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Abstract 

This essay examines the role of intersubjectivity in the philosophy of Johann Gottlieb Fichte. For 

Fichte, the ultimate ground of philosophy is the infinite self-positing activity of the I. However, this 

self-positing activity must have as its product a determined I, and therefore it must establish a limit to 

the I’s original infinity. Further, such a limit is only thinkable as a relation to that which lies beyond 

it: the negation of the I, or the not-I. 

By this characterization of the nature of the I, Fichte establishes it as a paradoxical concept that is 

at once infinite and finite. To solve this paradox, he introduces the concept of a “check” (Anstoβ) that 

puts a halt to the outward-striving activity of the I. In experiencing this check, the I is not limited by 

something outside of itself, which would negate its position as the ultimate ground of its own being, 

but rather is given the task of positing its own limit. 

In Grundlage des Naturrechts, Fichte develops this idea through another concept: that of a 

“summons” (Aufforderung) given to the I by another subject. Since the I is characterized by 

containing the ground of its own being, the intersubjective relation to the other is conditioned by the 

I limiting itself, so that the self-grounding character of the other can be recognized. In experiencing 

the summons of the other, though, the I does not only posit a limit for itself, but also becomes 

conscious of its own nature as a free, self-positing subject. Intersubjectivity, therefore, must be 

considered a fundamental element of the I as such. In Fichte’s own words: “No I, no Thou; no Thou, 

no I.” 

 

Keywords: Fichte, German idealism, intersubjectivity. 
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Inne i dig öppnar sig valv bakom valv, oändligt. 

Du blir aldrig färdig, och det är som det skall. 

– Tomas Tranströmer, ”Romanska bågar”1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Tomas Tranströmer, ”För levande och döda”, s. 331, i Samlade dikter 1954–2004 (Avesta: Bonnier pocket, 2012). 
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1. Inledning 

Det gamla mörkrets sista år 

När Johann Gottlieb Fichte år 1793 publicerade en uppsats med namnet Zurückforderung der 

Denkfreiheit von den Fürsten Europas (Återkrävande av tankefriheten från Europas furstar) valde 

han att på titelbladet ange ”Heliopolis, i det gamla mörkrets sista år” som publikationsort. Säkerligen 

spelade risken för repression en viktig roll i beslutet att hålla den verkliga orten hemlig – 

Zurückforderung der Denkfreiheit är en politiskt radikal text vars innehåll var riskabelt att framföra, 

och som följaktligen bara kunde publiceras anonymt. Exakt varför Fichte valde just Heliopolis som 

symbolisk ort, och vilket det sista mörker han hänvisar till kan vara, är däremot inte entydigt.  

Av det historiska Heliopolis, beläget i vad som idag är Kairos utkant, finns bara några få 

arkeologiska lämningar kvar. ”Det enda som fångar den vanliga besökarens öga”, skriver 

egyptologen Miroslav Verner, ”är en obelisk av röd granit, tjugotvå meter hög, som restes här för 

fyra millennier sedan.”2 Det är visserligen en imponerande struktur, men som symbol för platsens 

historia är den trots det otillräcklig. I sina mest blomstrande perioder var Heliopolis nämligen ett 

kulturellt och religiöst centrum som få andra platser kunde mäta sig med. Innan Alexandria hade 

grundats var det här filosofer och andra lärda samlades – följare av såväl Platon som Eudoxos gjorde 

staden till sitt fäste, och både Platon själv, Homeros och Pythagoras påstås ha varit regelbundna 

besökare. Kanske framförallt är det dock som mytologisk plats Heliopolis idag är känt. Enligt en 

egyptisk skapelseberättelse var det just här guden Atum skapade världen, och stadens grekiska namn 

hänvisar till en annan viktig gudom: Heliopolis betyder ”solstaden”, en benämning som kommer sig 

av att man här tillbad solguden Ra.3 

Av allt att döma är det just till bilden av Heliopolis som solens och ljusets stad Fichte vill anknyta. 

Zurückforderung der Denkfreiheit utgör nämligen ett helhjärtat försvar av upplysningen och av den 

franska revolutionens politiska värden. Det är tydligt att Fichte tycker sig stå på randen till en ny 

tidsålder. För att retoriskt inskärpa situationens storslagna karaktär får den historiska kopplingen till 

Heliopolis här samspela med det radikalt nya som står i begrepp att födas, och som enligt Fichtes 

uppfattning helt saknar historiskt motstycke. ”Barbariets tidevarv är förbi”, förkunnar han högtidligt i 

textens första mening. Från och med nu kan ingen hävda att människan är någons egendom – inte ens 

Guds: ”ni vet, eller kan övertyga er om det om ni ännu inte vet det, att ni inte är Guds egendom, utan 

                                                 
2 Miroslav Verner, Temple of the world. Sanctuaries, cults, and mysteries of ancient Egypt (Kairo/New York: The 

American university in Cairo press), s. 47. 
3 ”Heliopolis”, i Encyclopædia britannica, https://www.britannica.com/place/Heliopolis-ancient-city-Egypt [hämtad 

2019-08-25]. 

 

https://www.britannica.com/place/Heliopolis-ancient-city-Egypt
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att han djupt i ert bröst präglat sitt gudomliga sigill att inte tillhöra någon annan än er själva.” 

”[Människan] kan inte vara någons egendom, ty hon är sin egen egendom, och måste så förbli”.4 Om 

det tidigare var möjligt att, trots denna eviga sanning, regera med den starkes rätt, har nu den franska 

revolutionen förintat även detta alternativ:  

Ni har, om denna slutledning ska vara giltig, lärt er att ni är de starkare, och de är de svagare; att 

deras styrka ligger i era händer, och att de skulle stå eländiga och hjälplösa om ni skulle sänka 

dessa; det finns exempel på detta av vilka de ännu darrar.5 

Troligt är alltså att Fichte vill peka på kopplingen mellan upplysningsbegreppets ljusmetafor och 

Heliopolis som Ra-dyrkans huvudstad. Men den metaforiska övergången från dunkel till solljus för 

också oundvikligen tankarna till Platons berömda grottliknelse. Upplysningen har, tycks Fichte vilja 

säga, befriat människorna från de bojor som fjättrat henne i grottan, och hon kan nu äntligen se 

solljuset självt istället för skuggorna. Det återstår endast att liksom huvudpersonen i Platons allegori 

återvända in i grottan och övertyga dem som ännu sitter fångna där om att sanningens väntar på dem 

på dess utsida. Det är alltså inte omöjligt att Heliopolis för Fichte även utgör en symbol för såväl 

platonismen som för filosofisk och intellektuell debatt i allmänhet. Denna koppling blir tydlig inte 

minst i relation till Fichtes huvudsakliga ärende i texten: att visa på behovet av yttrandefrihet som en 

förlängning av det fria tänkandet, och att därigenom samtidigt visa hur tänkandet som sådant är 

dialogiskt. 

 

Den dialogiska friheten 

Zurückforderung der Denkfreiheit erbjuder i flera hänseenden en fruktbar ingång till Fichtes 

tänkande. När det publicerades hade många inflytelserika tyska intellektuella vänt den franska 

revolutionen ryggen i ljuset av att den allt mer tycktes övergå i terror. Genom sin alltjämt obevekliga 

tro på dess värden utmärker sig Fichte därför från sin samtid. 6 Men det är inte enbart den politiska 

radikaliteten som gör verket till en viktig pusselbit för att förstå hans filosofiska utveckling. Även om 

det rör sig om en agitatoriskt formulerad politisk pamflett, föregriper det nämligen också flera av de 

tankegångar som senare skulle komma att bli centrala i hans filosofiska system – den så kallade 

”vetenskapsläran”, som han för första gången presenterade det följande året. 

Vid den första anblicken tycks Zurückforderung der Denkfreiheit visserligen främst utgöra ett 

typexempel på en upplysningsfilosofisk text. Vokabulären känns snabbt igen från Locke och 

                                                 
4 GA I,1, s. 172; SW IV, s. 10. Angående referensformatet för Fichtes verk, se s. 18 i denna uppsats. 
5 GA I,1, s. 172f; SW IV, s. 10. 
6 Anthony J. La Vopa, ”The relevatory moment. Fichte and the French revolution”, s. 130, i Central european history, 

nr. 22:2 (1989) s 130–159. 
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Rousseau: det centrala begrepp kring vilket argumentationen kretsar är samhällsfördraget, som i sin 

tur förutsätter att människan redan innan sitt inträde i samhället besitter en uppsättning fundamentala 

rättigheter. Av dessa rättigheter menar Fichte vidare att några kan förhandlas, skänkas eller bytas 

bort, medan andra väsentligen är oförytterligbara. Det som i grunden gör människan till människa – 

hennes frihet, vilken presenteras som synonym med hennes förmåga till sedligt handlande – tillhör 

den senare kategorin, och ett samhälle som upphäver rättigheter av denna rang är alltså som sådant 

ett orättfärdigt samhälle. Fichte strävar efter att genom sin argumentation visa hur rätten att tänka 

fritt, och som en följd av detta även yttrandefrihet – rätten att fritt dela med sig av sina tankar – utgör 

just oförytterligbara rättigheter. Den som vill ta ifrån människan dessa rättigheter tar rent av ifrån 

henne hennes mänsklighet som sådan: ”Att kunna tänka fritt är den betecknande skillnaden mellan 

människoförståndet och djurförståndet”, slår han fast.7 

Om de politiska kraven liksom de begrepp med hjälp av vilka det politiskas sfär bestäms främst är 

hämtade från fransk och brittisk upplysningsfilosofi, är dock den systematiska beskrivning som dessa 

begrepp och krav underbyggs med snarare typiskt tyska: det blir snabbt tydligt att det rör sig om ett 

verk av en transcendentalidealistisk tänkare. Så bestäms till exempel den frihet som gör människan 

till människa som förmågan att handla ”fritt och utifrån sin egen rörelse, utan allt yttre tvång”.8 

Människans föreställningar är, till skillnad från djurets, inte nödvändigt bestämda av varandra, som i 

en kausal kedja, utan bär istället på sin egen immanenta grund. Hon kan således i kraft enbart av sitt 

eget väsen bestämma sin tankes riktning och innehåll. Även hennes vilja, som leder henne till 

verksamhet med yttervärlden som föremål, är ett uttryck av samma frihet. Slutligen kan hon som en 

följd av denna sin väsentliga frihet också utsäga och bestämma sig eget vara: ”frihetens yttrande i 

tänkandet är precis som detsammas yttrande i viljan en inre beståndsdel av hennes personlighet, den 

är den nödvändiga betingelse som är den enda under vilken hon kan säga: jag är, är ett självständigt 

väsen.”9 Från friheten som politiskt krav når vi alltså här ett begrepp om friheten som en 

grundläggande egenskap hos ett transcendentalt subjekt – en uppfattning som är central i Fichtes 

senare filosofiska verk. 

Det är på grundval av denna filosofiskt-programmatiska bestämning av människans väsen som 

texten skrider till verket med sin uppgift. Ett samhälle som inte erkänner rätten till fritt tänkande 

vore, argumenterar Fichte, grundat på att undergräva sina egna principer: samhällsfördraget som 

sådant kräver att förnuftiga och fria subjekt ansluter sig till det, och förnuftiga och fria subjekt kan 

                                                 
7 GA I,1, s. 175; SW IV, s. 13. 
8 GA I,1, s. 173; SW IV, s. 11. 
9 GA I,1, s. 175; SW IV, s. 14. 
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bara uppstå genom just att i frihet sätta sig själva som sådana. De som ansluter sig till ett fördrag som 

upphäver tänkandets frihet skulle därmed bara lova ”att vid inträdet i det borgerliga samhället bli 

oförnuftiga skapelser, att bli djur”.10  

Detta steg i argumentationen tycks omedelbart följa ur de premisser som redan har ställts upp. 

