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»T h o s e  w h o  c a n n o t  r e m e m b e r  t h e  p a s t …«

Peter Josephson

Utkast till en historielöshetens historia1

Vad finns det för anledning att studera det förflutna? Vad ska vi 
med historia till? När jag i början av terminerna ställer denna frå-
ga till mina studenter på teori- och metodkursen i idéhistoria hän-
der det ibland att de svarar med ett citat: ”Those who cannot re-
member the past are condemned to repeat it.” Det är uppfordran-
de ord, och många har säkert stött på dem förut. De anförs inte 
sällan av välmenande historielärare och står dessutom att läsa på 
en minnestavla i Auschwitz.2 

Få av dem som återger detta citat brukar dock kunna svara på 
varifrån det kommer. Det härrör ursprungligen från den spansk-
amerikanske filosofen Georges Santayana och återfinns i den för-
sta delen av dennes trebandsverk The Life of Reason från början 
av 1900-talet. 

Santayanas ärende var dock inte det vi gärna tror. Det upp-
täcker man snabbt om man läser hela det stycke varifrån citatet 
är hämtat. Det vore förvisso inte fel att säga att det handlar om 
historielöshet. Begreppet förekom även på Santayanas tid. Men 
det användes då vanligen med en delvis annan innebörd. Santaya-
na uttalar sig inte om behovet av en god historieundervisning i 
skolan eller ens om värdet av historisk kunskap i allmänhet. Vad 
han gör är att han skildrar ett sätt att leva och vara som enligt ho-
nom utmärker ”vildar” och ”barbarer”. Han talar kort sagt inte 
om ett problem som han menar hemsöker hans egen kultur utan 
om ett tillstånd som råder bland föregivet mer primitiva folk:

When experience is not retained, as among savages, in-
fancy is perpetual. Those who cannot remember the past 
are condemned to repeat it. In the first stage of life the 
mind is frivolous and easily distracted; it misses progress 
by failing in consecutiveness and persistence. This is the 
condition of children and barbarians, in whom instinct 
has learned nothing from experience.3

Vilden är som ett barn. Han saknar förmågan att tygla sina li-
delser och begär. Utan ett högre ändamål förrinner livet planlöst 
och utan framåtrörelse. Det är en existensform som kännetecknas 
inte enbart av en frånvaro av historisk kunskap och historiskt sin-

nelag utan fastmer av en frånvaro av historiskt skeende. ”Vilde” 
och ”barbar” är för Santayana olika namn på den människa som 
ännu inte utträtt ur naturtillståndet.

Idag tvekar ingen att beskriva detta sätt att resonera som rasis-
tiskt. Det leder tankarna till koloniala illdåd och till föreställning-
ar om ”the white man’s burden”, och i förlängningen till Kurtz 
uppmaning i Mörkrets hjärta: ”exterminate all the brutes”. Att 
Santayanas ord har funnit vägen till Auschwitz av alla ställen är 
förstås en besynnerlig ödets ironi. Det är frestande att se det som 

ett exempel på just det slags historielöshet som man där har ve-
lat varna för. 

Santayanacitatets receptionshistoria visar oss att historielöshe-
ten inte är vad den en gång var. Föreställningen att mänskligheten 
kan delas in i samhällen som har och samhällen som inte har en 
historia uppfattar vi idag inte bara som stötande. Den framstår 
för oss snarast som absurd. Den gängse uppfattningen är numera 
att alla samhällen har en historia. ”Historia finns varhelst männi-
skor lever tillsammans”, har det sagts.4 Detta är förvisso inte nå-
got som vi försöker belägga empiriskt. Det skulle innebära att 
det fanns fakta som kunde anföras för eller mot detta påstående 
och att det i varje enskilt fall därför vore att betrakta som en öp-
pen fråga till dess att studien avslutats. Poängen är att vi idag inte 
ens skulle komma på tanken att utföra en sådan undersökning. 
Frågan huruvida folket X i landet Y är historielöst är för en mo-
dern historiker närmast obegriplig. Vi utgår från att historia finns 
överallt där människor finns. Det är inte en hypotes eller en empi-
risk generalisering utan ett axiom. 

Däremot kan det förstås vara intressant att undersöka var det-
ta axiom kommer ifrån och vad det vid närmare beaktande inne-
bär. Vad avsåg man med historielöshet förr och vad avser vi med 
historielöshet idag? I vad mån speglar historielöshetens historia 
en förändring av historiebegreppet som sådant? Vari bestod själ-
va det historiska för Santayana och för dem som en gång tänkte 
som han? Vari består det för oss?

Texten som följer på denna inledning är kort, men den spänner 
över en stor tidsrymd. Den långa kronologin underlättar för oss 
att urskilja vad som är särpräglat och distinkt för de olika faser-
na i historielöshetsbegreppets historia. I gengäld ställer den krav 
på avgränsning. Jag har t.ex. avstått från att diskutera den med 
historielösheten nära besläktade idén om ett ”historiens slut”, så-
som den under 1800-talet formulerades först av Hegel och sedan 
av Marx, och som senare gjorde en kort men uppmärksammad 
come back med Francis Fukuyama på 1990-talet. Likaså har jag 
avstått från att behandla traditionen från Rousseau och bilden av 
den ädle vilden (de vildar som förekommer i framställningen är 
allt annat än ädla). Båda dessa spår hade med fördel kunnat lyftas 
in och säkert gjort bilden mer fyllig och komplex, men fyllighet 
är inte det jag primärt har eftersträvat. Då jag bedömde att dessa 
teman inte adderade något av central betydelse till det grundläg-
gande narrativet prioriterade jag fågelperspektivets överskådlig-
het. Det är så jag konsekvent har gjort nedan.

