). Förvisso kan det mänskliga 
förnuftet inte klara sig utan en viss skolning. Men detta implicerar enligt 
Kant inte någon intellektuell aristokrati; filosofer äger inga särskilda 
insiktsförmågor och har därför inga särskilda rättigheter.
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Onekligen är kärnpunkten i teorin om fred inte så mycket det teo
retiska förnuftet som det praktiska, ”moraliskt lagstiftande” förnuftet 
(369). Kant står därmed i skuld till Platon i ett avgörande hänseende. 
Vad han primärt tillerkänner makt är nämligen det godas idé, inte pro
fessionella filosofilärare. Kant ansluter sig till det krav på att moralen 
bör styra offentliga angelägenheter som ligger i det godas idé. Han in
stämmer också med Platon på en andra punkt: moralen kan inte härledas 
från erfarenheten, utan kräver tvärtom att erfarenheten tillbakavisas. 
Kant återupprättar därför i Kritik av det rena förnuftet Platons föreställ
ning om idéer: åtminstone inom den moraliska sfären behövs begrepp 
som överskrider den möjliga erfarenheten (B 369-373). Enligt grott- 
liknelsen kan insikt i idéerna och ytterst i det godas idé uppnås först 
sedan själen ”vänt sig bort” (periagoge) (Staten, VII 515c). På samma sätt 
är moralens välde enligt Kants uppfattning knutet till en ”sann reform 
av det egna tänkesättet” ( Vad är upplysning? VIII 36) och en ”revolution 
i ens disposition” (Religionen inom det blotta förnuftets gränser, VI 47).

Människor som underkastar sig denna reform och rättar sig efter 
den rättsliga moralens principer tilldelas en hederstitel, som mycket 
träffande uttrycker demokratiseringen av principen om filosof-kungar. 
Kant kallar dem för det ”kungliga folket” (Freden, VIII 369), eftersom 
de låter sin samvaro styras av rätten, och rätten av moralen. Dygdeläran 
hävdar följaktligen att en person med sann, intelligibel dygd är inte bara 
”fri”, ”sund” och ”rik”, utan också ”en kung” (VI405 ). För Kant är kungar 
sant moraliska personer, vare sig de är naturliga personer (”mänskliga 
varelser”) eller kollektiva personer (”folk”).

I avhandlingen om fred ersätter alltså folket Platons filosof-kungar - 
framstående individer ersätts av totaliteten av dem som är både under
lydande och ansvariga. Folket kan förvisso tillerkännas den kungliga 
hedersbeteckningen endast om det underkastar sig den rättsliga moralens 
krav. Vad Kant ger är inte ett berättigande för vilken demokrati som 
helst, utan för en demokrati som försvurit sig åt den rättsliga moralen 
och som endast genom att uppfylla detta villkor är en ”kunglig demo
krati”. Om demokratin skall vara legitim måste den styra sig själv i en
lighet med ”jämlikhetens lagar” (369) och sörja för att ”ingen rätteligen 
kan tvinga någon till något, utan att också vara underkastad en lag som 
säger att han i sin tur på samma sätt kan tvingas av den andre” (den första 
definitiva artikeln : 350).

Ett folk är kungligt om varje medborgare i lika mån är kung, men 
självfallet inte som en envåldshärskare obunden av lagar. Medborgaren 
behöver inte heller vara en sant moralisk person. Det är tillräckligt att 
hon å ena sidan, som (direkt eller representerande) lagstiftare, gör sitt 
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yttersta för att stödja lagar som inte strider mot den rättsliga moralen, 
och å andra sidan, som ”undersåte”, lyder dessa lagar. Dessa villkor är 
vad den rättsliga moralen kräver. ”Kungliga folk” utmärker sig alltså 
inte i första hand genom sin ovanligt avancerade utbildning, som Pla
tons kungar med sin matematik och dialektik, utan genom rättvisa, 
vilket även Platon ser som det i sista hand avgörande.