Fichtes nästa drag är däremot mer komplicerat, och antyder dessutom en innovativ filosofisk 

ståndpunkt – en som vare sig har lånats från den franska upplysningsfilosofin eller den tidigare tyska 

idealismen. Tänkandets frihet måste, menar han, förknippas med en annan mänsklig egenskap: den 

att dela med sig till sina medmänniskor – det vill säga till dialog. En tankefrihet som inte realiseras 

genom yttrandefrihet är enligt hans uppfattning inte mycket värd. 

I Fichtes försvar av yttrandefriheten mot möjliga politiska invändningar kan vi ana det filosofiska 

djupet i hans ståndpunkt. Mot föreställningen att yttrandefriheten kan tvinga någon att lyssna trots att 

denne inte vill, och att den därmed också i förlängningen kan förvilla och förleda människor, 

invänder han till exempel på följande sätt: 

Blir den andre störd, så stör han sig själv; jag stör honom inte. Här råder fullständigt förhållandet 

mellan givandet och tagandet. Har jag inte en rätt att dela med mig av mitt bröd, att låta honom 

värma sig vid min flamma och tända på mitt ljus? Vill den andre inte ha mitt bröd så sträcker han 

inte ut handen för att ta emot det; vill han inte ha min värme så håller han sig ifrån min eld; att 

påtvinga honom mina gåvor – det är förvisso en rätt jag inte har.11 

Den ståndpunkt Fichte här presenterar måste förstås som en integrerad del av hans filosofiska 

grunduppfattning. Den okränkbara individuella autonomi han argumenterar för är nämligen just en 

betecknande egenskap hos det ”absoluta jaget” – det subjekt han ett år senare skulle presentera som 

grunden för sitt filosofiska system. I egenskap av att vara just väsentligen fritt kan detta subjekt inte i 

något hänseende tänkas som underkastat ett yttre tvång. Istället sätter det sin egen existens och sin 

egen relation till yttervärlden oberoende av varje främmande afficiering. Men Fichtes absoluta jag är 

samtidigt inte inneslutet i sig självt, utan tvärtom utåtsträvande och öppet – det är mottagligt för 

världen och för den andre, och kan följaktligen, om än helt utifrån sin egen inre autonomi, ta emot 

någonting från denna värld. Men om jaget ska förstås som fritt, vilket för Fichte är förutsättningen 

för att det över huvud taget ska förstås som ett jag, kan ett sådant mottagande alltså inte utgöra ett 

yttre tvång, utan måste vara en immanent grundad handling. Den intersubjektiva relationens villkor 

är att både givandet och tagandet är någonting fritt, då det bara är under denna förutsättning den kan 

betraktas som en relation mellan två subjekt. 

                                                 
10 GA I,1, s. 176; SW IV, s. 14. 
11 GA I,1, s. 176f; SW IV, s. 15. 
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Under 1790-talet återkommer denna tankefigur gång på gång i Fichtes filosofi. Det kan rent av 

sägas att relationen mellan den inre friheten och det yttre, oväntade och irreducibelt främmande utgör 

det centrum kring vilket hans vetenskapslära kretsar. Även karaktäriseringen av denna relation som 

intersubjektiv står att finna på många ställen i hans verk. När han år 1794 för första gången 

presenterar grunderna till sitt filosofiska system i Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre, 

beskriver han jaget som till sitt väsen intersubjektivt: ”Inget du, inget jag; inget jag, inget du”.12 Sin 

mest utvecklade och genomarbetade behandling får intersubjektiviteten dock först i Grundlage des 

Naturrechts, publicerad 1796. 

 

Syfte och frågeställningar 

Det är dessa två verk – Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre och Grundlage des 

Naturrechts – som jag undersöker i denna uppsats. Undersökningens huvudsakliga syfte är att utreda 

intersubjektivitetens karaktär och systematiska funktion i Fichtes filosofi. Jag hävdar att denna 

utredning är väsentlig för att förstå Fichtes subjektsbegrepp som sådant, framförallt med avseende på 

en paradox som ligger i detta subjekts kärna: subjektet måste enligt Fichte i något hänseende vara 

både ändligt och oändligt. 

Relationen mellan dessa motsatser etableras i Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre. I 

egenskap av fritt handlande menar Fichte att jaget måste betraktas som obetingat och oändligt, då det 

inte bestäms av någonting annat än sig självt. Men då handlandet i samma ögonblick som det 

realiseras också bestämmer jaget, måste oändligheten också i något hänseende ändliggöras. Detta 

innebär samtidigt att jaget måste ställas inför någonting annat än sig självt: inför ett icke-jag. För att 

beskriva denna relation etablerar Fichte inledningsvis en tredelad struktur av ”grundsatser”. Hans 

fortsatta undersökningar kan betraktas som en allt mer fördjupad förståelse av vad dessa grundsatser 

innebär. I min rekonstruktion av hans argumentation riktar jag in mig på två av hans centrala 

begrepp: sammanstötningen och strävan. Med hjälp av dessa begrepp visar Fichte hur jaget å ena 

sidan måste stöta i någonting bortom sig självt och i relation till detta bestämma sin egen gräns, men 

å andra sidan sträva bortom denna gräns, mot oändligheten.13 

Jag hävdar att innebörden i dessa begrepp låter sig fördjupas i relation till just intersubjektiviteten 

så som denna karaktäriseras i Grundlage des Naturrechts. Här talar Fichte om subjektets relation till 

den andre i termer av en ”uppmaning”, och denna uppmaning beskrivs som snarlik 

                                                 
12 GA I,2, s. 337; SW I, s. 188f. 
13 Jag har tidigare undersökt Fichtes grundsatser och sammanstötningsbegreppet i min kandidatuppsats i idéhistoria: 

Fredrik Bjarkö, Handlandets gränsöverskridande. En undersökning av den filosofiska grundläggningen hos J.G. Fichte 

och Benjamin Höijer (Huddinge: Södertörns högskola, 2018). 
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sammanstötningen: den innebär att subjektet möter någonting yttre som det inte kan betrakta sig 

självt som grunden till och som därför ger det uppgiften att begränsa sig självt. Detta yttre är tilltalet 

från ett annat subjekt. Genom att relatera sammanstötningsbegreppet till uppmaningen menar jag mig 

således kunna kasta ett nytt ljus inte bara över Fichtes förståelse av intersubjektiviteten som sådan, 

utan också över dess systematiska plats i hans filosofi. 

Om denna ambition ska lyckas förutsätter det dock också att identiteten mellan Fichtes olika 

subjektsbegrepp kan uppvisas. I vetenskapsläran ställs vi nämligen inför subjektet på olika 

systematiska nivåer. I sin ”första, i sig obetingade grundsats” talar Fichte om det absoluta jaget, men 

i Grundlage des Naturrechts har han ersatt detta begrepp med ”den ändliga förnuftiga varelsen”. 

Inom ramen för min undersökning kommer jag att redogöra för svårigheterna med att förena dessa 

två subjektsbegrepp. Men jag argumenterar slutligen för att en sådan förening är möjlig. 

De frågeställningar jag söker svar på är således följande: 

 

• I vilken relation står det absoluta jag som Fichte presenterar i Grundlage der gesammten 

Wissenschaftslehre till hans begrepp om den ändliga förnuftsvarelsen i Grundlage des 

Naturrechts? 

• Hur karaktäriserar Fichte intersubjektiviteten i Grundlage des Naturrechts, och 

• vilken plats intar intersubjektiviteten i hans filosofiska system? 

 

För att ytterligare precisera uppsatsens frågeställningar och syfte måste dessa ställas i relation till 

Fichte-forskningen, till vilket jag nu går vidare. 

 

Tidigare forskning 

Under sin mest aktiva period, under 1790-talet, var Fichte en av den tyska filosofins absolut största 

fixstjärnor. Redan under sin livstid kom han dock snabbt att hamna i skuggan av två av sina samtida: 

Schelling och Hegel. Såväl Schelling som Hegel var själva visserligen i hög grad influerade av 

Fichtes filosofi, och de utgör dessutom utan tvekan några av historiens viktigaste Fichte-

kommentatorer.14 Men till följd av den riktning i vilken de tog den tyska idealismens projekt har 

Fichte ofta kommit att betraktas som en bakgrundsgestalt, och fram till mitten av 1900-talet har 

                                                 
14 Hegel behandlar Fichtes filosofi i flera av sina verk, varav de viktigaste är hans tidiga uppsats ”Differenz des 

Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie”, i Werke, Band 2. Jenaer Schriften 1801–1807 (Berlin: 

Suhrkamp, 1986), och hans föreläsningar om filosofins historia, Werke, Band 20. Vorlesungen über die Geschichte der 

Philosophie III (Berlin: Suhrkamp, 1986). Även Schelling behandlar Fichtes vetenskapslära i sina filosofihistoriska 

föreläsningar, Zur Geschichte der neueren Philosophie. Münchener Vorlesungen (Berlin: Michael Holzinger, 2016). 
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forskningen om hans filosofi till följd av detta varit relativt tunnsådd. Till de undantag som måste 

nämnas hör Emil Lask, vars Fichtes Idealismus und die Geschichte bland annat influerade Martin 

Heidegger och György Lukács,15 samt Fritz Medicus, som utöver sina egna verk också publicerade 

en sexbandig utgåva av Fichtes skrifter.16 

Den Fichte-renässans som uppstod under 1900-talets mitt kan, i negativ bemärkelse, hänföras till 

Richard Kroners verk Von Kant bis Hegel (1921).17 Sammanfattningsvis utgör Kroners studie ett 

nyckelmoment i Fichte-forskningen av två skäl. För det första gör han en djuplodande Fichte-

läsning, och lyfter därigenom upp Fichte ur Hegels skugga. För det andra syftar denna Fichte-läsning 

dock till att visa hur Fichtes filosofi i första hand bör betraktas som en övergångsform på vägen mot 

Hegel. Redan i verkets titel avslöjas den tendentiösa ingången: det rör sig om en utvecklingshistoria 

från Kant till Hegel – en utveckling som, med Ulrich Schwabes sammanfattande formulering, utgör 

en ”immanent nödvändig och systematiskt betingad fortgång”.18 

Kroners uppfattning om Fichtes plats i historien kom dock att ge upphov till en motreaktion, där 

flera tongivande filosofer och idéhistoriker försökte utmana hans Fichteläsning och därigenom 

uppvärdera vetenskapsläran. En särskilt viktig roll i denna utveckling har Dieter Henrich spelat. När 

Henrich år 1973 höll en serie föreläsningar om den tyska idealismen på universitetet i Harvard, valde 

han att kalla den ”Mellan Kant och Hegel” (Between Kant and Hegel).19 Titeln illustrerar tydligt hur 

hans ansats skiljer sig från Kroners. 