Vidare ligger det i sakens natur att jag i en framställning av 
detta slag måste snedda över forskningsfält där jag själv inte har 
expertis. Mitt anspråk är dock begränsat i så måtto att jag en-
dast avser att bidra till historiebegreppets och historielöshetens 
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historia, inte till t.ex. kolonialismens eller den moderna konsum-
tionskulturens (bara för att nämna två av de områden som jag 
nedan rör mig i utkanten av). Historiebegreppet och 1800- och 
1900-talets historieskrivning har blivit föremål för en uppsjö av 
nya studier under de senaste åren, snart fler än vad någon för-
mår överblicka. Ett mindre antal har behandlat hur historiker un-
der 1800-talet förhöll sig till de så kallade naturfolken, dvs. till 
de förment historielösa delarna av mänskligheten, och några av 
dessa studier har jag som fotnoterna visar haft stor nytta av.5 Ing-
en, mig veterligen, har dock närstuderat vad man kunde  kalla för 
historielöshetens långa historia, från 1700-talet till idag.6 Det har 
gjort att man också förbisett möjligheten att undersöka hur de 
förändringar som historielösheten genomgår under denna tidspe-
riod speglar en förändring av det begrepp som den med nödvän-
dighet förutsätter: nämligen historiebegreppet självt. Den följande 
uppsatsen är naturligtvis inte avsedd som en fullständig kartlägg-
ning av denna terräng. Jag betraktar den mer som en första pro-
jektering.

Histor iebegrepp och natur t i l lstånd

Beskrivningar av människan i naturtillståndet har förekommit i 
många olika versioner genom århundrandena. Den kanske mest 
kända är den som Thomas Hobbes ger i Leviathan från 1651. 
Naturtillståndet föregår i Hobbes skildring samhället. Här lever 
människan i fullständig frihet i det att det ännu inte finns nå-
gon lag eller offentlig tvångsmakt som begränsar hennes hand-
lingsutrymme. Friheten har dock ett högt pris: konstant fruktan. 
I naturen råder den starkes rätt. Människorna lever som otämjda 
vilddjur, ständigt vaksamma och beredda att kasta sig över var-
andra. ”Människan är människans varg”, som Hobbes skriver. 
Samtidigt är det denna fruktan som driver dem ut ur naturtill-
ståndet. De upprättar ett kontrakt med varandra där de enas om 
att avstå från sin tidigare obegränsade frihet i utbyte mot trygg-
het och lugn. Kontraktet stipulerar att de överlåter framför allt 
friheten att använda våld på en gemensam furste som i gengäld 
ska erbjuda dem fred och säkerhet. Vargarna ska hädanefter hål-
las tuktade.7

Hobbes bild av naturtillståndet har utan tvekan stora likheter 
med en del versioner som kom att lanseras på 1700- och 1800-ta-
let. Samtidigt finns det en avgörande skillnad: Hobbes beskriver 

inte naturtillståndet som historielöst. 
Med det menar jag inte att Hobbes skulle ha hävdat att histori-

en föregår samhällskontraktet. Historia finns i Hobbes framställ-

ning vare sig före eller efter utträdet ur naturtillståndet. Hobbes 
tänkte lika litet som andra filosofer på 1600-talet i vad vi idag 
skulle betrakta som historiska kategorier. De instinkter och begär 
som utmärker människan i naturtillståndet är samma instinkter 
och begär som hon tar med sig in i samhället. Det är alltså inte 
så att människorna efter att de slutit sig samman i en stat och un-
derkastat sig ett gemensamt styre gradvis civiliseras och avlägsnar 
sig allt längre bort ifrån naturen och sitt ursprung. Olyckliga om-
ständigheter kan göra att kontraktet upplöses och att det allas-
krig-mot-alla från vilket de först sökte skydd blossar upp på nytt. 
Det är heller inte så att de stater och styrformer som Hobbes dis-
kuterar genomgår ett slags evolution och rangordnas med avse-
ende på hur långt de framskridit i en förutbestämd historisk mog-

nadsprocess. Naturen och de politiska styrformerna utgör snarare 
de ständigt närvarande möjligheterna i en taxonomisk tablå utan 
tidsdimension. I ett sådant tankesystem har ett begrepp som his-
torielöshet av förklarliga skäl inte någon plats.

Det är först under 1700-talet, närmare bestämt i och med 
uppkomsten av ett modernt historiebegrepp, som det blir möj-
ligt att tänka på samhällen och folk som historielösa. Reinhart 
Koselleck har skildrat en del av den begreppsförändring som här 
avses i sin klassiska uppsats ”Historia Magistra Vitae”. Det finns 
inför fortsättningen skäl att kort återge huvuddragen i denna be-
rättelse. 

I äldre tid, menar Koselleck, var det förflutna framför allt en 
reservoar av förebildliga exempel. Den mänskliga naturen var 
konstant och de val- och beslutssituationer man kunde ställas in-
för hade andra ställts inför förut. Dåtid och nutid var inte kvali-
tativt åtskilda och tidigare erfarenheter kunde därför ge vägled-
ning för framtiden. Under 1700-talets andra hälft sker så en för-
ändring. Den kan avläsas redan på en semantisk nivå. Med his-
toria hade man förut avsett inte en begivenhet utan en berättelse, 
dvs. inte ett skeende utan den retoriska form i vilken skeendet 
återgavs. I tyskt språkbruk, som Koselleck tittar på, får dock det 
äldre ordet Historie konkurrens av det nyare Geschichte, som då 
oftare betecknar tilldragelsen som sådan. Den senare formen kom 
att få status av ett kollektivsingular (eller ett emfatiskt singular): 
hädanefter talar man i bestämd form om historien och underför-
står då en process som inbegriper en rad skeenden och händel-
ser som förut inte hade setts som förbundna. Därmed kan man 
också börja ställa frågor om vad som kännetecknar det studie-
objekt som Historien med stort H nu kommit att utgöra. Vad är 

historiens mening? Vad är dess drivkraft och interna logik? Mo-
dellen för hur man förstår det nya studieobjektet hämtas inte säl-
lan från litteraturen. Historien liknas då vid en mänsklighetens 
bildningsroman. Protagonisten utvecklas långsamt mot allt högre 
grad av frihet och förnuft och avlägsnar sig samtidigt allt längre 
bort ifrån naturens blinda tvång. Historien snarare än berättel-
sen om densamma utrustas så med förmågan att fostra, förändra 
och förädla.8

