
Jung och nazismen
Jrng och nazismen, temanummer av
Res Publica (nr 27, novemb er 1992)

ilken berydelse kan det ha att en
forskare har varit medlem i na-
zistpartiet? Finns det ni.gclt sarn-

band mellan t ex Martin Heideggers
filosofi och hans aktiva engagemang i
nazistpartiet (dar han en tid verkar att ha
f<irsokt bli nigot slags chefsideolog)?
Finns det nigot samband mellan Kon-
rad Lorenz etologi och hans stcid for
nazismens syn pn den minskliga biolo-
gin? (Aven han var medlem i nazistpar-
tiet.)

En tredje intellektuell "storhet" 
har

blivit utsatt fcir en alltmer intrdngande
debatt av detta slag: psykoanalytikern
Carl Gustav Jung. Tidskriften Res Pu-
blica har gjon dennadiskussion tillgeng-
lig pisvenska i sitt senaste temanummer,
som innehiller ett flertal bidrag i emnet.

Strax efter nazisternas maktcivena-
gande 1933 blevJung ordfcirande ftir ett
internationellt psykoterepeutiskt sall-
skap, som i praktiken dominerades av sin
pronazistiska ryska sektion. Han sag miij -

ligheterna fiir sin terapiriktning i ett
samarbete med den ryrk" regimen. I
november 1933 skrev han i ett brev att
"Giiring Ir en mycket elskvdrd och fiir-
nuftig man, si jag har de bdsta ftirhopp-
ningar om att vi ska kunna samarbeta."

Prcnazistisld
J,tng gjorde vid denna tid en rad tydligt
pronazistiska uttalanden. I en intervju i
Radio Berlin den26juni 1933 fick han
fragan hur han sigpiden nazistiska iddn
om ledarskap, tillskillnad fi5.n demokra-
tiskt valda representanter. Svaret inne-
bar ett tydligt stcid till nazismens synsitt:

"Som Hitler sa nyligen mlste Fiihrern
kunna var ensam och ha modet aft ge
sin egen vig. Men om han inte kinner
sig sjilv, hur skall han dl kunna leda

t5

iser med f6rvining lin dem
bittre? Var fanns denna ojim-
forllga spinning och energi nir
innu ingen nationalsocialism
existerade? Djupt nere i den
germanska sjilen, pl den djupa
botten som iir allt annat iin en
k6kkenm6dding av orealiser-

bara infantila 6nskningar och ol6sta
f6rtrytel ser inom fam ilj en."

I samma uppsars sa han att "Der 
ariska

omedvetna har en hcigre potential in det
judiska." Vidare:

"Juden, som ir nlgot av en nomad, har
hittills aldrig skapat en egen kultur-
form och kommer sAvitt vi kan bed6-
ma aldrig att g6ra det eftersom alla
hans instinkter och talanger f6rutsit-
ter ett mer eller mindre civil iserat
virdfolk for att uwecklas."

andra? Dirf6r ir den sanne ledaren I ett brev Lr lg34skrev han att "specifikt

alltid en man som har modet aft vara judiska synpunkter predikas offentligt i

sig sjilv, och som inte bara kan se och med Freud och Adler, och cii, som
andra ivit6gat uan ocksA sig sjilv. likaledes kan bevisas, synpunkter som
Varie r6relse kulminerar organiskt i en till sin karaktiir vdsentligen dr nedbry-
ledare som i hela sitt vdsen forkropps- tande. Om regimen skulle finna det ac-
ligar den folkliga r6relsens mening och ceptabelt att detta judiska evangelium
s)rfte. Han dr en inkarnation av natio- pr.dik.r, si mi si. vara. Annars fi--nns j,,
nens psyke och dess spjutsPets"' mcijligheten an regimen inte finner d.et

J,tng var antisemit, vilket han vid denna acceptabelt."
tid giirna visade offentligt. I december
1933 skrev han: Gemenskap med nazismen
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"Verkligt oberoende och insiktsfulla
minniskor har sedan linge insett att
den faktisk bestlende skillnaden
mellan germansk och judisk psykologi
inte liingre b6r doljas, ett forhelhnde
som vetenskapen endast kan ha gagn
aY.tt

Den gJennansl€ siilen
I en uppsats publicerad ir l934gickhan
till direkt angrepp mot Freud med anti-
semitiska argument:

"Lika litet som sina germanska anhing-
are f6rstod han sig pA den germanska
sjilen. Har inte nationalsocialismens
miktiga uppenbarelse, som virlden

Flera av fiirfattarna i Res Publica ser err
samband mellan i. ena sidan Jungs pro-
nazistiska hillning, i, andra sidan hans
psykologiska teorier. Anders Ramsay
framhiller t ex att det mellan Jung och
nazisterna fanns en "djupgiende 

filoscl-
fisk gemenskap". Vad nazisrerna frimst
uppskattade i Jungs lera var dess antiin-
tellektuella karaktlr, dess bejakande av
irrationaliteren och myten.