I sin uppsats ”Fichtes ursprüngliche Einsicht” (1966) argumenterar Henrich för att Fichtes 

vetenskapslära, snarare än att bara utgöra en parentes i filosofihistorien, presenterar och försöker lösa 

ett av den moderna filosofins mest centrala problem: hur självmedvetandet är möjligt. Den 

”ursprungliga insikt” som titeln hänvisar till är att filosofin sedan Descartes har förstått 

självmedvetandet i termer av reflektion. Detta leder dock enligt Henrich till att det självmedvetna 

jaget ”beständigt rör sig runt sig självt i en cirkel”.20 Denna cirkel söker Fichte ta sig ur, och 

därigenom inleder han ”en ny epok i teorin om självmedvetandet”.21 

                                                 
15 Emil Lask, Sämtliche Werke. Erster Band. Fichtes Idealismus und die Geschichte. Kleine Schriften. (Jena: Dietrich 

Scheglmann Reprintverlag, 2002). 
16 Se Fichte, Werke. Auswahl in sechs Bänden. Band 1 (Leipzig: F. Meiner, 1911), samt övriga band i serien. 
17 Richard Kroner, Von Kant bis Hegel. Erster Band (Tübingen: Verlag von J. C. B. Mohr, 1921). 
18 Ulrich Schwabe, Individuelles und transindividuelles Ich. Die Selbstindividuation reiner Subjektivität und Fichtes 

Wissenschaftslehre (Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh, 2007), s. 46. 
19 Dieter Henrich, Between Kant and Hegel. Lectures on german idealism (Cambridge/London: Oxford university 

press, 2003). 
20 Dieter Henrich, Fichtes ursprüngliche Einsicht (Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1967), s. 12. 
21 Ibid. 
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Inte minst till följd av Henrichs aktualisering av vetenskapsläran finns det idag en livaktig 

forskning om Fichte. I Sverige är hans filosofi dock ännu relativt outforskad, trots att en viss 

renässans i intresset för den tyska idealismen har ägt rum under 2000-talet.22 En svenskspråkig 

undersökning av Fichtes begrepp om uppmaningen står dock att finna i Carl-Göran Heidegrens 

”Fichte om uppfordran, erkännande och kroppen”.23 Då denna studie behandlar de paragrafer av 

Grundlage des Naturrechts som även ligger till grund för denna uppsats, kommer den att diskuteras 

närmre nedan. 

Den följande forskningsöversikten är indelad i två delar. I den första redogör jag för några studier 

om Fichtes intersubjektivitetslära, och i den andra lyfter jag några exempel på hur relationen mellan 

Fichtes olika begrepp om jaget har tolkats. Båda dessa avsnitt bör betraktas som urval snarare än som 

en uttömmande sammanfattning av forskningsläget. 

 

Forskning om intersubjektiviteten i vetenskapsläran 

Det finns en mängd olika sätt att närma sig intersubjektivitetens roll i Fichtes filosofi. Allen W. 

Wood undersöker den till exempel med ambitionen att hitta en väg bortom den cartesianism som han 

menar sedan länge präglar medvetandefilosofins fält.24 Andra har i intersubjektivitetsproblematiken 

sett en ingång till att relatera Fichte till fenomenologin och existentialismen.25 Slutligen finns det en 

mängd studier av intersubjektiviteten i Wissenschaftslehre nova methodo, det vill säga Fichtes 

föreläsningar 1798–1799.26 Alla dessa ingångar erbjuder intressanta perspektiv på Fichtes filosofi, 

men faller av olika skäl utanför ramarna för denna uppsats. I den följande diskussionen har jag därför 

valt att istället avgränsa mig till studier som för det första ställer intersubjektivitetens systematiska 

plats i vetenskapsläran i centrum, och för det andra helt eller delvis hänför sig till Grundlage der 

gesammten Wissenschaftslehre och Grundlage des Naturrechts. 

En tidig undersökning av Fichtes intersubjektivitetslära står att finna i Wilhelm Weischedels Der 

Aufbruch der Freiheit zur Gemeinschaft (1939). Weischedels Fichte-läsning kännetecknas av sin 

                                                 
22 Flera viktiga bidrag till den svenska forskningen om den tyska idealismen står att finna i Anders Burman & 

Rebecka Lettevall (red.), Tysk idealism (Stockholm: Axl books, 2014). 
23 Carl-Göran Heidegren, ”Fichte om uppfordran, erkännande och kroppen” i Burman & Lettevall (red.), Tysk 

idealism, s. 175–169. 
24 Allen W. Wood, ”Fichte’s intersubjective I”, s. 62f, i Inquiry, nr. 49:1 (2006), s. 62–79. 
25 Se t. ex. Christiana Senigaglia, ”Intersubjektivität und Freiheit bei Fichte und Sartre” i Fichte-Studien nr. 37 (2013) 

s. 221–238, Jakub Kloc-Konkołowicz, ”Das Ich und der Andere. Intersubjektivität in der Philosophie Johann 

Gottlieb Fichtes und in der Phänomenologie Edmund Husserls” i Fichte-Studien, nr. 37 (2013), s. 163–174 & Ives 

Radrizzani, ”Das Selbst, der Andere und die Grenze bei Fichte und Levinas” i Fichte-Studien, nr. 37 (2013), s. 319–332. 
26 Se t. ex. Katja Crone, Fichtes Theorie konkreter Subjektivität (Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2005) 

& Makoto Takada, ”Zum intersubjektiven Verständnis des Ich in der Wissenschaftslehre nova methodo” i Fichte-Studien, 

nr. 35 (2010), s. 345–356. 
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existensfilosofiska utgångspunkt, som leder honom till att ställa begreppet om människan i centrum. 

I hans undersökning av Fichtes subjektskonception går det dessutom att urskilja tydliga 

fenomenologiska influenser. 

Utifrån Fichtes filosofi kan människan enligt Weischedel förstås som en ” på väg-varelse” (Wesen 

des Unterwegs).27 Genom sitt handlingsbegrepp pekar Fichte på att människans tillstånd aldrig är 

statiskt, att hon aldrig är fullbordad eller vilande, utan att hon istället till sätt väsen är verksam. Det 

är i denna verksamhet friheten kommer till uttryck. Intersubjektiviteten, som Weischedel benämner 

”gemenskap”, utgör både en väsentlig betingelse för denna frihet och en inskränkning av den. I 

relationen till andra människor måste individen göra avkall på sin oändlighet för att istället kunna 

uppgå i det gemensamma.28 Weischedel noterar att Fichte närmar sig denna förståelse redan i 

Zurückforderung der Denkfreiheit, men menar att han här betraktar människan som ”lösgjord från 

alla relationer till andra; dessa tillkommer så att säga till hennes ursprungligen isolerade tillvaro.”29 

Först i den systematiska utvecklingen av vetenskapsläran under Fichtes Jena-period, där Weischedel 

främst fokuserar på Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre och Grundlage des Naturrechts, 

blir relationen till den andre konstitutiv för subjektet. 

Genom såväl sin existensfilosofiska läsning av Fichte som sitt fokus på intersubjektiviteten, är 

Weischedel på många sätt en pionjär i Fichte-forskningen. Hans studie tycks dock ha utövat ett 

relativt marginellt inflytande, i synnerhet i jämförelse med andra undersökningar av 

intersubjektivitetens plats vetenskapsläran. 

Desto större genomslagskraft har Reinhard Lauths ”Le problème de l’interpersonnalité chez 

Fichte” (1962) fått.30 Lauths och Weischedels Fichte-läsningar har flera beröringspunkter. De delar 

ambitionen att uppvärdera vetenskapslärans plats i filosofihistorien, och de båda menar att detta låter 

sig göras genom en omtolkning av Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre och Bestimmung 

des Gelehrten. De söker sig dessutom bortom dessa verk till Grundlage des Naturrechts för att 

ytterligare fördjupa intersubjektivitetsbegreppet. 

Lauth söker i sin läsning av Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre polemisera mot den 

vanliga misstolkning enligt vilken Fichtes jagbegrepp betecknar ett solipsistiskt subjekt, eller rent av 

                                                 
27 Wilhelm Weischedel, Der Aufbruch der Freiheit zur Gemeinschaft. Studien zur Philosophie des jungen Fichte 

(Leipzig: Verlag von Felix Meiner, 1939), s. 74. 
28 Ibid., s. 120–124. 
29 Ibid., s. 14. 
30 Reinhard Lauth, ”Le problème de l’interpersonnalité chez Fichte” i Archives de philosophie, nr. 25 (1962), s. 325–

344. Artikeln finns även tillgänglig på tyska i Transzendentale Entwicklungslinien von Descartes bis zu Marx und 

Dostojewski (Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1989). 
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kan likställas med Gud.31 ”Bekräftelsen av en sådan identitet står i själva verket inte att finna 

någonstans i Fichtes verk”, hävdar han.32 Missuppfattningen kan hänföras till att Fichte i allt för hög 

grad har lästs samman med Schellings tidiga skrifter, i vilka jagbegreppet enligt Lauth faktiskt tycks 

sammanfalla med Gudsbegreppet.33 

I motsats till denna tolkning betonar Lauth att jaget för Fichte alltid är relationellt. Genom sin 

tredelade grundsatsstruktur i Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre är det just detta Fichte 

inskärper: medvetandet måste förstås i relation till ”jagets position, icke-jagets position och 

relationen mellan jaget och icke-jaget.”34 Denna struktur möjliggörs av att jaget å ena sidan alltid 

strävar mot det absoluta, men att det å andra sidan alltid inskränker sig självt i relationen till icke-

jaget. Endast under betingelsen att såväl den oändliga strävan som jagets självinskränkning 

föreligger, låter sig jaget över huvud taget tänkas: ”Det absoluta jaget kan inte sätta sig utan att 

reflektera sig; det kan inte reflektera sig utan att begränsa sig; det kan inte begränsa sig utan att 

motsätta sig till ett icke-jag.”35 

Det är denna konception av jagets relationella väsen som leder Lauth vidare till att undersöka 

intersubjektiviteten (eller interpersonaliteten, som är hans egen term). Han identifierar tre moment i 

Fichtes tidiga förståelse av denna. I Bestimmung des Gelehrten från 1794 betonar Fichte den 

moraliska nödvändigheten av andra människor. I Grundlage des Naturrechts blir frågan mer uttalat 

väsentlig för att förstå hur jaget över huvud taget kan sätta sig som inskränkt i relation till ett yttre, 

och alltså en central fråga för vetenskapsläran som sådan. Genom att i detta verk introducera 

begreppet om uppmaningen, tycks Fichte rent av se den interpersonella relationen som jagets mest 

ursprungliga relation till ett yttre över huvud taget. Samtidigt menar Lauth att denna relation måste 

skilja sig från det absoluta jagets relation till icke-jaget. Medan det absoluta jagets strävan är att 

övervinna distinktionen mellan sig själv och det yttre, måste ”duet” istället erkännas som 

fundamentalt självständigt.36 Om jaget enbart låter sig tänkas i relationen till den andre, men den 

andre dock, till skillnad från icke-jaget, måste ses som grunden till sin egen fria aktivitet, uppstår 

dock frågan om hur den andre själv har uppstått. Detta problem söker Fichte enligt Lauths förståelse 

                                                 
31 Tolkningen av det absoluta jaget som ett begrepp om Gud görs bland annat av Kroner, Von Kant bis Hegel, s. 400. 
32 ”L’affirmation d’une pareille identité ne se trouve au vrai nulle part dans les oeuvres de Fichte[.]” Lauth, ”Le 

problème de l’interpersonnalité chez Fichte”, s. 327. 
33 Ibid. Lauth syftar troligtvis på Schellings uppsats Vom Ich als Prinzip der Philosophie (Berlin: Michael Holzinger, 

2013). 
34 ”[...] la position du Moi, du Non-Moi et du rapport entre le Moi et le Non-Moi.”Lauth, ”Le problème de 

l’interpersonnalité chez Fichte”, s. 327. 
35 ”Le Moi absolu ne peut pas se poser sans se réfléchir ; il ne peut pas se réfléchir sans se limiter ; il ne peut pas se 

limiter sans s’opposer un Non-Moi.” Ibid., s. 328. 
36 Ibid., s. 334. 
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undkomma i Wissenschaftslehre nova methodo, där han tydligare inskärper att den interpersonella 

relationen ”måste tänkas transcendentalt”.37 

I likhet med Lauth vill Axel Honneth i ”Die transzendentale Notwendigkeit von Intersubjektivität” 

(2016) göra gällande att Fichtes intersubjektivitetsteori genomgår en betydande utveckling under 

1790-talet. Honneths uppfattar dock Grundlage des Naturrechts som ett avsevärt radikalare brott i 

relation till Fichtes tidigare filosofi. 

