Jungoch nazismen
Jrng och nazismen, temanummer av
ResPublica (nr 27, novemb er 1992)

ALDRId
ilken berydelsekan det ha att en
forskare har varit medlem i nazistpartiet?Finns det ni.gcltsarnband 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 Konrad Lorenz etologi och hans stcid for
nazismenssyn pn den minskliga biologin? (Aven han var medlem i nazistpartiet.)
"storhet"
En tredje intellektuell
har
blivit utsatt fcir en alltmer intrdngande
debatt av detta slag: psykoanalytikern
Carl Gustav Jung. Tidskriften Res Publica har gjon dennadiskussiontillgenglig pisvenska i sitt senastetemanummer,
som innehiller ett flertal bidrag i emnet.
Strax efter nazisternas maktcivenagande 1933 blevJung ordfcirande ftir ett
internationellt psykoterepeutiskt sallskap,som i praktiken dominerades av sin
pronazistiskaryskasektion. Han sagmiij 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 fiirman,
si jag har de bdsta ftirhoppnuftig
ningar om att vi ska kunna samarbeta."

Prcnazistisld
J,tng gjorde vid denna tid en rad tydligt
pronazistiskauttalanden. I en intervju i
Radio Berlin den26juni 1933 fick han
fraganhur han sigpiden nazistiskaiddn
om ledarskap,tillskillnad fi5.ndemokratiskt valda representanter. Svaret innebar ett tydligt stcidtill nazismenssynsitt:
"Som Hitler sa nyligenmlste Fiihrern
kunnavar ensamoch ha modet aft ge
sin egenvig. Men om han inte kinner
sig sjilv, hur skallhan dl kunnaleda
t5

iser med f6rvining lin dem
bittre? Var fannsdennaojimforllgaspinningoch energinir
innu ingennationalsocialism
existerade?Djupt nere i den
germanskasjilen, pl den djupa
botten som iir allt annat iin en
k6kkenm6ddingav orealiserbara infantila6nskningaroch ol6sta
f6rtrytel ser inom familjen."
I samma uppsarssa han att "Der ariska
omedvetnahar en hcigrepotential in det
judiska." Vidare:
"Juden,
som ir nlgot av en nomad,har
hittills aldrigskapaten egenkulturform och kommer sAvittvi kan bed6ma aldrigatt g6ra det eftersomalla
hansinstinkteroch talangerf6rutsitter ett mer eller mindreciviliserat
virdfolk for att uwecklas."
I ett brev Lr lg34skrev han att "specifikt
judiska synpunkter predikas offentligt i
och med Freud och Adler, och cii, som
likaledes kan bevisas,synpunkter som
till sin karaktiir vdsentligen dr nedbrytande. Om regimen skulle finna det acceptabelt att detta judiska evangelium
pr.dik.r, si mi si. vara. Annars fi--nnsj,,
mcijligheten an regimen inte finner d.et
acceptabelt."
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andra?Dirf6r ir den sanneledaren
alltid en man som har modet aft vara
sig sjilv, och som inte bara kan se
andra ivit6gat uan ocksAsig sjilv.
Varie r6relse kulminerar organiskt i en
ledare som i hela sitt vdsenforkroppsligar den folkliga r6relsensmeningoch
s)rfte.Han dr en inkarnationav nationens psyke och dessspjutsPets"'
J,tng var antisemit, vilket han vid denna
tid giirna visade offentligt. I december
1933 skrev han:
"Verkligt
oberoendeoch insiktsfulla
minniskor har sedanlinge insettatt
den faktisk bestlendeskillnaden
mellangermanskoch judisk psykologi
inte liingre b6r doljas,ett forhelhnde
som vetenskapenendast kan ha gagn
aY.tt

Den gJennansl€ siilen
I enuppsats
publicerad
ir l934gickhan
till direkt angrepp mot Freud med antisemitiskaargument:
"Lika litet
som sinagermanskaanhingare f6rstod han sig pA den germanska
sjilen. Har inte nationalsocialismens
miktiga uppenbarelse,som virlden