Kosellecks skildring är förvisso mer mångfacetterad än vad 
som framgår av detta referat. Det väsentliga är dock detta: Histo-
ria blir från och med nu liktydigt med förändring och utveckling. 
Människan mognar och förverkligar sin inneboende förnufts-
natur men längs med vägen passerar hon platser hon förut aldrig 
varit på. Samtiden kommer nu att uppfattas som kvalitativt an-
norlunda än det förflutna; dåtid och nutid kommer i fortsättning-
en att vara skilda åt av en oöverbryggbar klyfta. Det betyder att 

det förflutna inte längre kan förse samtiden med lärorika exem-

pel. Det vore som att låta ett barn undervisa en vuxen. Historien, 
skriver Koselleck, knuffas ned från katedern.9 

Utan historia ingen historielöshet. Koselleck diskuterar inte 
det senare begreppet, men det ska hädanefter bli det förstnämn-
das ständiga skugga och följeslagare. Friedrich Schillers berömda 
föreläsning ”Vad är och varför studerar man universalhistoria” 

från 1789 låter oss iaktta hur denna dialektik mellan historia och 
historielöshet hädanefter kommer att operera. 

För Schiller, liksom för andra författare vid denna tid, är histo-
rien inte bara något som kan studeras över tid utan också något 
som är ojämnt fördelat i rummet och vars spridning och utveck-
ling därför kan iakttas geografiskt. På vissa platser i världen har 



140

man helt enkelt nått längre än på andra i utvecklingen; delar av 
mänskligheten har knappt rört sig framåt alls och är fortfarande 
kvar i naturens våld. Schiller skildrar dessa naturens sorgebarn på 
ett minst lika förfärande sätt som någonsin Hobbes men inordnar 
dem samtidigt i ett historiskt utvecklingsschema. I bilderna som 
europeiska sjöfarare ger av samhällen i andra delar av världen ser 
Schiller (och jag rekommenderar att du lägger detta citat på min-
net) ”folkslag på de mest skilda kulturnivåer lägrade omkring 
oss, ungefär som barn av olika åldrar som står omkring en full-
vuxen man och genom sitt exempel erinrar honom om vad han 
själv en gång varit och varifrån han kommit.”10 

Dessa vittnesmål påminner historikern Schiller om de oerhörda 
landvinningar som hans egen kultur har gjort och som människan 
i naturtillståndet alltjämt har framför sig. 

Vad berättar nu reseskildrarna om dessa vildar? De fann 
många utan bekantskap med de oumbärligaste konster, 
utan järnet, utan plogen, somliga till och med utan elden. 
Många stred ännu med vilda djur om föda och hemvist, 
bland åtskilliga hade språket knappt höjt sig från djuris-
ka läten till förståeliga tecken. Några hade inte ens det så 
enkla äktenskapets band, andra kände ännu inte till egen-

dom; hos vissa kunde den slappa själen ännu inte ens be-
vara en erfarenhet trots att den dagligen förnyades. Man 
såg vilden sorglöst ge bort det nattläger där han sovit i 
dag eftersom det inte föll honom in att han skulle sova i 
morgon igen. Krig däremot fanns bland alla och den över-
vunna fiendens kött var inte sällan segrarens belöning.11

Beskrivningen av vilden som oförmögen att bevara och lära av 
erfarenheten har vi förut mött hos Santayana. Att vilden levde ur 
hand i mun, utan att tänka vare sig på gårdagen eller morgonda-
gen, blev under 1700- och 1800-talen ett ledmotiv i detta slags 
historiefilosofiska diskurs. Hos Schiller motsätter sig vilden rent-
av aktivt historisk utveckling och förändring: ”fiende är för ho-
nom allt nytt”.12

Att rummet efter det moderna historiebegreppets genombrott 
således kommer att förstås som temporalt differentierat lägger 
grunden för föreställningar om ”the white man’s burden”.13 Jag 
skrev ovan att det förflutna inte längre kan förse samtiden med 
lärorika exempel. I själva verket är det nu samtiden som vill förse 

det förflutna med viktiga lärdomar. Det är som om de sjöfarare 
och reseskildrare om vilka Schiller talar har anlänt till en annan 
tid. ”Den upptäcktsresande som seglar till världens ände färdas i 
själva verket i tiden”, skriver den franske filosofen Joseph-Marie 
Degérando några år efter att Schiller levererat sitt föredrag för 
studenterna i Jena.14 Den koloniala sjöfarten är i denna mening 
en trafik mellan olika tidsperioder där kolonisatörerna tar med 
sig framtiden till barbarerna och återvänder hem med råvaror och 
berättelser om mänsklighetens barndom. Det är alltså inte helt 
riktigt att som Koselleck säga att historien inte längre kan göra 
anspråk på rollen som läromästare. Det kan den visst, och den 
gör det. Men läromästaren anländer inte längre med läxor och 
exempel från dåtiden till framtiden utan från framtiden till dåti-
den. Och hans pedagogiska metoder är ofta nog så bryska. 