Visserligen spelade jagets relation till den andre en roll redan i Fichtes tidiga skrifter, av vilka 

även Honneth främst framhåller Die Bestimmung des Gelehrten. I detta verk menar Honneth dock att 

jaget sätter den andre till följd av sina immanenta principer, och att den andre således uttömmande 

låter sig förklaras utifrån jagets egen aktivitet. Grundlage des Naturrechts ändrar radikalt denna 

konception i det att den andre istället kommer utifrån, och dessutom spelar en väsentlig roll i jagets 

förståelse av sig självt som begränsat. Grundlage des Naturrechts markerar därför en ”intersubjektiv 

vändning” i vetenskapsläran.38 

Honneths motiverar denna läsning med hänvisning till en liknande utveckling i Fichtes 

subjektsbegrepp som sådant. I den första konceptionen av vetenskapsläran kan jaget ”efter att ha 

fullgjort de motsvarande tanke- och viljehandlingarna” alltid slutligen ”tillräkna sig icke-jaget som 

produkt av den egna spontaniteten”.39 När Fichte i Grundlage des Naturrechts inledningsvis 

karaktäriserar subjektet som ändligt, ska detta därför enligt Honneth förstås ett brott med den tidigare 

vetenskapslärans absoluta jagbegrepp. I motsats till det absoluta jaget kan det ändliga subjektet vare 

sig se den andre eller icke-jaget som sin egen produkt. Här skiljer sig Honneths läsning tydligt från 

Lauths. Lauth betonar istället att jaget bara kan realiseras som begränsat och relationellt. 

Med anknytning till Lauth menar jag att Honneths läsning är bristfällig, då han i allt för hög grad 

förbiser att relationen mellan jagets ändlighet och oändlighet intar en central position redan i 

Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre. I detta verk rör det sig i motsats till vad Honneth 

hävdar heller inte om att jaget absolut spontant producerar sin relation till det yttre. Visserligen 

förutsätter denna relation ständigt jagets fria aktivitet, men i lika hög utsträckning förutsätter den att 

jaget såsom aktivt stöter på någonting irreducibelt främmande – vad Fichte kallar en sammanstötning 

(Anstoβ). För att förstå intersubjektivetens roll i Grundlage des Naturrechts är det enligt min 

uppfattning nödvändigt att relatera den till just detta begrepp. Då Honneth istället vill peka på ett 

brott i Fichtes subjektsbegrepp, tvingas han förbise detta. 

                                                 
37 ”L’ensemble de la relation doit être pensé transcendentalement.” Ibid., s. 357. 
38 Axel Honneth, ”Die transzendentale Notwendigkeit von Intersubjektivität (Zweiter Lehrsatz: § 3)”, s. 59, i Jean-

Cristophe Merle (red.), Johann Gottlieb Fichte. Grundlage des Naturrechts (Berlin/Boston: De Gruyter, 2016), s. 57–74. 
39 Ibid., s. 59. 
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Det måste dock sägas att sammanstötningsbegreppet som sådant utgör en av de mest svårtolkade 

och mångbottnade aspekterna av Fichtes tänkande. Av detta skäl har det uppfattats på en mängd 

olika och inbördes motstridiga sätt. Många har betraktat sammanstötningen som ett modifierat ting-i-

sig, någonting fundamentalt ovetbart som jaget tvingas postulera bortom sig självt. Hegel företräder 

denna uppfattning,40 men den har också lyfts av samtida forskare. Bland dessa kan Frederick Beiser 

nämnas.41 Andra har istället gjort precis motsatt tolkning: sammanstötningen är Fichtes sätt att 

undkomma tinget-i-sig över huvud taget.42 Inom ramen för min uppsats kommer jag att undersöka 

innebörden av detta begrepp i relation till Fichtes intersubjektivitetslära. 

Denna relation har också undersökts av bland andra Daniel Breazeale. Även Breazeale hävdar att 

intersubjektivitetens betydelse uppvärderas i Grundlage des Naturrechts, och han ställer sig därför 

kritisk till de forskare som vill läsa in ett begrepp om den i Grundlage der gesammten 

Wissenschaftslehre.43 Men medan Honneth ser den andres inträde i Grundlage des Naturrechts som 

ett radikalt brott med den tidigare vetenskapsläran, ser Breazeale snarare detta inträde som en 

fördjupning och utveckling av teman som Fichte redan tidigare hade ställt i centrum. 

Sammanstötningen är en väsentlig referenspunkt för att förstå denna utveckling. 

Så väl sammanstötningen som intersubjektiviteten utgör ett möte med ett irreducibelt yttre, och i 

båda dessa fall erfar jaget såväl en gräns för sitt handlande väsen som en impuls att handla.44 I 

Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre presenterar Fichte dock sammanstötningen ”på den 

högsta möjliga abstraktionsnivån”.45 Från denna abstraktion söker han sig i sina fortsatta filosofiska 

undersökningar mot mer konkreta uttryck. Breazeale menar att tre distinkta sådana kan urskiljas: 

känslan, uppmaningen och moralen. I uppmaningsbegreppet kommer intersubjektiviteten som 

tydligast till uttryck.  

Just detta begrepp är ett av de som står i centrum i Carl-Göran Heidegrens ”Fichte om uppfordran, 

erkännande och kroppen”. Även Heidegren ser i uppmaningsbegreppet (som han översätter till 

”uppfordran”)46 ett svar på en av vetenskapslärans mest centrala frågor: hur ett självmedvetande är 

möjligt. Självmedvetandet låter sig bara tänkas om ”subjektets fria verksamhet förenas med objektets 

                                                 
40 Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie III, s. 404. 
41 Frederick Beiser, German idealism. The struggle against subjectivism, 1781–1801 (Harvard: Harvard University 

Press, 2002), s. 316–319. 
42 Se t.ex. Simon Lumsden, ”Fichte’s striving subject”, s. 132, i Inquiry, nr. 47:2 (2004), s. 123–142. 
43 Till dessa forskare räknar han bland andra Lauth. Daniel Breazeale, Thinking through the Wissenschaftslehre. 

Themes from Fichte’s early philosophy (Oxford: Oxford university press, 2013), s. 174 (fotnot 58). 
44 Ibid., s. 163. 
45 Ibid., s. 171. 
46 Översättningen ”uppfordran” har fördelen att ordleden direkt motsvarar det tyska originalets Aufforderung. Att jag 

istället valt synonymen ”uppmaning” grundar sig främst i att detta är ett betydligt vanligare svenskt ord. 
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karaktär att hämma och begränsa subjektets aktivitet”.47 Uppmaningen utgör just en förening av 

dessa två moment, då den å ena sidan är en inverkan på subjektet, men denna inverkan å andra sidan 

är ”av ett sådant slag att [subjektet] i sin reaktion på denna inte är förutbestämt”.48 

I sin tolkning av vad denna uppmaning utgör skiljer sig Heidegren från Honneth. För Honneth är 

uppmaningen i första hand en kommunikativ akt,49 vilket enligt Heidegren är allt för snävt. Istället 

anknyter Heidegren till Fichtes egen konkretisering av begreppet som uppfostran. Denna term 

antyder enligt Heidegren någonting mer kontinuerligt och långsiktigt än vad som ligger i 

talaktsbegreppet.50 Jag kommer att återvända till denna fråga i uppsatsens avslutande diskussion. 

Flera av de studier som diskuteras ovan försöker på olika sätt redogöra för en kronologisk 

utveckling i Fichtes intersubjektivitetsbegrepp och den roll detta begrepp tillskrivs. Min egen uppsats 

skiljer sig från denna ambition. Visserligen ser jag det som nödvändigt att i vissa fall notera och 

kommentera möjliga skillnader i de uppfattningar Fichte företräder i sina olika verk. Men detta är 

inte mitt huvudsakliga syfte. Istället strävar jag efter att rekonstruera intersubjektivitetens funktion 

och position i den tidiga vetenskapsläran. Huruvida Fichte själv såg intersubjektiviteten som central 

redan i Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre är därför en mindre viktig fråga. Det 

avgörande är istället huruvida intersubjektiviteten erbjuder en möjlighet att fördjupa – och i viss mån 

lösa – de problem som ställs i centrum i detta verk. 

Det mest centrala av dessa problem är relationen mellan jagets ändlighet och oändlighet. I det 

följande ska jag därför återge några tolkningar av denna relation som jag på olika sätt ser som 

fruktbara. 

 

Fichtes ändliga och oändliga subjekt 

Till de vanligaste missuppfattningarna om Fichtes filosofi hör att han genom sitt jagbegrepp vill 

etablera en solipsistisk – eller, med den term som användes i hans egen samtid: egoistisk – lära.51 Jag 

har redan beskrivit några exempel hur Fichte-forskningen med olika argument sökt vederlägga denna 

uppfattning. Weischedel gör det genom att betona hur det fichteska subjektet alltid är ”på väg”, och 

därför aldrig kan vara vare sig fullt ut oändligt eller ändligt. Lauth pekar på jagets konstitutiva behov 

att inskränka sig och relatera sig till ett yttre. Breazeales diskussion om sammanstötningsbegreppet 

                                                 
47 Heidegren, ”Fichte om uppfordran, erkännande och kroppen”, s. 149. 
48 Ibid. 
49 Honneth, ”Die transzendentale Notwendigkeit von Intersubjektivität, s. 68. 
50 Heidegren, ”Fichte om uppfordran, erkännande och kroppen”, s. 151. 
51 Som exempel på denna uppfattning kan Levinas formulering att jaget suveränt konstituerar icke-jaget nämnas. 

Levinas uppfattning är inte unik, utan bör snarare ses som ett uttryck för vad som vid tidpunkten var den allmänna bilden 

av vetenskapsläran. Se Radrizzani, ”Das Selbst, der Andere und die Grenze bei Fichte und Levinas”, s. 320. 
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betonar samma sak. Intersubjektiviteten som sådan kan dessutom ses som en väg bortom jagets 

inneslutenhet i sig självt, vilket blir tydligt hos Heidegren. 

Nedan ska jag i större detalj redogöra för ytterligare tolkningar av frågan. Mitt fokus ligger här på 

studier av relationen mellan Fichtes olika subjektsbegrepp: å ena sidan det oändliga eller absoluta 

jaget och å andra sidan det ändliga. 

En fruktbar ingång står att finna i Ulrich Claesges avhandling Geschichte des Selbstbewusstseins. 

Begreppet om ”självmedvetandets historia” som gett Claesges studie sin titel är närmast hämtat från 

Schelling, men varianter av det står att finna även i Fichtes egna texter.52 Genom sin användning av 

det vill Claesges peka på att den tyska idealismen etablerar en åtskillnad mellan den empiriska 

erfarenheten av världen och det transcendentala subjekt som på ett eller annat sätt konstituerar denna 

erfarenhet. 

Distinktionen mellan dessa två subjektsbegrepp kan spåras till Kants kopernikanska vändning. 

Genom att utgå från uppfattningen att erfarenhetsföremålen måste anpassa sig efter medvetandet 

tycks Kant skapa en klyfta mellan filosofins utgångspunkt och den vardagliga förståelsen av 

medvetandets relation till sitt föremål. Kant betecknar den senare som ”sken”, men menar med denna 

formulering inte att det vardagliga medvetandet kan ersättas av den transcendentalfilosofiska 

utgångspunkten. Istället gäller det för filosofin att visa hur den tidigare är en nödvändig följd av den 

senare.53 

Fichte övertar denna problematik, om än med väsentliga modifikationer. I hans tappning rör den 

relationen mellan jagets oändlighet och ändlighet. Å ena sidan, menar han, måste jaget tänkas som 

absolut fritt, som den obetingade grunden till sitt eget vara. Å andra sidan måste denna absoluta 

frihet i något hänseende inskränkas – först under denna förutsättning kan det stå i relation till ett 

objekt som självt inte är identiskt med jaget. Claesges visar hur Fichtes grundsatsstruktur i 

Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre etablerar denna relation.54 

Ulrich Schwabes Indidivuelles und tranzindividuelles Ich framställer en liknande relation. 