J,trg havdade att det finns inte bara
ett kollektivt undermedvetet gemens amt
ftir alla minniskor, uran oclai ett "koi-

lektivt psyke begrd.nsat till ras, stam och
slc.kt ovanftir det 'universella 

kollektiva

JAG HfR
ALDRId
t'+#?T tu

FOLKVETT NR 2 rggS



psyket"'. Han legitimerade darmed ftire-
stallningar om medfttdda psykologiska
skillnader mellan folk och raser.

Jungs handlingar och umalanden un-
der nazitiden kan inte fcirsvaras med att
han stod under tving. Tvd.rtom var han,
som Svend Aage Madsen skriver i Res
Publica, en hcigutbildad person "boende

i ett neutralt, demokratiskt samhdlle och
med kontakter med rni.nga minniskor
vdrlden ijver. En man som ging pi ging
varnades av md.nniskor han respektera-
de... En man som visste vad nazismen
stod ftir och vad den ipraktiken gjorde."

lngen avbtin
Lika litet som Heidegger gjorde J,rng
nigon egentlig avbcin efter kriget. Ni-
gon demokrat blev han heller aldrig.

Ar 1957, fyraFn ftire sin ddd, redovi-
sade han ett synsi.tt pi socialister som i
sin intolerans hade klara likheter med
det synsi.tt pi judarsom han gett uttryck
ftir tjugo ir tidigare. Socialisrer var "la-

tent sinnessjuka" och "skadedjur". 
De

var en "fulig 
smittokdlla" mor vilken

massorna inte hade nigot ftirsvar. Fiir-
svaret kunde darfor inte ta demokratiska
former, utan "[d]en 

uppgift som har
stdllts pivir tid riktarsig i ftrsta rummer
till de ledande och inflyrelserika, som har
tillrecklig intelligens ftir att ftirstl situa-
tionen i vi.r tid."

Res Publica har gjon en viktig kultur-
girning genom att gcira dokumentatio-
nen om J,trg tillgenglig pl svenska. Det
ir angehget att visa pt de starka historis-
ka sambanden mellan i ena sidan ftir-
nuftsfcirnekelse och irrationalism, I an-
dra sidan en antidemokratisk och ftir-
tryckande politilc

Suen Oue Hansson
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Lysenko i Sverige
Hans Lindquist:
Men dzt regnar ju i Moshaa!
Natur och Kultur 1992.

alukurirens redaktcir har skrivit
en bok om det svenska kommu-
nistpartiets beroende av Sovjet-

unionen. Av slrskilt intresse fttr Folk-
vetts ldsare d.r avsnitret om Lysenko, den
sovjetiske genetiker vars pseudoveten-
skapliga laror blev orrodoxi under Stalin.

N1 Dag och andra svenska kommu-
nistorgan publicerade propagandaartik-
lar till flirmin ftir Lysenkos idder. Ar
1949 dristade sig lakaren och panimed-
lemmen Jan Ek till ett debattinlagg i
paniorgan et Ny Tiddx han i hovsamma
ordalag, utan direkt angrepp pi Lysen-
ko, efterlyste ert nyanserar synsc.tt. Han
bemiittes i hi.rda ordalag av Knut Back-
striim, Idamot i centrdkommittin.

Enligt Backstrcim miste biologin'gi-
vewis liksom andra vetenskaper lc.mna
sitt mystiska stadium, di den anses be-

h:irskad av slump och tillfalligheter".
Eks inlagg stiimplades som "ftirsvar 

av
den imperialistiska hungerpoliriken", och
Lysenko hyllades ftir ett arbete som "tje-

nar freclen och friheten". Eftersom den
klassiskagenetiken stred mot den dialek-
tiska materialismen misre den, enligt
Beckstrcim, vara felaktig.

En grupp lakare vdnde sig till Ny Tids
redaktion med en frrg" om den materi-
al istis ka dialektikens fti rhill ande t ill verk-
ligheten. Svaret de fick visar en intres-
sant inst:illning till vetenskaplig metod:

"Den 
dialektiska materialismen mis-

te bekrdftas avvarje nyvetenskaplig upp-
tickt, di den i motsats till alla tidigare
filosofiska system inte framtrd.der som
en vetenskap <iver alla vetenskaper, utan
intrd.nger i dla narur- och socialveten-
skaper och berikar sig sjilv med alla dessa
vetenskapers bidrag under deras uweck-
ling."

Tydligare kan det inte sigas att ideo-
login stod <iver vetenskapen

SOH