Schiller använder i föredraget aldrig ordet Geschichtslosigkeit, 
men detta ska med tiden bli ett i tyskt språkbruk vedertaget namn 
på det tillstånd han beskriver. Termen introducerades strax efter 

sekelskiftet 1800. Närmare bestämt användes den första gången 
av Hegel i dennes Föreläsningar om historiens filosofi. Hegel för-
klarar i inledningen att han i de följande föredragen avser att tala 
om världshistorien och att han däri inkluderar de folk som upp-
rättat en stat och som har del i ”andens utveckling”. De delar av 
mänskligheten som inte motsvarar detta kriterium har ännu inte 
överträtt den tröskel bortom vilken historien börjar och kan där-
för heller inte ges utrymme i en historisk framställning. I huvud-
sak erinrar Hegels narrativ om Schillers, men det finns alltså en 
betydande skillnad. Schiller hade uppmanat oss att betrakta vil-
den i det att studiet av denne enligt honom gjorde det möjligt för 
oss att iaktta ”vårt släktes förlorade början”. I Hegels framställ-
ning har vilden ingen plats ens som historisk kvarleva och kurio-
sitet. Till de världsdelar som Hegel ratar hör Afrika. Innan han 
går vidare och företar en närmare granskning av världshistori-
ens begrepp drar han så en gräns: ”Härmed lämnar vi nu Afri-
ka, för att i fortsättningen inte nämna det mer, ty det är ingen 
historisk världsdel. Det uppvisar ingen rörelse och utveckling. 
[…] Vad vi egentligen menar med Afrika är det historielösa och 
outvecklade.”15

Det skulle dröja innan Hegels gränsdragning på allvar ifråga-
sattes. Fastän många historiker senare under 1800-talet tog av-
stånd från olika aspekter av hans historiefilosofi bibehöll de i 
regel indelningen av mänskligheten i historiska och historielösa 
samhällen. Uteslutningen av vad man nu allmänt talade om som 
naturfolken blev i själva verket ett standardförfarande i de verk 
som under seklet producerades under genrebeteckningen världs-

historia.16 Med enstaka undantag ansågs endast europeiska folk 
och nationer kvalificera sig som objekt för ett historiskt studium. 
Forskare som inte var så nogräknade med vilka världsdelar de 
gav utrymme i sina framställningar kunde nu rentav tillrättavisas 
av sina kolleger. Så kunde till exempel Georg Gottfried Gervinus 
i en artikel 1838 ta Arnold Hermann Ludwig Heeren i upptuk-
telse för att denne begått misstaget att inkludera Främre Orien-
tens folk i en historisk exposé. Orientalerna, framhöll Gervinus, 
uppvisade inte någon verklig individualitet; studiet av dessa borde 
därför rimligen skötas av andra discipliner och istället inriktas på 
deras psykologiska och fysiologiska egenskaper.17 

Detta slags arbetsdelning mellan olika discipliner blev under 
1800-talet allmänt accepterad och självklar.18 Den institutionali-
serades vid universiteten och återspeglades i hur museer organise-
rade sina samlingar och i ämnesinriktningen på vetenskapliga tid-
skrifter. De föregivet historielösa delarna av mänskligheten kom 
nu att studeras framför allt av etnografer, geografer och antropo-
loger. Historikerna koncentrerade sig i sin tur på de västerländ-
ska ”kulturfolken”. Världshistorien skulle under lång tid fram-
över därmed förbli en skådeplats för ett fåtal utvalda aktörer. I 
den första delen av sin berömda Världshistoria från 1881 moti-
verade historieämnets nestor Leopold von Ranke den nu veder-
tagna urvalsprincipen inom den egna vetenskapen med argumen-
tet att ”de nationer där allt står evigt stilla utgör en hopplös ut-
gångspunkt för den som försöker förstå universalhistoriens inre 
rörelse.”19 Andra formulerade denna tanke på ungefär samma 
sätt. Den svenske historikern Simon Johannes Boëthius uttryckte 
sig så här i inledningen till Historisk läsning för skolan och hem-

met: ”Historien handlar om människosläktets framåtskridande 
och utveckling till kultur. Till följd häraf sysselsätter sig histori-
en egentligen blott med de folk, hos hvilka en sådan utveckling 
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ägt rum.”20 Det var ett bestickande men logiskt oantastligt argu-
ment. Den som inte hade någon historia kunde inte heller få sin 
historia skriven.

Innan vi lämnar 1800-talet och rör oss framåt i tiden måste 
några saker förtydligas. En distinktion som påminner om den 
som man i Rankes samtid gjorde mellan historiska och historie-
lösa samhällen är den vi alltjämt idag gör mellan historisk och 
förhistorisk tid. Likväl bör vi vara noga med att hålla isär dessa 
begreppspar. Förhistorisk kallar vi nu den tid som föregår skriv-
konsten och varifrån det följaktligen inte finns några nedtecknade 
källor. Nuförtiden skulle dock få påstå att livet i de förhistoriska 
samhällena stod ”evigt stilla”; de saknade en egen historieskriv-

ning, inte historia. De samhällen och folk som man på 1800-ta-
let benämnde historielösa saknade i gengäld inte nödvändigtvis 
skrivkonst. ”Indien”, skriver Hegel, ”har inte bara en uråldrig re-
ligiös litteratur och poetiska verk av utomordentlig kvalitet utan 
även antika lagsamlingar […]; trots det saknar landet fortfarande 
historia”.21 Alla skriftlösa samhällen var helt visst historielösa. 
Men alla historielösa samhällen var inte skriftlösa. 

Det främsta kriteriet på historicitet var istället det man ofta 
talade om som individualitet, dvs. att man utvecklat en kulturell 
och politisk särprägel och lämnat det tillstånd bakom sig i vilket 
människan existerar endast som generisk typ. Fastän man kan 
fråga sig i vad mån detta kriterium motsvarar en senare tids krav 
på operationaliserbarhet var det därför ytterst en empirisk frå-
ga vilka länder och folk som kunde tillerkännas historia. I prin-
cip (men helt visst inte i realiteten) var världshistoriens geogra-
fiska gränser möjliga att revidera i ljuset av nya forskningsrön. 
Det är också det som är innebörden i filosofen Heinrich Rick-
erts påpekande i Naturvetenskap och kulturvetenskap från 1912: 
”De primitiva folken kan å ena sidan ses som ’naturfolk’, men 
kan å  andra sidan också utforskas med avseende på i vilken ut-
sträckning det redan finns ett ’embryo’ till kultur hos dem.”22 I 
den mån sådana undersökningar verkligen utfördes utföll de un-
der den kolo niala epoken förvisso sällan till ”naturfolkens” för-
del. Ett av ytterst få undantag var geografen Friedrich Ratzels 
Antropo geografi från 1887. På basis av egna studier kritiserade 
Ratzel med eftertryck ett historikerskrå som enligt honom länge 
hade förvaltat arvet efter Hegel och som fortsatte att vårda en 
historieskrivning där ”mänskligheten” var synonymt med Euro-
pa. ”Världshistorien måste omfatta hela jordklotet”, insisterade 
Ratzel.23 ”Sällsamt nog är det just ’världshistorien’ i den mening 
som våra historiker använder detta ord som är allra längst ifrån 
att utgöra en mänsklighetens historia.”24