Schwabes utgångspunkt är att det individuella medvetandet omöjligt kan grundlägga sina 

kunskapsanspråk och sin världsåskådning om det förblir inneslutet i sig självt, och att en sådan 

grundläggning därför måste överföras till ett annat, transindividuellt subjekt.55 Schwabes studie 

hänför sig dock enbart till Wissenschaftslehre nova methodo. Dess källmaterial överlappar alltså inte 

med denna uppsats, och av detta skäl kommer dess innehåll och resultat inte att diskuteras i större 

                                                 
52 Ulrich Claesges, Geschichte des Selbstbewusstseins. Der Ursprung des spekulativen Problems in Fichtes 

Wissenschaftslehre von 1794–95 (Haag: Martin Nijhoff, 1974), s. 1. 
53 Ibid., s. 4ff. 
54 Ibid., s. 49–68. 
55 Schwabe, Individuells und tranzindividuelles Ich, s. 39ff. 
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detalj. Schwabes utgångspunkt, att det individuella subjektet måste stå i relation till ett 

transcendentalt och transindividuellt subjekt, kommer dock att undersökas inom ramen för 

uppsatsen. 

Det är alltså tydligt att frågan om subjektets olika framträdelseformer har upptagit många Fichte-

forskare. Vissa skillnader kan identifieras mellan de olika tolkningarna av det. Weischedels begrepp 

om människan som en varelse på väg liksom Claesges begrepp om självmedvetandets historia 

antyder båda en rörelse från ett stadium till ett annat, även om ingen av dem hävdar att en sådan 

rörelse kan beskrivas som en enkel kronologisk sekvens. Lauth lägger istället större tonvikt vid det 

faktum att jaget alltid redan ursprungligen står inför en mångfacetterad gräns mellan sin ändlighet 

och oändlighet. Till skillnad från Weischedel har Lauth heller inte den uttalade ambitionen att 

relatera Fichtes jag till begreppet om människan. Detta ska inte nödvändigtvis tolkas som att det 

råder en konflikt mellan de olika tolkningarna, men det illustrerar att Fichtes beskrivning av 

relationen mellan det absoluta jaget och det ändliga subjektet inte är entydig. 

Min uppfattning är att de tolkningar som beskrivs ovan alla pekar på väsentliga aspekter i Fichtes 

subjektsbegrepp, och jag har därför inte för avsikt att ensidigt ta ställning för eller mot någon av 

dem. Jag hävdar istället att en viktig kvalitet i Fichtes subjektsbegrepp är just de många olika 

perspektiv från vilket det kan betraktas. Då subjektet aldrig uttömmande låter sig fixeras, utan istället 

alltid omvandlar sig självt och sin självförståelse, menar jag rent av att det inte finns någon enskild 

definitiv karaktärisering av det. I rörelsen från ändlighet till oändlighet och tillbaka erbjuds istället en 

outtömlig mångfald av bestämningar som outtömligt pekar i riktning mot andra möjliga 

bestämningar. Genom att undersöka relationen mellan det absoluta jaget och den ändliga förnuftiga 

varelsen är det just detta jag vill visa. 

 

Kommentar om begreppet intersubjektivitet 

Jag har i denna uppsats valt att använda begreppet intersubjektivitet för att beskriva relationen mellan 

vad Fichte i allmänhet kallar ”ändliga förnuftiga varelser”. Detta är inte ett självklart val – tvärtom 

kan det kan ifrågasättas av flera skäl. I det följande ska jag i korthet argumentera för användningen 

av detta begrepp genom att försvara det mot några sådana ifrågasättanden. 

För det första är det möjligt att invända mot valet att över huvud taget göra bruk av en term som 

inte står att finna i Fichtes egen vokabulär. Detta vore ett tungt vägande argument om Fichte istället 

hade presenterat en annan term, vilket dock inte är fallet. I Grundlage des Naturrechts undersöker 

han hur en ändlig förnuftig varelse måste sätta en annan ändlig förnuftig varelse utom sig själv, och 

beskriver detta med hjälp av begreppet ”uppmaning”. Någon term för en relation mellan sådana 
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varelser över huvud taget står dock inte att finna i detta verk. Därför har jag sett det som nödvändigt 

att själv introducera en sådan term. 

För det andra använder Fichte på vissa ställen begreppet ”subjekt” i en relativt snäv bemärkelse: 

subjektet betecknar för honom ett medvetande som är riktat mot ett föremål. Jaget är däremot inte 

bara ett subjekt, utan utgör istället identiteten mellan medvetande och föremål, varför Fichte 

benämner det ”subjekt-objekt”. I Grundlage des Naturrechts används dock subjekt på flera ställen 

som synonymt med just den ändliga förnuftsvarelsen. Även om risken för begreppsförvirring här inte 

helt kan undvikas, menar jag därför att intersubjektivitetsbegreppet inte är missvisande. I min egen 

undersökning har jag dessutom valt att så långt det är möjligt helt ersätta den något otympliga frasen 

”ändlig förnuftig varelse” med just ordet subjekt. 

 För det tredje råder det heller ingen konsensus i Fichte-forskningen om vilket begrepp som bör 

användas, vilket forskningsöversikten ovan redan har visat. Wesichedel talar till exempel om ”det 

gemensamma”, medan Lauth istället använder begreppet ”interpersonalitet”. Under senare tid har 

intersubjektivitetsbegreppet dock blivit allt mer etablerat i Fichte-forskningen. Genom att använda 

mig av detta begrepp anknyter jag därför till flertalet samtida Fichte-forskare. Alternativen till detta 

vore att mynta ett helt nytt begrepp eller att göra bruk av ett begrepp som idag används betydligt mer 

sällan. Inget av dessa val tycks mig motiverade. 

Slutligen är det möjligt att argumentera för att termen intersubjektivitet i allt för hög grad för 

tankarna till fenomenologin, och i synnerhet till Edmund Husserl. I relation till detta kan jag bara 

betona att jag inte är ute efter denna association. 

 

Kommentar om översättningar, utgåvor och citat 

Till grund för denna uppsats ligger Fichtes texter så som de återges i den textkritiska utgåvan 

Gesamtausgabe der bayrische Akademie der Wissenschaften, utgiven 1962–2012 av redaktörerna 

Reinhard Lauth, Hans Jacob et. al. För att underlätta för läsaren har jag dock, parallellt med 

sidhänvisningarna till Gesamtausgabe, också angett motsvarande sida i utgåvan Sämtliche Werke 

som publicerades av Fichtes son Immanuel Hermann Fichte. I de flesta moderna utgåvor, såväl på 

tyska som på engelska, finns nämligen sidnumren från Sämtliche Werke angivna i marginalen. I 

källhänvisningar har jag markerat referensen till Gesamtausgabe med förkortningen GA och till 

Sämtliche Werke med SW, i båda fall följt av den aktuella volymens nummer. 

De citat som förekommer i texten är, om inget annat anges, återgivna i min egen översättning. I 

undantagsfall har jag valt att dessutom återge hela citatet på originalspråk i fotnoten. Detta gäller 

citat som är av stor vikt för uppsatsens argumentation och där flera tolkningar eller översättningar är 
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möjliga. Det gäller även citat från Reinhard Lauths ”Le problème de l’interpersonnalité chez J. G. 

Fichte”, som är översatta från franska. 

 

Struktur 

Mitt tillvägagångssätt för att besvara uppsatsens frågeställningar är en rekonstruktion av Fichtes 

subjektsbegrepp i Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre och Grundlage des Naturrechts. I 

dessa två verk tycks vi inledningsvis stå inför två olika subjekt som inte låter sig förenas: i det 

tidigare är Fichtes utgångspunkt det absoluta jag som kännetecknas av att obetingat bestämma sitt 

eget vara, medan han i det senare undersöker ett ändligt jag som står i relation till någonting bortom 

sig självt. Jag hävdar dock att vi i båda dessa fall har att göra med ett och samma subjekt, om än 

betraktat från olika perspektiv och från olika nivåer av Fichtes filosofiska system. Denna uppfattning 

söker jag styrka genom att visa å ena sidan hur det absoluta jaget av nödvändighet måste begränsa 

sig självt i relation till såväl produkten av sin egen aktivitet som till mötet med någonting irreducibelt 

yttre, och å andra sidan hur jagets ändlighet för Fichte alltid måste bära en potential till oändlighet. 

Snarare än att förstå det oändliga och det ändliga jaget som oåterkalleligt åtskilda, vill jag alltså visa 

hur oändligheten och ändligheten för Fichte alltid sammanbinds och övergår i varandra. Hans subjekt 

befinner sig ständigt i rörelse längs denna väg. 

Min undersökning består av två avsnitt. I det första undersöker jag det absoluta jagets roll som 

vetenskapslärans första grundsats. Jag hävdar att Fichte presenterar detta jag med utgångspunkt i 

Kants transcendentala subjekt, men att han söker visa hur detta, om det renas från sitt receptiva 

medvetandeinnehåll och alltså karaktäriseras som allt igenom aktivt, kan betraktas som den yttersta 

betingelsen för såväl vetandet i allmänhet som den systematiska vetenskapen om detta vetande – det 

vill säga filosofin. Detta absoluta jag förblir dock inte en odifferentierad identitet med sig självt, utan 

måste tvärtom begränsa sig i relation till sin motsats, icke-jaget. Varför detta är fallet, och hur det 

över huvud taget låter sig tänkas, är centrala frågor för min undersökning. Denna undersökning 

kulminerar i begreppet sammanstötning, som utgör både en av vetenskapslärans viktigaste och mest 

paradoxala punkter: jaget måste enligt Fichte på ett fullständigt oväntat sätt möta någonting 

oassimilerbart yttre i relation till vilket det både inskränker sig självt och strävar bortom denna 

inskränkning. 

I det andra avsnittet undersöker jag Fichtes argumentation i de första paragraferna av Grundlage 

des Naturrechts. Här står vi redan inledningsvis inför ett ändligt subjekt, som Fichte benämner ”den 

ändliga förnuftiga varelsen”. Även om ändligheten i detta fall är given redan i resonemangets första 

steg, är det dock tydligt att den alltjämt är en komplicerad fråga för Fichte. Hans undersökning riktar 
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således även i här in sig på de betingelser under vilka ändligheten låter sig tänkas. Även här finner 

han också svaret i subjektets möte med någonting yttre. Men det yttre karaktäriseras nu som ett annat 

subjekt i relation till vilket subjektet måste inskränka sin individuella frihet. Genom att läsa samman 

detta resonemang med sammanstötningsbegreppet från Grundlage der gesammten 

Wissenschaftslehre söker jag visa hur intersubjektiviteten för Fichte är en betingelse för 

subjektiviteten över huvud taget. För att denna slutsats ska vara giltig måste det dock visas att det 

absoluta jaget och den ändliga förnuftsvarelsen utgör olika framträdelseformer av ett och samma 

subjekt. Denna ståndpunkt argumenterar jag för i uppsatsens avslutning. 
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2. Vetenskapslärans grundläggning 

År 1794 installerades Fichte som professor vid Jenas universitet, där han efterträdde Karl Leonard 

Reinhold. Reinhold hade gjort sig ett namn som en av de skarpaste företrädarna för den 

transcendentala idealismen i Kants efterföljd, men hans stjärna hade, med Terry Pinkards ord, ”dalat 

lika snabbt som den hade stigit” 56 – hans filosofiska system, den så kallade elementarfilosofin, 

tycktes oförmöget att stå emot skeptiska och empiristiska angrepp. Då Reinholds huvudsakliga 

ärende var just att visa på ovedersägligheten i Kants lära var denna oförmåga förödande. När Fichte 

nu tog hans plats i Jena hoppades många att i honom finna en ny fanbärare för kantianismen. 