Gemenskap med nazismen
Flera av fiirfattarna i Res Publica ser err
samband mellan i. ena sidan Jungs pronazistiskahillning, i, andra sidan hans
psykologiska teorier. Anders Ramsay
framhiller t ex att det mellan Jung och
nazisternafanns en "djupgiende filosclfisk gemenskap".Vad nazisrernafrimst
uppskattade i Jungs lera var dessantiintellektuella karaktlr, dess bejakandeav
irrationaliterenoch myten.
J,trg havdade att det finns inte bara
ett kollektivt undermedvetetgemensamt
ftir alla minniskor, uran oclai ett "koilektivt psyke begrd.nsattill ras,stam och
'universella
slc.ktovanftir det
kollektiva
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Lysenkoi Sverige
psyket"'. Han legitimeradedarmed ftirestallningar om medfttdda psykologiska
skillnader mellan folk och raser.
Jungshandlingar och umalandenunder nazitiden kan inte fcirsvarasmed att
han stod under tving. Tvd.rtom var han,
som Svend Aage Madsen skriver i Res
Publica,en hcigutbildadperson"boende
i ett neutralt, demokratiskt samhdlleoch
med kontakter med rni.nga minniskor
vdrlden ijver. En man som ging pi ging
varnades av md.nniskor han respekterade... En man som visstevad nazismen
stod ftir och vad den ipraktiken gjorde."

lngen avbtin
Lika litet som Heidegger gjorde J,rng
nigon egentlig avbcin efter kriget. Nigon demokrat blev han heller aldrig.
Ar 1957, fyraFnftire sin ddd, redovisade han ett synsi.tt pi socialister som i
sin intolerans hade klara likheter med
det synsi.ttpi judarsom han gett uttryck
ftir tjugo ir tidigare. Socialisrervar "la"skadedjur".
tent sinnessjuka" och
De
"fulig
var en
smittokdlla" mor vilken
massorna inte hade nigot ftirsvar. Fiirsvaretkunde darfor inte ta demokratiska
"[d]en
former, utan
uppgift som har
stdlltspivir tid riktarsig i ftrsta rummer
till de ledandeoch inflyrelserika,som har
tillrecklig intelligens ftir att ftirstl situationen i vi.r tid."

ResPublicahargjon enviktig kulturgirning genomatt gciradokumentationen om J,trg tillgengligpl svenska.Det
ir angehgetatt visapt de starkahistoriska sambandenmellan i ena sidan ftirnuftsfcirnekelse
och irrationalism,I andra sidan en antidemokratiskoch ftirtryckandepolitilc
SuenOueHansson
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h:irskad av slump och tillfalligheter".
Eks inlagg stiimplades som "ftirsvar av
den imperialistiskahungerpoliriken", och
Lysenko hyllades ftir ett arbetesom "tjenar freclen och friheten". Eftersom den
alukurirens redaktcir har skrivit
klassiskagenetiken
stredmot den dialeken bok om det svenskakommutiska materialismen misre den, enligt
nistpartiets beroende av SovjetBeckstrcim,vara felaktig.
unionen. Av slrskilt intressefttr FolkEn grupp lakarevdnde sig till Ny Tids
vettsldsared.ravsnitretom Lysenko,den
redaktion med en frrg" om den materisovjetiskegenetikervars pseudovetenalistiska dialektikens fti rhill ande t ill verkskapligalarorblevorrodoxiunderStalin.
ligheten. Svaret de fick visar en intresN1 Dag och andrasvenskakommu- sant
inst:illning till vetenskapligmetod:
nistorganpubliceradepropagandaartik"Den
dialektiskamaterialismenmislar till flirmin ftir Lysenkosidder.Ar
te bekrdftasavvarje nyvetenskaplig upp1949dristadesiglakarenoch panimedtickt, di den i motsatstill alla tidigare
lemmen Jan Ek till ett debattinlaggi
filosofiska system inte framtrd.der som
paniorganet Ny Tiddx han i hovsamma
en vetenskap<iveralla vetenskaper,utan
ordalag,utan direkt angrepppi Lysenintrd.nger i dla narur- och socialvetenko, efterlysteert nyanserarsynsc.tt.Han
skaperoch berikar sig sjilv med alladessa
bemiittesi hi.rdaordalagav Knut Backvetenskapersbidrag under deras uweckHans Lindquist:
Men dzt regnarju i Moshaa!
Natur och Kultur 1992.

striim, Idamot i centrdkommittin.
ling."
Enligt Backstrcim
miste biologin'giTydligarekandet intesigasatt ideovewis liksom andra vetenskaperlc.mna
login stod <ivervetenskapen
sitt mystiskastadium,di den ansesbeSOH