Histor ie löshet i  väster landet

Schiller beskriver i föreläsningen från 1789 den europeiska män-
niskan som en ”fullvuxen man” (vilket i förbigående sagt illustre-
rar att historien också har ett genus). I vilden ser europén ett osty-
rigt barn som påminner honom om vem han själv en gång var. 
Det är en försåtlig bild, och dess implikationer undgick av allt att 
döma även en stor poet som Schiller: Lever man tillräckligt länge 
blir man en dag gammal. Släktleden avlöser varandra, och den 
som en gång var barn växer upp och tar ens plats. 

I själva verket skulle det dröja till en bit in på 1900-talet innan 
den tanke som fanns förebådad i detta bildspråk aktiverades fullt 

ut. Det sker med Oswald Spengler och dennes historiefilosofiska 
bestseller Västerlandets undergång vars första och mest uppmärk-
sammade del utkom 1918. 

Spengler inleder denna första del med att redovisa sina riktlin-
jer och utgångspunkter. Enligt honom utgör varje historisk kul-
tur en självständig och inom sig sluten organism. Kulturerna skil-
jer sig från varandra när det gäller sättet på vilket man erfar och 
intellektuellt bemästrar tillvaron: konsten, arkitekturen, vetan-
det – allt återspeglar och gestaltar en specifik andlig grundåskåd-
ning. Det enda kulturerna har gemensamt med varandra är att de 
alla genomgår samma utvecklingsförlopp. De föds, mognar och 
blomstrar, för att sedan vissna och dö. Det samtiden provocera-
des av med Spenglers budskap var att han menade att västerlan-
dets blomstringstid nu oåterkalleligen var förbi. Skymningen lade 
sig. Världshistoriens ljuskägla förflyttades österut där en ny kul-
tur var på väg att födas. 

För Spengler precis som för 1800-talets historieskrivare har 
historien följaktligen inte bara ett tempus utan också ett topos 
– den fördelar sig inte bara kronologiskt utan också geografiskt. 
Det är därför inte en tillfällighet att han i Västerlandets under-

gång också aviserar en ny kartografi. I passager som kunde ha 
varit skrivna som en direkt replik till Schiller (det är nu du ska 
erinra dig citatet som jag tidigare bad dig att lägga på minnet) 
påpekar Spengler att så gott som alla historiker före honom har 
framställt en i grunden eurocentrisk bild av den historiska värl-
den: 

Här utgör det västeuropeiska landskapet det centrum 
(matematiskt uttryckt en punkt på jordens yta) kring vil-
ket årtusenden av mäktig historia och fjärran belägna sto-
ra kulturer helt beskedligt rör sig – man vet inte varför, 
om det inte skulle råka bero på att vi, skaparna av denna 
historiebild, bor just här. Det är ett märkvärdigt planet-
system. Man väljer ett speciellt landskap som den natur-
liga mitten i ett historiskt system. Här finns den centrala 
solen. Härifrån belyses alla historiens händelser. Härifrån 
bedöms deras perspektiviska betydelse. Men i själva ver-
ket yttrar sig här den västeuropeiska människans hög-
mod, otyglad av varje skepsis, genom hennes fantombild 
av ”världshistorien”.25

Spengler deklarerar härefter att han nu avser att genomföra en 
”kopernikansk revolution” inom historievetenskapen.26 Histo-
riens geografiska huvudort är hos honom inte given en gång för 
alla utan förflyttar sig allteftersom nya kulturer uppstår och gam-
la dör. En dag ska också västerlandet försvinna ut i historiens 
mörklagda periferi.

För 1800-talets historiker och filosofer hade periferin varit det-
samma som det historielösa. Det torde därför ha legat nära till 
hands att förstå det som att Spengler förutspådde inte bara väs-
terlandets undergång utan också dess återfall – närmare bestämt 
i ett historielöst naturtillstånd. Faktum är att det är så han själv 
formulerar sig när han några år senare återupptar diskussionen 
av detta tema i den andra delen av verket. Här skildrar Speng-
ler inte bara västerlandets andliga armod. Helt i enlighet med sin 
cyk liska grundkonception låter han även förstå att förfallsteck-
nen förebådar en historielöshetens oundvikliga återkomst. Själv 
tillskriver han denna tes en närmast epokgörande betydelse: ”Här 
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konstateras alltså för första gången att människan inte bara är 
historielös före en kulturs uppkomst, utan att hon åter blir histo-
rielös så snart en civilisation har färdigbildats i sin slutliga gestalt 
och därmed avslutat kulturens levande utveckling och uttömt de 
sista möjligheterna för en meningsfull tillvaro.”27

Vad exakt avser då Spengler med historielöshet? Hur skiljer sig 
hans begreppsanvändning från den tidigare gängse? Svaret är att 
den inte skiljer sig alls. 1800-talets historiker och filosofer hade 
som vi sett överlåtit studiet av de historielösa människorna på 
den naturvetenskapen närstående antropologin. Då dessa varel-
ser ännu inte ansågs ha utvecklat en fullvärdig egen kultur kunde 
de endast studeras med avseende på sina naturgivna ras- och art-
egenskaper. Spengler placerar sig själv i en direkt förlängning av 
denna tradition:  

 
Individen tillhör genom födelsen antingen en högkultur 
eller rätt och slätt typen människa. Någon tredje stor 
levnadsform gives icke. Men därmed ligger hennes öde 
antingen inom ramen för den zoologiska historien eller 
inom ’världshistorien’. ’Historiens människa’, som jag 
fattar ordet och som de stora historikerna har menat, är 
människan som deltar i en kulturs fullbordan. Före, efter 
och utanför är hon historielös.28

    
Den enda originalitet som Spengler i det här avseendet kan göra 
anspråk på ryms i citatets sista mening, vilken förvisso var skan-
dalös nog. Historielösheten är för honom inte blott ett förhisto-
riskt utan också ett posthistoriskt fenomen. Den västerländska 
människan kommer även hon en dag att reduceras till sina rent 
fysiologiska attribut. Hon uppslukas då av den tomma tiden och 
återgår till ett tillstånd utan historiskt skeende.   