Utan tvekan var det just som kantian Fichte betraktade sig själv. ”Jag har sagt förut och jag säger 

ånyo”, skriver han år 1797 i Första inledningen till vetenskapsläran, ”att mitt system intet annat är än 

det kantska”.57 Om Fichtes filosofi framstår som olik Kants ska det, menar han, inte hänföras till 

någonting annat än det sätt på vilket den har framställts. Den uppgift som Kant enligt Fichte har 

misslyckats med är nämligen just att framställa sin filosofi på ett ändamålsenligt sätt. 

Denna självkaraktärisering kan dock inte vidare accepteras. Den tycks visserligen riktig om den 

avser Fichtes ambition: att försvara Kants idealism från skeptisk kritik (vilket vi kommer att få 

anledning att återkomma till). Om den däremot avser arkitekturen i hans system är den betydligt 

svårare att gå med på, och motsägs också av vad Fichte själv hävdar i andra sammanhang. Snarare än 

att bara presentera Kants filosofi på ett nytt sätt vill Fichte nämligen, i Reinholds efterföljd, i ett 

bestämt hänseende gå bortom denna: han vill härleda den från en yttersta grundsats. Endast under 

denna förutsättning menar han att den kan bli ett sant filosofiskt system: sammanhanget mellan de 

enskilda delarna ska garanteras av att de alla delar ett gemensamt ursprung. 

Inspirationen från Kant är visserligen tydlig i det sätt på vilket Fichte beskriver grundens karaktär. 

I samklang med Kants kopernikanska vändning gör han gällande att erfarenhetens yttersta betingelse 

inte ligger i erfarenhetsföremålet, utan istället måste sökas i det erfarande medvetandet.58 Men att på 

detta sätt göra ett transcendentalt subjekt till filosofins utgångspunkt är enligt Fichtes uppfattning 

inte nödvändigtvis liktydigt med göra det till filosofins yttersta grund. Denna uppfattning rör heller 

inte bara Kants sätt att presentera sin lära, utan visar istället på en betydande skillnad mellan Kants 

                                                 
56 Terry Pinkard, German philosophy 1760–1860. The legacy of idealism. (Cambridge: Cambridge university press, 

2002). s. 105. 
57 Fichte, Första inledningen till vetenskapsläran (Göteborg: Daidalos, 1987), s. 18. Översättning: Olof Rabenius. 
58 Kants mest berömda formulering av den kopernikanska vändningens innebörd står att finna i förordet till andra 

upplagan av Kritik av det rena förnuftet: ”Hittills har man antagit att all vår kunskap måste rätta sig efter föremålen, men 

alla försök att avgöra något om dem a priori med hjälp av begrepp, varefter vår kunskap skulle utvidgas, gick under 

denna förutsättning om intet. Man bör därför pröva en gång om vi inte tar oss bättre fram i metafysikens problem när vi 

antar att föremålen måste rätta sig efter vår kunskap, vilket redan stämmer bättre överens med den eftertraktade 

möjligheten av en kunskap a priori om dem, vilken skall fastställa något om föremålen innan de blir oss givna”. 

Immanuel Kant, Kritik av det rena förnuftet (Stockholm: Thales, 2013), s. 64; B s. xvi. Översättning: Jeanette Emt. 
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och Fichtes förståelse av det transcendentala subjektet som sådant. För att förstå denna skillnad är det 

nödvändigt att först undersöka Fichtes karaktärisering av grundbegreppet. 

 

Den första grundsatsen 

I den vardagliga erfarenheten av världen kan så gott som alla företeelser förklaras genom att deras 

orsak identifieras. Att ett äpple ligger på marken beror på att det fallit från trädet som står bredvid, 

och trädet har i sin tur sin orsak i ett frö, i att vinden blåst fröet till just den platsen och så vidare. På 

detta sätt är det möjligt att fortsätta förklara den empiriska verkligheten i oändlighet utan att vid 

någon punkt nå fram till någonting som inte längre kräver en ytterligare förklaring – även i de fall då 

vi misslyckas med att härleda ett fenomen från en orsak, tänker vi oss att en orsak trots allt måste 

finnas. Fortskrider vi på detta sätt kan vi således av princip aldrig finna en grund i absolut mening. 

Visserligen kan trädet sägas grundlägga frukten, men trädet måste i sin tur självt ha en yttre grund. 

Den absoluta grund som Fichte söker måste istället kännetecknas av att inte själv vara grundlagd. I 

sökandet efter den måste vi därför söka efter någonting som inte går att härleda från någonting annat. 

Det är tydligt att vi enligt Fichte av detta skäl måste börja vårt sökande bortom den empiriska 

verkligheten. Därför riktar han istället, i linje med sin idealistiska inställning, blicken mot det 

transcendentala subjektet. Men det finns inte heller någon bestämd, på förhand given egenskap i 

detta subjekt som kan uppfylla grundbegreppets kriterier. Att, som Reinhold, 59 peka på ett 

ursprungligt faktum i medvetandets struktur ställer oss nämligen inför samma problem som 

kausaliteten: medvetandets immanenta egenskaper är bestämningar av det, och måste därför tänkas 

som följder av någonting som bestämmer dem som sådana. Även om det här inte rör sig om ett 

orsakssamband givet i tiden har vi därför alltjämt att göra med någonting som av princip inte kan 

vara en grund. 

I kontrast till såväl kausala sakförhållanden som medvetandets fakta hävdar Fichte därför att 

grundsatsen måste uppsökas: ”förklaras eller bestämmas låter den sig inte om den ska vara absolut 

första grundsats.”60 Detta innebär dock inte att vi, när vi stöter på grunden, står inför en tankens 

yttersta återvändsgränd, att vi inte kan nå någon uttömmande insikt i dess genes. Om detta vore fallet 

skulle vi bara ha att göra med ett oförklarat fenomen vilket vi mycket väl skulle kunna tänka som en 

följd av någonting yttre, redan givet – grunden måste istället vara principiellt omöjlig att betrakta på 

                                                 
59 Reinhold presenterar sin grundsats i ”Über das Bedürfnis, die Möglichkeit und die Eigenschaften 

eines allgemeingeltenden ersten Grundsatzes der Philosophie”. Han menar att föreställningen är medvetandets mest 

grundläggande faktum. Karl Leonard Reinhold, Beyträge zur Berichtigung bisheriger Missverständnisse der Philosophen 

(Jena: Johann Michael Mauke, 1790), s. 144. För en presentation av Reinholds filosofi på svenska, se Vesa Oittinen, ”Karl 

Leonard Reinhold och den tyska idealismen” i Burman & Lettevall (red.), Tysk idealism, s. 111–142. 
60 GA I,2, s. 255; SW I, s. 91. 
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detta sätt. Detta är i sin tur bara möjligt om grunden uppenbarar sin princip som sin egen immanenta 

självbestämning; om den utgör inte bara grunden till någonting annat, utan också till sig själv. Fichte 

når utifrån detta kriterium slutsatsen att grunden för det första måste tänkas i termer av frihet, då 

frihet för honom betecknar just en sådan inre princip, och för det andra som en handling, vilket han 

betraktar som det sätt på vilket friheten realiserar sig. I kontrast till Reinhold, vars grundsats är ett 

faktum (Tatsache) i medvetandet, beskriver Fichte därför sin egen utgångspunkt som en 

Tathandlung61 – en handling som frambringar sin egen fakticitet. 

Den eminenta handling som skapar sig själv ur intet är för Fichte synonym med jaget. ”Jag är jag” 

är därför den sats han i Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre presenterar som sitt systems 

”första, i sig obetingade grundsats”.62 Betraktad för sig framstår inte denna sats som någon 

betydande innovation – tvärtom har den starka likheter med såväl Kants begrepp om apperceptionen 

som med det cartesianska cogitot. Men det innovativa i Fichtes uppfattning ska inte sökas i satsen 

som sådan. Istället är det genom sin förståelse av jagbegreppet självt som Fichte skiljer sig från sina 

föregångare: jagets väsen, dess medvetande om sitt eget vara, är för honom ingenting annat än just en 

absolut, obetingad handling.63 När jaget tänker sitt eget vara, när det säger ”jag är jag”, betraktar det 

alltså inte sin redan givna existens som passiv åskådare. Tvärtom utgör det i denna sats den aktiva 

principen som performativt gör sig själv till ett jag – självmedvetande är den handling i vilken jaget 

uppstår för sig självt, och jaget är ingenting utöver denna handling. 

Om denna jagets aktiva karaktär inte är uppenbar i satsen ”jag är jag” betraktad för sig, framträder 

den avsevärt tydligare i relation till Fichtes begrepp ”sättande”. Innebörden i detta begrepp definieras 

aldrig entydigt av honom, och det har därför varit föremål för en mängd olika tolkningar. Wilhelm G. 

Jacobs har till exempel föreslagit att det kan brytas ned i momenten vilja och vetande,64 medan 

Heidegren noterar att det innehåller aspekter av både varseblivning, begripande och fixerande av 

någonting.65 Klart är hur som helst att sättandet på ett eller annat sätt innebär att jaget ställs inför ett 

föremål, och att jaget självt är den aktiva principen som producerar denna relation. När någonting 

sätts, är jaget alltså alltid verbets grammatiska subjekt – det är alltid jaget som sätter någonting. Den 

                                                 
61 Ibid. 
62 GA I,2, s. 255; SW I, s. 91. 
63 Fichte jämför själv sin grundsats med Descartes och Kants respektive användning av satsen ”jag tänker”. Hos 

Descartes menar han att denna sats tycks uttrycka ett ”omedelbart medvetandefaktum”, d.v.s. inte en handling, medan 

Kant å sin sida ”aldrig […] bestämt har ställt upp den som grundsats”. GA I,2, s. 262, SA I, s. 99f. Relationen mellan 

Fichtes sats ”jag är” och Kants ”jag tänker” undersöks av Konrad Cramer i ”Kants ’ich denke’ und Fichtes ’ich bin’” i 

Internationales Jahrbuch des deutschen Idealismus (2003), s. 57–92. 
64 Wilhelm G. Jacobs, ”Einleitung”, s. xii i Fichte, Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre (1794) (Hamburg: 

Meiner, 1997), s. vii–xxvi. 
65 Heidegren, ”Fichte om uppfordran, erkännande och kroppen”, s. 148. 
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mest ursprungliga form som denna aktivitet kan få är jagets sättande av sig självt, då föremålet här är 

aktiviteten som sådan. Vetenskapslärans första grundsats kan därför även formuleras som ”jaget 

sätter ursprungligen helt enkelt sitt eget vara”.66 

 När Fichte hävdar att jaget är filosofins grund, ska detta påstående således tolkas som att filosofin 

på sin mest grundläggande nivå enbart har att göra med jagets självskapande aktivitet, och att allt 

annat som principiellt kan vara ett föremål för filosofin har sitt ursprung i denna aktivitet. Utifrån 

detta resonemang är det tydligt att Fichtes jagbegrepp inte bara är Kants transcendentala subjekt med 

en än mer uttalat central position. Istället modifierar han på väsentliga sätt förståelsen av detta 

subjekts väsen. Subjektet kännetecknas i Kants filosofi nämligen av att ständigt befinna sig i mitten 

mellan aktivitet och passivitet, verksamhet och receptivitet. I den mån det bildar begrepp och 

organiserar de i erfarenheten förekommande elementen till någonting systematiskt är det visserligen 

aktivt, men denna aktivitet får sitt stoff genom den receptiva åskådningen.67 Om subjektet istället ska 

utgöra erfarenhetens urgrund kan enligt Fichte ingen sådan receptivitet tillskrivas det. Receptivitet 

förutsätter att någonting ges som kommer utifrån – det absoluta jaget ska i motsats till detta bära alla 

sina betingelser inom sig självt, i alla hänseenden bestämma sig självt utan att relatera sig till 

någonting redan förhandenvarande. 