3. EN KUNGLIG MÄNSKLIGHET

Människans längtan efter fred är lika gammal som mänskligheten. Det 
utmärkande för Kant är därför inte själva idén om fred, utan hans sätt 
att teckna dess konturer. Utgångspunkten är det faktum att Kant inte 
står i tjänst hos något politiskt intresse. Vidare framlägger han ett rent 
filosofiskt argument, utan några religiösa motiv. Kant avhåller sig också 
från allt politiskt svärmeri och erkänner konflikter som ett fundamen
talt element i politiken. Fred är inte något som råder där blott kärlek och 
vänskap härskar, i ett drömland av evig harmoni, utan där konflikter 
hanteras i enlighet med rättslig-moraliska principer.

Kant förkastar andra restriktioner och försvarar i stället en moralisk 
universalism för rätt och fred: en global, såväl tidsligt som rumsligt uni
versell fred. Det är ingen tillfällighet att Kants avhandling är den mest 
välkända fredsplanen. Genom sin kombination av fyra innovationer, 
och särskilt då kopplingen mellan republiken som en politisk nyhet i 
tiden och ett genuint globalt perspektiv, formar sig Om den eviga freden 
till ett ytterst djärvt politiskt projekt. Om mänskligheten ville acceptera 
det, skulle man som helhet uppnå status av ett kungligt folk.

Kants avhandling om fred är inte bara ett bidrag till det politiska 
tänkandet, utan innehåller också en samhällelig utopi, eller snarare en 
(realistisk) samhällsvision. Denna vision är inte bara fascinerande ännu 
idag, utan har fyra skäl som talar till dess fördel. Ett första skäl är upp
givandet av föreställningen om en allomfattande utopi. Till skillnad från 
Augustinus försvarar Kant inte ett heltäckande ideal om fred och frid. 
Medan Platons första nivå av polis (Staten, II 36(^-372^ knyter samhäl
lelig fred till inre eller personlig frid, förlägger Kant freden till rättens 
område, som klarar sig utan personliga attityder. Följande dimensioner 
utelämnas: (1) människans fred med sig själv, dvs. inre eller personlig 
frid, (2) denna frids utvidgning eller fördjupning till religiös frid i eller 
hos Gud, och vidare (3) fred i och med naturen, alltså ekologisk fred, 
samt (4) den kosmiska fred i vilken allting erhåller sin bestämda plats 
inom en hierarkiskt uppbyggd världsordning (De civitate Dei, XIX 12 f.). 
Endast (5) den samhälleliga freden återstår att behandla. Och även denna
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dimension förstås på ett sansat sätt, dvs. i negativa termer, som rätts
säkerhet.

Det andra skälet till att Kants vision kan betraktas som realistisk lig
ger i hans rättsbegrepp, som förkastar den idylliska visionen om alla 
konflikters upphörande. I enlighet med sitt antropologiska begrepp om 
”osocial sociabilitet” inte bara tillåter utan till och med välkomnar Kant 
konflikter, vilka han betraktar som en viktig kraft för att leda människor 
”från barbari till kultur” (”Idé om en allmän historia..femte propo
sitionen).

I det första tillägget introduceras - ett vidare skäl för visionens rea
lism - den ”stora konstnären naturen”, som använder sig av den natur
liga osämjan mellan människor i syfte att låta ”endräkt uppstå ... till 
och med mot deras vilja” (360). Mänskliga varelser sluter sig av otvivel
aktigt själviska motiv samman i enskilda stater som till att börja med för 
krig med varandra men efterhand lär sig leva i fred, särskilt tack vare sina 
handelsintressen.