Spenglers historiefilosofi vann i början av 1900-talet många an-
hängare men kom snart att avfärdas som metafysiskt hokus po-
kus. Historiker av facket var inte imponerande. Ändå kan man 
konstatera att han i och med sin tes om den västerländska män-
niskans förestående återfall i historielöshet föregrep en tanke som 
under den resterande delen av 1900-talet skulle komma att varie-
ras av idag mer uppburna tänkare – låt vara att dessa då förstod 
något delvis annat med historielöshet.

Det finns många källor att tillgå för den som vill dokumentera 
denna begreppsförskjutning. Få är i det här sammanhanget lika 
tacksamma som Theodor Adornos essä ”Spengler efter under-
gången” från 1955. Adorno hade när det begav sig läst och satt 
sig in i Spenglers verk; han refererar till det också på andra ställen 
i sitt författarskap.29 I essän återvänder han till detta numer miss-
aktade opus i syfte att ta till vara och återvinna de alltjämt sanna 
och värdefulla delarna av upphovsmannens historiefilosofi. Fram-
för allt stannar han nu för Spenglers diskussion av en annalkande 
västerländsk historielöshet:

Särskild uppmärksamhet förtjänar hans föreställning om 
den sentida storstadsmänniskan som en ny typ av nomad. 
Den speglar inte bara rädslan och alienationen utan ock-
så den förlamande historielösheten hos ett tillstånd där 
människor upplever sig endast som objekt för ogenom-
skinliga processer, och där de, pendlande mellan plötsliga 
chocker och plötslig glömska, inte längre är kapabla att 
erfara kontinuerlig tid.30

Adorno lovordar Spengler för att han så träffande har beskrivit 
denna moderna livsform. Samtidigt förebrår han honom för att 
han inte förstod dess orsaker. Historielöshet är för Adorno inte 
ett oundvikligt resultat av en förutbestämd kulturell degenera-
tionsprocess utan en bieffekt av kapitalismen. Den drivs fram inte 
minst av en växande nöjes- och konsumtionsindustri. Kulturen 
anpassas för att tillgodose massornas behov av glömska och för-
ströelse. ”Fritiden”, alltjämt ett relativt nytt begrepp på 1950-ta-
let, reserveras för ytlig underhållning i form av sport, jazz och 
quiz. Dagstidningarna, med deras fokus på det för ögonblicket 
aktuella och fascinerande, ersätter den tryckta boken med dess 
inbjudan till eftertanke och långsam begrundan. Människors 
uppmärksamhet inriktas så systematiskt på det efemära och på 
nuet. För Adorno är det symptomatiskt att gemene man blott 
ett decennium efter andra världskrigets slut har tröttnat på att 
höra om förintelsen. ”Att påminna om Auschwitz uppfattas re-
dan som långtråkigt ressentiment. Ingen bryr sig längre om det 
förflutna.”31 

Adornos bild av det andliga armodet i det moderna och kan-
ske särskilt det amerikanska samhället var i sig själv inte särskilt 
originell. Sådana beskrivningar hade länge varit stapelvara i tysk 
akademisk kultur och många hade excellerat i genren förut. Det 
räcker med att erinra om Max Webers berömda karaktäristik av 
den västerländska kulturutvecklingens ”sista människa” alldeles 
i slutet av Den protestantiska etiken och kapitalismens anda från 
1904: ”Specialist utan ande, njutningsmänniska utan hjärta, och 
denna nolla inbillar sig ha nått ett aldrig tidigare uppnått stadium 
i mänsklighetens historia.”32     

Det som gör Adorno särskilt intressant i vårt sammanhang är 
dock det faktum att han kvalificerar beskrivningen av detta till-
stånd som just ett tillstånd av historielöshet, och att han därvid 
dessutom ger detta begrepp en ny innebörd. I likhet med Spengler 
pekar Adorno ut de tekniskt och ekonomiskt längst framskrid-
na länderna i väst som historielöshetens nya hemvist. Men till 
skillnad från sin föregångare avser han med detta begrepp inte 
en frånvaro av historiskt skeende utan av vad vi kunde kalla för 
historiskt sinnelag. Det handlar om en tilltagande likgiltighet in-
för det förflutna och om en bristande förmåga att förstå den egna 
existensen i relation till övergripande kronologiska förlopp. His-
torien fortsätter, men den upplevs nu av den enskilde som en ytt-
re makt, som något oberäkneligt och nyckfullt – något våldsamt 
som emellanåt drabbar henne, men som hon själv inte är delaktig 
i och som hon kan påverka lika litet som hon kan styra över väd-
rets skiftningar. (”Historielöshet”, vill man tillägga, blir därmed 
ett annat ord för ”falskt medvetande”.) 