 

Bortom jagets självidentitet 

Men även om dessa två innovationer – att låta jaget utgöra filosofins yttersta grund och att beskriva 

detta jag som ett rent handlande – nu har gett Fichte en ny filosofisk utgångspunkt, har han på inget 

sätt därigenom nått sitt mål. Det finns två kompletterande anledningar till detta. Den första är att 

Fichte drivs av ambitionen att formulera en filosofi som kan suspendera möjligheten till skeptiskt 

tvivel. Den andra är att han genom sitt absoluta jagbegrepp menar sig identifiera människans yttersta 

väsen, och därför också måste visa på sammanhanget mellan jaget och den empiriska människan. 

Fichtes förståelse av dessa två uppgifter ska nu utredas. Genom denna utredning kan vi precisera 

frågan om intersubjektivitetens roll i vetenskapsläran. 

 

                                                 
66 ”Das Ich sezt ursprünglich slechthin sein eignes Seyn”. GA I,2, s. 261; SW I, s. 98. Ordet schlechthin är i 

sammanhanget svåröversatt. Dess främsta funktion tycks vara att inskärpa hur jagets självsättande är obetingat, odelat 

och omedelbart. Jag har valt översättningen ”helt enkelt”. 
67 Kant, Kritik av det rena förnuftet, s. 155f; A s. 50ff; B s. 75ff. Översättning: Jeanette Emt. 
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Fichte och skepticismen 

Det är svårt att överskatta skepticismens betydelse för den tyska idealismens utveckling. I en berömd 

formulering skriver Kant att det var den skeptiska empiristen David Hume som väckte honom ur 

hans ”dogmatiska slummer” och därigenom fick honom att börja utveckla sin kritiska filosofi.68 På 

ett liknande sätt kan det sägas att Gottlob Ernst Schulzes skeptiska invändningar mot Kant och 

Reinhold fick Fichte att vakna som filosof. 

Schulze ställde sig frågande till huruvida den kantska filosofin, i såväl Kants egen som Reinholds 

tappning, verkligen hade lyckats med sin antiskeptiska ambition. Genom sitt fokus på det 

transcendentala subjektets immanenta struktur och egenskaper tycktes Kant visserligen ha etablerat 

en ny utgångspunkt för att systematiskt undersöka erfarenhetens betingelser. Men det räcker enligt 

Schulze inte att hänvisa till erfarenheten själv för att bevisa dess intentionala karaktär, det vill säga 

att det står i relation till en reellt existerande värld. Att vi av nödvändighet erfar världen på ett visst 

sätt innebär inte, hävdar han, att världen faktiskt motsvarar denna erfarenhet, eller ytterst att 

erfarenheten över huvud taget har en reell referent.69 

Fichte försöker genom sin första grundsats omvandla förståelsen av subjektet på ett sätt som gör 

det oåtkomligt för denna typ av skeptiska invändningar. Men om vi bara betraktar hans första 

grundsats som sådan är det inte uppenbart i vilket hänseende han kan sägas åstadkomma detta. I 

grundsatsen etablerar Fichte nämligen över huvud taget inte jagets relation till världen – istället tycks 

vi inledningsvis ha att göra med ett subjekt som bara har sig självt som föremål, och som således inte 

alls står inför en värld bortom sig självt. Om Fichte skulle stanna här vore det därför knappast ett 

övertygande argument mot skepticismen, utan istället en enorm eftergift i relation till den skeptiska 

utgångspunkten: det vore att ensidigt acceptera påståendet att yttervärlden inte kan vetas, och att, 

med grund i denna eftergift, omtolka det transcendentala subjektet i rent solipsistiska termer. 

En sådan filosofisk ståndpunkt är dock långt ifrån vad Fichte är ute efter, trots att han ofta har 

misstolkats på just detta sätt. Hans ambition kan snarare beskrivas som att radikalt omvandla det sätt 

på vilket filosofin över huvud taget förstår medvetandets relation till världen. Skeptikerns misstag 

ligger, enligt den uppfattning han genom sin första grundsats ger uttryck för, i att kräva ett bevis för 

världens existens. Ett sådant är mycket riktigt omöjligt, och så länge skeptikern håller fast vid detta 

                                                 
68 Kant, Prolegomena till varje framtida metafysik som skall kunna uppträda som vetenskap (Stockholm: Thales, 

2002), s. 18. Översättning: Marcel Quarfood. 
69 Schulze presenterar sin kritik av idealismen i Aenesidemus, oder über die Fundamente der von dem Herrn Professor 

Reinhold in Jena gelieferten Elementar-Philosophie. (Berlin: Verlag von Reuther & Reichard, 1911). Detta verks 

betydelse för Fichte har undersökts av en mängd forskare. Min redogörelse bygger i första hand på Silvan Imhof, 

”Einsturz und Neubau. Fichtes erste Grundsatzkonzeption als Antwort auf den Skeptizismus” i Fichte-Studien, nr. 43 

(2016), s. 52–70. 
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krav gör hen därför rätt i att tvivla. Jagbegreppet erbjuder dock en annan väg till världen: den kan 

bara göras till föremål för medvetandet i den mån den är föremål för handling. Lika lite som jaget 

kan förstå sitt eget vara som någonting redan givet, kan det alltså förstå världen på detta sätt. 

Relationen till världen måste istället framställas. 

Ytterst leder denna konception Fichte till att se världen som i första hand ett föremål för den 

praktiska snarare än den teoretiska filosofin.70 I Die Bestimmung des Menschen (1800) presenterar 

han denna ståndpunkt i sin mest radikala form: vetandet, skriver han i detta verk, kan aldrig veta 

någonting annat än sig självt.71 Världen som människans föremål är därför inte en fråga om kunskap, 

utan en fråga som rör sedligheten. I Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre företräder han 

visserligen en mindre långtgående tes – här är det just möjligheten att göra världen till föremål för 

vetande han vill uppvisa. Men ståndpunkten att kunskapsförmågan ytterst betingas av handlandet, 

och att den praktiska filosofin därför i något hänseende måste förstås som mer grundläggande än den 

teoretiska, är även i detta verk central. 

Detta leder oss vidare till det andra perspektiv från vilket Fichte närmar sig relationen mellan jaget 

och världen: den faktiska mänskliga individens perspektiv.  

 

Jaget som människans väsen 

Fichte är tydlig med att det absoluta jaget inte är ett begrepp om någonting beläget bortom den 

verkliga människan, utan tvärtom omedelbart rör människans själverfarenhet. Jaget utgörs enligt 

honom inte av någonting annat än det som uppstår när en individ gör sig själv till föremål för sitt 

tänkande. ”Du kan utan tvekan tänka: jag; och när du tänker detta, finner du inom dig att ditt 

medvetande är bestämt på ett specifikt sätt”, skriver han år 1797 i Versuch einer neunen Darstellung 

der Wissenschaftslehre.72 Första inledningen till filosofin, publicerad samma år, inleds med följande 

formulering: ”Giv akt på dig själv; vänd din blick bort från allt som omger dig och rikta den in i dig 

själv”.73 Denna blickvändning ska förstås som just den handling genom vilken jaget performativt 

framställer sig självt. 

Men även om det för varje enskild förnuftig varelse är möjligt att genom en akt av 

självmedvetande realisera jaget för sitt inre, är det tydligt att detta jag inte genomgående motsvarar 

                                                 
70 För Fichte är det således redan inledningsvis tydligt att den teoretiska och praktiska filosofin inte är två oberoende 

områden, utan tvärtom måste ses som förbundna med varandra. Relationen mellan denna ståndpunkt och Kants filosofi 

utreds av Senigaglia, ”Von der Autonomie zur Selbständigkeit. Fichtes Umdeutung der Kantischen Begrifflichkeit” i 

Fichte-Studien, nr. 33 (2009), s. 207–220. 
71 GA I,6, s. 252; SW II, s. 176. 
72 GA I,4, s. 271; SW I, s. 521. 
73 Fichte, Första inledningen till vetenskapsläran, s. 21. Översättning: Olof Rabenius. 
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den mänskliga själverfarenheten. Jaget är oinskränkt aktivitet relaterad endast till sitt eget verkande; 

människan tycks tvärtom ständigt stå i relation till någonting bortom sig själv – till yttre föremål, till 

andra människor och till ännu inte realiserade mål och önskningar. Dessa relationer är rent av 

väsentliga kännetecken för människan: ”Om en människa är till så är av nödvändighet också en värld 

till”.74 

I relationen till denna värld uppfattar människan sig inte som enbart aktiv. Snarare framstår 

världen för henne som skild från hennes aktivitet, eller som den gräns där hennes fria handlande 

upphävs. I Grundlage des Naturrechts beskriver Fichte i linje med detta relationen mellan människan 

och jaget på följande sätt: 

Transcendentalfilosofen måste anta att allt som är till endast är till för ett jag, och bara kan vara till 

genom jaget. Det sunda människoförståndet ger tvärtom båda en oavhängig existens och antar att 

världen alltjämt vore till även om hon inte vore till.75 

Om det absoluta jaget nu, som Fichte påstår, ska utgöra ”grunden för allt mänskligt vetande”, 76 

förutsätter det att relationen mellan dessa två perspektiv utreds. Detta ställer oss återigen inför frågan 

om yttervärldens existens. 

Men i handlingsbegreppet har Fichte vunnit en ny metod för att reda ut denna fråga. Istället för att 

förstå den i termer av huruvida världen verkligen existerar oberoende av vår erfarenhet av den, 

formuleras den av Fichte som frågan om varför jagets aktivitet upprättar världen som skild från 

aktiviteten själv. Denna fråga är vidare inte rent kunskapsteoretisk, utan rör människans väsen i dess 

fulla komplexitet.  

 

Vetenskapslärans dialektiska grundsatsstruktur 

Från den transcendentala filosofens perspektiv måste jagets relation till världen alltså förstås i termer 

av handling. Detta innebär dock inte att denna handling är densamma som den i vilken jaget 

realiserar sig självt. Tvärt menar Fichte att den av nödvändighet måste skilja sig från jagets 

självsättande. När jaget såsom handlande står inför sitt eget vara, kännetecknas nämligen denna 

relation av en absolut identitet mellan handling och föremål – jaget är handlande och behandlat, 

subjekt och objekt, tänkande och tänkt, medvetande och medvetet i ett och samma moment. Av detta 

                                                 
74 GA I,3, s. 348; SW III, s. 40. 
75 GA I,3, s. 335; SW III, s. 24. Den fras Fichte använder i originalet är ”gemeiner Menschenverstand”. Därigenom gör 

han en koppling till ”gemeiner Verstand”, det vill säga ”sunt förnuft”. Då den idealistiska filosofin gör en åtskillnad 

mellan förstånd och förnuft kan denna koppling inte bevaras på svenska. Denna översättningssvårighet noteras även av 

Brian Manning Delaney och Sven-Olov Wallenstein i ”Översättarnas förord”, s. 15, i Hegel, Andens fenomenologi 

(Stockholm: Thales, 2008), s. 9–47. 
76 GA I,2, s. 255; SW I, s. 91. 
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skäl inleder Fichte sin argumentation i Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre med 

identitetslagen, A = A, som han menar ytterst betingas av just jagets självsättande handling – av att 

jag = jag.77 Om världen lät sig greppas som en aspekt av denna handling, vore den därför detsamma 

som jaget. Men relationen till världen måste tvärtom vara en relation till vad jaget inte är. I sin 

yttersta abstraktion menar Fichte därför att världen kan beskrivas som jagets negation, eller som 

icke-jag. 