Det fjärde skälet har att göra med kontrasten jämfört med tidigare 
utopiska visioner som Thomas Mores Utopia och den långa rad av stats- 
romaner som följer i spåren på denna modell under 1500- och 1600-talet. 
Eftersom man här låter den sociala och politiska fantasin ge sig ut på 
långfärd, kallas dessa romaner med rätta ”voyages imaginaires”, det vill 
säga fantasiresor. Kant vänder sig med kraft mot dessa för att låta den 
”ljuva drömmen” drömmas uttryckligen av ”filosofer”, det vill säga just 
de som i kraft av sitt yrke borde använda sig av begrepp och argument. 
Hos Kant är det förnuftet snarare än fantasin som färdas långt. Genom 
förnuftet upphöjs den eviga freden till status av en ”omedelbar” mora
lisk rättsplikt (356/ 4; jfr 362/ 9; 364/ 9; 378/19-22): detta kategoriska 
fredsimperativ upprättar en fred som i moraliskt hänseende är eo ipso 
evig. Det motto som de flesta stater rättar sig efter härrör från den ro
merske militärteoretikern Vegetius (300-talet e.Kr.) : ”Om du vill ha fred, 
förbered dig för krig.” {Si vis pacem, para bellum. ) Mot detta uppställer Kant 
väsentligen följande princip: om du vill ha fred, förbered dig för politisk 
rättvisa. {Si vis pacem, para iustitiam.} Med hans egna ord: ”Sök först det 
rena praktiska förnuftets rike och dess rättvisa, så skall ert mål (den eviga 
fredens välsignelser) av sig självt komma er till del” (378).
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Notiser

Tomas Månsson har doktorerat i praktisk filosofi i Stockholm med av
handlingen Olydnad-Civil olydnad som demokratiskt problem^ Thales 2004. 
Jonas Gren har doktorerat i praktisk filosofi i Göteborg med avhandlingen 
Applying Utilitarianism - The Problem of Practical Action-guidings Acta Uni
versitatis Gothoburgensis 2004.

Michael Nyhaga har givit ut en bok med titeln Man kan inte vara skeptiker 
när det gäller sannings Symposion 2004. Boken handlar om fem svenska 
filosofer, vilka också intervjuas, nämligen Sharon Rider, Ingmar Persson, 
Åsa Wikforss, Sven-Olov Wallenstein och Victoria Höög. Författaren 
framför också många egna åsikter, av vilka en del är rätt förvånande. 
Exempelvis följ ande : ”Svenska filosofer har ofta hävdat att bara man har 
väldefinierade begrepp och resonerar tillräckligt logiskt och konsekvent 
så är vägen fram till filosofisk insikt som en snitslad bana.”

Ulf Jonsson har utgivit Med tanke på Gud: En introduktion till religions
filosofins Artos & Norma bokförlag, 2004. Ruth Illman har skrivit en bok 
med titeln Gränser och gränsöverskridanden. Skildrade erfarenheter av kultu
rella möten i internationellt projektarbetes Åbo Akademis förlag, 2004.

Medarbetare i detta nummer w Filosofisk tidskrift: LenaHalldenius är jur. 
kand, och fil.dr i praktisk filosofi och forskare vid Lunds universitet, 
Otfried Höjfe är professor i filosofi vid Tübingen Universität, John Michael 
Krois är professor i filosofi vid Humboldt-Universität zu Berlin, Markku 
Leppäkoski är fil.dr i teoretisk filosofi i Stockholm, Sven-Eric Liedman är 
professor i idéhistoria vid Göteborgs universitet, DagPrawitz är professor 
emeritus i teoretisk filosofi i Stockholm, Camilla Serck-Hansen är professor 
i filosofi vid universitetet i Oslo och StigStrömholm är professor emeritus 
i civilrätt med internationell privaträtt och f.d. rektor vid Uppsala uni
versitet. Översättningarna från engelska är utförda av Jim Jakobsson.
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Lars Bergström: Döden, livet och 
verkligheten. 198 sidor. Mjukband.
ISBN 91-7235-051-2
Utkommen

www.bokforlagetthales.se

Döden, livet och 
verkligheten 
av Lars Bergström

”Den här boken behandlar klassiska 
filosofiska problem - det som brukar 
kallas ’eviga frågor’ - och min 
ambition har varit att den ska kunna 
läsas av i stort sett vem som helst som 
intresserar sig för sådant. Jag har 
försökt undvika att drunkna i detaljer, 
tekniska utredningar, idéhistoriska 
referenser och andra sidospår, även 
om dessa i och för sig ofta kan vara 
viktiga. Mina essäer är därför korta, 
och facktermer förekommer nästan 
inte alls.