Skildringen av det moderna (och senare postmoderna) samhäl-
let som försjunket i historielöshet kom snart att bli legio bland 
kulturteoretiker av olika politisk och akademisk schattering. Jag 
vill inte ge intryck av att Adorno skulle ha haft en mer betydande 
roll än andra i denna utveckling. Essän om Spengler tillhör inte 
hans mest lästa. Men man kan notera att ungefär samma tan-
kefigur förekommer i många kulturkritiska författarskap under 
1900-talets andra hälft – och att den gör det fortfarande idag. 
Roderick Seidenberg hade redan 1950 rönt uppmärksamhet med 
boken Post-historic Man i vilken han framställde den samtida 
människan som historiskt rotlös och ointresserad av det förflut-
na.33 Zygmunt Bauman driver i en av sina senare böcker tesen 
att den moderna konsumtionskulturen kännetecknas av en fix-
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ering vid det flyktiga och ständigt undflyende nuet, och att män-
niskans erfarenhet av kontinuerlig tid under dessa förutsättningar 
faller sönder i ett slags snap shots utan inbördes ordning. Tiden 
är, med Baumans ord, inte längre kronologisk utan pointillistisk, 
den styckas upp i nupunkter.34 Snarlika diagnoser finner man i lit-
teraturen om internetsamhället. Enligt Douglas Ruschkoff – som 
skrivit en av de senaste årens mest omtalade böcker i genren – 
medför det oupphörliga bombardemanget av ny information från 
fler och fler avsändare att vi förlorar kronologisk orienterings-
förmåga och försätts i ett tillstånd av vad han kallar för present 

shock! Nuet tränger undan både det förflutna och framtiden och 
ockuperar till slut hela vår erfarenhetsvärld.35 

Övergången från Schiller, Hegel och Ranke – via Spengler – till 
Adorno, Bauman och andra mer sentida författare innebär en ny 
förståelse inte bara av det historielösa utan fastmer av själva det 

historiska. Efterkrigstidens historielöshetsteoretiker (om jag får 
kalla dem så) skulle aldrig komma på tanken att historielöshet 
kunde vara detsamma som en avsaknad av historiskt skeende. De 
utgår från att alla samhällen och folk har en historia. Torgny Se-
gerstedt resonerade i det avseendet paradigmtypiskt när han 1978 
var inbjuden av Dalarnas folkbildningsförbund för att tala under 
rubriken ”Det historielösa samhället”. Han inledde med att dis-
kutera vad man kunde tänkas avse med detta begrepp. ”Är ett 
samhälle utan historia verkligen möjligt?”36 Hans svar var att det 
inte var det ifall man med historia avsåg resultatet av föregående 
generationers bemödanden att organisera samhället. ”Inte någon 

människa och inte någon nation kan befria sig från sin historia, 

historien verkar i nuet.”37 Människor och nationer utan historia 
var för Segerstedt helt enkelt inte möjliga att föreställa sig. His-
toriens närvaro i nuet var 1978 inte längre en empirisk fråga, så-
som det varit på 1800-talet, utan en självklarhet – ett axiom. Med 
historielöshet avsåg Segerstedt detsamma som Adorno: likgiltig-

het för historia, inte frånvaro av. Som exempel på denna likgil-
tighet hänvisade han till ett avtagande intresse för den klassiska 
litteraturen och till den ”hänsynslösa rivningsvågen” i svenska 
storstäder liksom till en skolpolitik som tycktes avsedd att fostra 
en ny människotyp: ”produktiv i arbete och ytligt hedonistisk i 
fritiden”.38

Denna historieförståelse implicerar att rummet inte längre upp-
fattas som temporalt differentierat. Historia är inte längre en re-
surs eller ett attribut som är ojämnt distribuerad mellan olika län-
der och världsdelar. Om ”historia finns varhelst människor lever 
tillsammans”, som man idag föreställer sig det, blir centrum och 
periferi med ens ogiltiga bestämningar. Naturligtvis finns det fort-
farande en eurocentrisk historieskrivning (t.ex. den du läser nu). 
Men det återspeglar i så fall attityderna och intressena hos vissa 
historiker snarare än en ojämn fördelning av historiskt skeende. 
Dagens historia är geografiskt gränslös. Endast historielösheten är 
nuförtiden geografiskt kodad i det att den antas vara särskilt ut-
bredd just i västerlandet. Men historielösheten är som vi sett inte 
vad den en gång var.

Förskjutningen av gränsen mellan natur och kultur har inom 
historievetenskapen inte bara skett geografiskt. Jämsides med att 
historien har utvidgats till att inkludera folk och regioner som ti-
digare var uteslutna därifrån har den tillförts en rad nya studie-
objekt. Företeelser som tidigare restlöst hänfördes till naturen och 
framstod som rotade i människans biologi, såsom kön, hudfärg 
och sexualitet, utforskas av historiker nuförtiden ofta som sociala 

konstruktioner och antas då också förändras över tid.39 Histori-
ens expansion in på områden som förut räknades till en beständig 
och historielös natur är med andra ord ett mångskiktat fenomen, 
låt vara att sambandet mellan dessa utvecklingslinjer här inte kan 
undersökas närmare. 

Det paradigmskifte som under alla omständigheter skiljer den 
första från den andra vågens historielöshetsteoretiker hindrar nu 
inte att det tvärs igenom alla olikheter också finns en märkvärdig 
kontinuitet. Har man väl en gång lagt märke till den är den svår 
att bortse från. När Adorno och andra mer sentida författare be-
skriver den historielösa människan i det moderna eller postmo-
derna konsumtionssamhället tillskriver de henne nämligen ofta 
exakt samma attribut som man på 1800-talet tillskrev ”vilden”. 
Både vilden och hans moderna motsvarighet utmärks av en oför-
måga att sovra bland sina sinnesintryck; uppmärksamheten är 
helt och hållet inriktad på nuet och på att tillfredsställa de irrande 
begär som stimuleras av ständigt nya retningar – vare sig dessa 
retningar härrör från en otämjd yttre natur eller från åsynen av 
ständigt nya varor och lockande reklambudskap. Oberoende av 
om hon visar sig i vildens eller den (post)moderna konsumentens 
skepnad är den historielösa människan en utpräglat impulsiv var-
else, en driftstyrd och lättledd hedonist, för vilken det förflutna 
saknar varje värde och betydelse.  

Det skulle gå att anföra en rad exempel för att ytterligare be-
lägga det nära släktskapet mellan naturtillståndets vilde och den 
moderna konsumenten. Här nöjer jag mig med ett. När Alf Ahl-
berg 1960 publicerade sin essä ”Den historielösa människan” 
hade historielösheten redan länge förknippats med de kapitalis-
tiska länderna i väst snarare än med vad man nu talade om som 
tredje världen. Liksom tidigare Adorno och senare Bauman pe-
kade Ahlberg på en av reklamen pådriven varucirkulation och 
konsumtionshets som en av de främsta orsakerna till tillbakabild-
ningen av nutidsmänniskans historiska sinnelag:

Livet upplöses i en serie osammanhängande, hastigt upp-
dykande och lika hastigt försvinnande företeelser, och 
det är bara de allra senaste sensationerna som har vär-
de. Minnet blir i en sådan tid mycket kortlivat. Inte ens 
det som hände igår kommer man ihåg. […] Som alla sto-
ra företeelser har naturligtvis detta korta minne, denna 
historie- och traditionslöshet en mångfald orsaker. Den 
främsta är väl likväl den att världen idag är stadd i så 
snabb förändring att vi helt enkelt inte hinner med att 
minnas det förflutna. Händelserna störtar över oss i ett 
så brådstörtat och ständigt accelererande tempo att vi 
inte hinner smälta den ena, se den i ett större samman-
hang, förrän en annan redan är över oss och tar all vår 
uppmärksamhet i anspråk. […] Reklamtrummornas dån 
överröstar allt sådant, och de inriktar all vår uppmärk-
samhet på nuet.40

       
Likheterna med hur man under 1800-talet hade skildrat vildar 
och barbarer är i detta citat slående. Oförmågan att sortera och 
i minnet bevara tidigare erfarenheter går igen; för den historie-
lösa människan är världen en osammanhängande serie av sinnes-
intryck. Inte ens ljudet av trummor, som i skönlitteraturen ofta 
har fått ackompanjera vildarnas liv, utelämnas av Ahlberg i cita-
tet ovan. 
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Den en gång så förkättrade vilden tycks alltså ha återuppstått 
i efterkrigstidens kapitalistiska konsumtionskultur. Den historie-
lösa varelsen gör på nytt anspråk på vår uppmärksamhet. Kanske 
är det inte så förvånande att det berömda citat av Santayana som 
jag återgav i början av denna essä ändå tycks tala just till oss? 

Avslutning

Jag har ovan tecknat konturerna av en historielöshetens långa 
historia, från 1700-talet till idag. En mer utförlig dokumenta-
tion av de förändringar som historielösheten har genomgått un-
der denna period måste anstå till ett senare tillfälle; jag har här 
endast kunnat göra vissa strategiska nedslag. Drar man en linje 
mellan dessa nedslagspunkter – från Schiller och framåt – fram-
träder dock ett mönster som tillåter mig att formulera några pre-
liminära slutsatser.

I Kosellecks efterföljd är det idag brukligt att spåra uppkom-
sten av ett modernt historiebegrepp tillbaka till andra hälften av 
1700-talet och början av 1800-talet.41 Hädanefter talar man om 
historien (i bestämd form singularis) och avser då ett folks eller 
en nations utveckling mot mognad och individualitet. Samhällen 
och folk som inte har genomgått denna mognadsprocess är med 
tidens språkbruk historielösa och därmed också diskvalificerade 
som historiska studieobjekt. 

För en nutida läsare framstår detta sätt att tänka som djupt an-
stötligt. Det är lätt att uppfatta Hegel, Ranke och alla de övriga 
företrädarna för 1800-talets historietänkande som jag citerat på 
de föregående sidorna som okunniga och fördomsfulla. Det var 
de kanske i vissa avseenden. Men vi får inte bortse ifrån att vi nu-
mera betraktar dem från andra sidan av en begreppsmässig klyf-
ta. För Hegel och dennes efterföljare var det sist och slutligen en 

empirisk fråga huruvida ett folk hade inträtt i historien. Vi kan 
förstås fråga oss om de alltid tillämpade sina kriterier på histori-
citet konsekvent och hur stor kunskap de egentligen hade om de 
samhällen de beskrev som historielösa. Vissa skildringar är onek-
ligen fördomsfulla. Men om vi vill vederlägga Hegel och därför 
börjar söka efter egna empiriska bevis på förekomsten av histo-
ria i dessa samhällen ger vi honom i ett avseende ändå rätt. Vi ac-
cepterar i så fall indirekt att det är en öppen fråga huruvida dessa 
samhällen ska tillerkännas historia, och denna fråga skulle då i 
princip också kunna besvaras med ett nej. Impulsen att ta avstånd 
ifrån vad vi uppfattar som en rasistisk historieskrivning leder då 
till att vi reproducerar själva de logiska möjlighetsbetingelserna 
för just denna historieskrivning.

Med historielöshet avser vi nuförtiden något annat än man 
gjorde på 1800-talet. Få om ens någon skulle idag gå med på 
att det finns samhällen och folk som saknar historia. Jag har i 
undersökningen ovan argumenterat för att denna begreppsför-
ändring synliggör en radikal förskjutning av vår historiska varse-
blivning: ett begreppshistoriskt brott eller ett paradigmskifte om 
man så vill. Detta skifte och dess vidare implikationer återstår 
att utforska närmare. Forskare i traditionen från Koselleck har 
som sagt lyft fram det brott som äger rum under 1700- och bör-
jan av 1800-talet. Däremot har de ofta förbisett i hur hög grad 
vi idag har avlägsnat oss ifrån det begreppsbruk som etablerades 
då.42 Kontinuiteten bakåt är bruten. Hegels och Rankes värld är 
inte längre vår. De epistemologiska förutsättningar under vilka 
historie vetenskapen en gång växte fram är delvis utrangerade. 
Historielöshetens historia förtjänar att studeras mer ingående just 
eftersom den låter oss iaktta övergången från ett historiografiskt 
paradigm till ett annat. Det märkvärdiga är att 1800-talets vildar 
och barbarer inte desto mindre tycks ha överlevt detta skifte och 
numera framträder för oss i skepnad av moderna konsumenter.
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