Några exempel på de eviga frågor jag 
diskuterar är följande: Finns det 
några skäl att vara rädd för döden? 
Kan vi någonsin göra något annat än 
det vi faktiskt gör? Vad är det som gör 
en handling moraliskt riktig? Har 
människor en själ? Vad består 
verkligheten av? Vad är människo
värde för något? Finns det några 
självklara sanningar? Finns det några 
absoluta sanningar? Varför finns det 
någonting snarare än ingenting? Kan 
vi veta att det finns någonting? I så 
fall hur? Har livet någon mening?”

Döden, livet och verkligheten är en 
samling helt nyskrivna essäer.

Lars Bergström är professor emeritus 
i praktisk filosofi vid Stockholms 
universitet.
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moralen. Översättning Jim Jakobsson. 
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Om moralen
av David Hume

Bör’ följer inte frän ’är’. Det brukar 
kallas för Humes lag och hör till det 
elementära i praktisk filosofi. Det var 
i Om moralen som Hume först 
formulerade lagen. Men som vanligt 
när det gäller klassiska citat skrev han 
inte just så. Han skrev:

”1 varje morallära jag hittills stött på 
har jag kunnat notera att författaren 
ett tag håller sig till det vanliga sättet 
att resonera, och fastställer att en Gud 
existerar eller gör observationer 
beträffande mänskliga angelägenhe
ter. Men sedan upptäcker jag plötsligt 
till min förvåning att i stället för de 
vanliga bindeleden i satser, är och är 
inte, så binds alla satser samman 
genom bör eller bör inte. Föränd
ringen sker omärkligt, men är likväl av 
största betydelse. För eftersom detta 
bör eller bör inte uttrycker en ny 
relation eller ett nytt hävdande, skulle 
det behöva uppmärksammas och 
förklaras, samtidigt som man måste 
ange ett skäl för något som tycks helt 
obegripligt: hur denna nya relation 
kan härledas från andra som är av ett 
helt annat slag.”

Humes förmåga att dra ut ett resone
mang till dess konsekvenser gör att 
han kommer till förbluffande slutsat
ser från till synes självklara utgångs
punkter.
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Instruktioner till skribenter

Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar dis
kussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt informera 
om aktuell filosofisk forskning. Den vänder sig inte enbart till fack
filosofer, utan vill framför allt nå en bredare läsekrets av filosofiskt in
tresserade personer

Tidskriften står öppen för olika filosofiska inriktningar, men den vill 
undvika bidrag som man inte kan tillgodogöra sig utan speciella förkun
skaper eller tekniska färdigheter. Utöver längre artiklar på omkring 10- 
15 sidor, tar tidskriften gärna emot även kortare bidrag och inlägg av 
notiskaraktär.

Manuskript till Filosofisk tidskrift-.

• skickas normalt med datorpost till lars.bergstrom@philosophy.su.se

• kan också skickas till
Lars Bergström, Telegrafgränd 1 B, 111 30 Stockholm
- men i så fall skall det dessutom bifogas på diskett

• skall utformas i överensstämmelse med den typografi som är 
normal i tidskriften, utan onödig formatering

• skall vara försedda med namn och adress

• skall som regel vara skrivna på svenska, och citat från andra språk 
bör översättas till svenska

• noter och litteraturhänvisningar kan gärna inarbetas i texten

• särskild litteraturförteckning upprättas vid behov i alfabetisk 
ordning och placeras sist i manus

• för icke beställt material ansvaras ej
• korrektur läses i regel endast av redaktören

• ändringar mot manuskript bekostas icke av förlaget; författaren 
debiteras kostnad för sådana ändringar

• införda bidrag honoreras inte för närvarande

• i stället för särtryck erhåller författaren, gratis, 10 exemplar - för 
recensioner 5 exemplar - av det nummer av tidskriften i vilket 
bidraget varit infört
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