Utifrån detta begrepp visar det sig inte bara att världen inte är en del av jaget självt, utan också att 

den över huvud taget inte låter sig härledas från jagets första Tathandlung: Skillnaden kan inte 

inrymmas i begreppet om identiteten, utan måste istället tillfogas som ett ytterligare moment, som 

någonting mer än vad som ligger i jaget självt. Fichte introducerar därför icke-jaget i vad han kallar 

för vetenskapslärans andra grundsats. Medan den första grundsatsen utgörs av jagets sig-sättande, 

uttrycker den andra därför istället dess motsättande av icke-jaget. 

I ett dubbelt hänseende är detta motsättande dock beroende av jagets ursprungliga självsättande. 

Då icke-jaget utgör jagets negation, förutsätter det för det första att det över huvud taget finns ett jag 

att negera. Då icke-jaget är till för jaget – någonting inför vilket jaget står som sitt föremål – måste 

det för det andra, i likhet med jaget självt, vara produkten av jagets aktivitet, av en handling. Denna 

handling är alltså visserligen inte möjlig att sluta sig till från begreppet om jagets ursprungliga 

självidentitet – den följer inte nödvändigt ur att jaget sätter sig självt – men den är likväl beroende av 

denna självidentitet. 

Genom att jaget på detta sätt görs till en del av ett motsatspar tycks dock en paradox uppstå. Jaget 

är genom sitt handlande relaterat till sig självt och till icke-jaget, och då de båda som produkter av 

detta handlande är givna för jaget, måste de båda också tänkas som belägna i samma identiska 

medvetande. Det är dessutom bara under betingelsen att det medvetande i vilka de sätts är ett och 

samma som de kan jämföras och urskiljas från varandra¸ det vill säga utgöra varandras negation.  

Detta medvetande är dock ingenting annat än jaget självt. Men icke-jagets karaktär är att vara 

jagets negation. Om denna negation nu är en del av jaget, tycks den av nödvändighet därför upplösa 

jaget som sådant. Men om den upplöser jaget, upplöser den också sig själv, då den inte längre har ett 

jag att negera.78 

För att lösa denna paradox introducerar Fichte en tredje grundsats. Om både jaget och icke-jaget 

ska kunna vara en del av jaget måste de, argumenterar han, ömsesidigt begränsas – där jaget är, kan 

                                                 
77 GA I,2, s. 257; SW I, s. 94. För en mer utförlig diskussion om relationen mellan identitetslagen och jaget, se Philipp 

Schwab, ”A=A. Zur identitätslogischen Systemgrundlegung bei Fichte, Schelling Hegel” i Internationales Jahrbuch des 

deutschen Idealismus, nr. 12 (2016), s. 261–290. 
78 GA I,2, s. 272f; SW I, s. 110ff. 
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inte icke-jaget vara och vice versa. En sådan begränsning ligger dock vare sig i begreppet om jagets 

identitet eller icke-jagets icke-identitet med jaget. Liksom icke-jaget inte låter sig härledas från jagets 

självsättande, låter sig alltså gränsdragningen vare sig härledas från självsättandet eller motsättandet. 

Även i detta fall måste gränsen dock vara jagets produkt – jaget måste, såsom handlande, självt 

upprätta den. I begreppet om gränsen har Fichte därmed fullbordat sin tredelade grundsatsstruktur. 

Fichte är tydlig med att ingen av de handlingar som grundsatserna uttrycker är givna i den 

empiriska erfarenheten. Hans resonemang kan dock förtydligas genom en undersökning av dess 

relation till denna erfarenhet. En mänsklig individ kan ställa sig i en mängd relationer till sin värld – 

världen kan göras till föremål för en metodisk vetenskaplig undersökning, den kan betraktas med 

avseende på sin sublima skönhet, den kan förstås som en sfär av resurser för 

behovstillfredsställelse… Gemensamt i alla dessa olikartade relationer är å ena sidan att världen är 

någonting för människan, men å andra sidan att den inte är människan, utan någonting annat än 

henne. Varifrån kommer denna karaktär? Den kan inte, argumenterar Fichte, ha sin källa i den 

erfarna världen själv; det finns ingenting i erfarenheten som sådan som tvingar människan att se dess 

föremål som åtskilt från henne. Därför måste den istället vara någonting som föregår erfarenheten, 

det vill säga utgöra en transcendental betingelse för den. Nu finns det i Fichtes system ingen annan 

transcendental betingelse än det transcendentala subjektet självt, och detta subjekt är i sin tur 

ingenting annat än sin aktivitet. Såväl begreppet om någonting annat än medvetandet – icke-jaget – 

som begreppet om gränsen mellan icke-jaget och jaget, är därför av nödvändighet produkter av just 

denna aktivitet. Om vi i den filosofiska reflektionen riktar vår blick mot aktiviteten som sådan, kan vi 

i den urskilja tre moment: jaget är för det första aktivitet över huvud taget (ett obetingat 

självmedvetande), för det andra aktivitet riktad mot sin motsats (ett obetingat medvetande om 

någonting annat än sig självt), och för det tredje en aktivitet som upprättar gränsen mellan sig självt 

och denna motsats. 

Betraktar vi dessa tre grundhandlingar tillsammans, blir det tydligt att de utgör en dialektisk 

struktur med schemat tes–antites–syntes, vilket också är det sätt på vilket Fichte beskriver dem. Som 

ursprunglig tes är jaget fullständigt obetingat och obegränsat – det är, utan något predikat som 

inskränker detta vara, och utan någon relation till någonting annat än sig självt. Betraktat på detta sätt 

beskriver Fichte jaget som absolut. 

Ett tetiskt omdöme vore […] ett sådant i vilket något vare sig skulle liksättas eller motsättas 

någonting annat, utan blott sättas som likt sig självt [sich selbst gleich]: det skulle således inte 

kunna förutsätta någon relations- eller åtskillnadsgrund[.] Det ursprungliga omdömet av denna art 
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är: jag är, i vilket ingenting utsägs om jaget, utan predikatets position lämnar tom för möjliga 

bestämningar i det oändliga.79 

Ska någon relation trots allt kunna tillskrivas detta absoluta jag så måste det vara dess relation till sig 

självt, och denna relation kännetecknas av just den oändliga möjligheten till självbestämning.  

Detta absoluta jag som står inför sin oändliga möjlighet att bestämma sig självt motsätter sig icke-

jaget som sin antites. Även detta icke-jag är som sådant obestämt – det negerar det oändligt identiska 

jaget, och är därför oändlig åtskillnad. När jaget finner sig självt i denna paradoxala relation till sin 

motsats, måste det bestämma denna relation genom en gränsdragning – det måste göra både sig självt 

och icke-jaget ändligt. Denna gränsdragning utgör en syntes, då dess resultat är att de båda 

motsatserna kan vara till utan att upplösa varandra. 

Snarare än att lösa det ursprungliga problemet tycks syntesen dock leda till att det återaktualiseras, 

om än med en ny karaktär. Icke-jaget är i jaget, vilket vill säga att jaget är medvetet om någonting 

som inte är det självt. Om detta ska vara möjligt måste jaget begränsa sig. Denna gränsdragning 

markerar dock inte bara jagets upphörande eller en oåtkomlig domän bortom det – under denna 

betingelse vore icke-jaget över huvud taget ingenting för jaget. Gränsdragningen måste därför istället 

tänkas som en splittring av jaget som sådant: det är både identiskt och åtskilt från sig självt, då det 

står inför både sig självt och sin negation som produkter av sitt handlande. Snarare än en 

tillfredsställande lösning i vilken jaget kan vila, tycks gränsdragningen därför skapa en inre konflikt 

hos jaget. Det har inte bara åtskilt sig från någonting främmande, utan från sig självt – genom att 

motsätta sig sin negation har det blivit främmande för sig självt. 

 

Sammanstötning och strävan 

Denna jagets inre konflikt utgör drivkraften i det dialektiska drama som Fichtes fortsatta filosofiska 

undersökningar gestaltar. Jaget måste söka sig mot den oändliga enhet med sig självt som det kan 

ana i begreppet om sitt väsen, men som går förlorad i dess motsättande handlande. För att tydligt inse 

karaktären av det problem som står på spel, kan vi här återgå till frågan som formulerades ovan: 

varför upprättar jagets aktivitet världen som skild från aktiviteten själv? Vid denna punkt kan vi med 

hjälp av de begrepp Fichte presenterar i sina tre grundsatser omformulera denna fråga på följande 

sätt: hur kommer det sig över huvud taget att jaget begränsas i relation till icke-jaget? 

Det svar som den vardagliga erfarenheten erbjuder är att jaget i någon mån tvingas till att begränsa 

sig av någonting yttre, eller att det bestäms av icke-jaget. När jag står inför ett yttre föremål, framstår 

detta föremål som självständigt existerande bortom och oberoende av mig, och mitt medvetande om 

                                                 
79 GA I,2, s. 176f; SW I, s. 116. 
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föremålet är därför en bestämning vars grund föremålet utgör. Som vi redan har sett är denna 

uppfattning dock enligt Fichte otillfredsställande ur filosofisk synpunkt. Hans 

transcendentalidealistiska ambition är att istället visa hur jaget är grunden till sitt eget vara. Betraktat 

på detta sätt är det till sitt väsen oändligt, då handlingen inte är en följd av ett yttre, utan istället 

innesluter sin egen grund. Om icke-jaget istället bestämmer jaget, omintetgörs denna ambition: 

någonting som har sin bestämningsgrund utom sig är alls inte oändligt, utan snarare till sitt väsen 

ändligt, och någonting som är en produkt av en yttre kraft är inte handling, utan snarare en kausal 

verkan. Att beskriva jaget som ändligt i detta hänseende innebär därför att ta ifrån det dess position 

som systemets grund. Istället skulle den egentliga grunden visa sig vara ett ting-i-sig. Fichte 

beskriver visserligen denna uppfattning som giltig, men betecknar den som dogmatisk: snarare än att 

söka efter subjektets grund i subjektiviteten själv, innebär den att denna grund postuleras i ett 

någonting oåtkomligt beläget bortom subjektet.80 Att på detta sätt beskriva subjektet som betingat av 

någonting yttre vore dessutom att förneka subjektivitetens karaktär som sådan: dess obetingade 

förmåga till självbestämning genom handling. 

Detta tycks innebära att bara en annan alternativ förklaring till jagets ändlighet och icke-jagets 

realitet återstår: att jaget begränsar sig självt av egen kraft. Genom sina grundsatser är det just denna 

förklaring Fichte föreslår. Allt som jaget är, hävdar han, måste det vara för sig självt, det vill säga 

som produkten av sin egen aktivitet. Men detta ställer oss inför ännu en paradox. Om jaget spontant 

skulle begränsa sig självt, helt oberoende av någon yttre påverkan, vore det nämligen till sitt väsen 

ändligt. Ett sådant jag skulle över huvud taget inte stå inför ett icke-jag som sin motsats, då det över 

huvud taget inte skulle äga ett begrepp om någonting bortom sin gräns. Det vore inneslutet i sig 

självt, oförmöget att relatera sig till och bestämma någonting annat än sig självt. I detta tillstånd vore 

dess ändlighet inte ens medveten, då den bara kan framträda för jaget i relationen till icke-jaget – 

antites och syntes förutsätter varandra.81 

Relationen till icke-jaget förutsätter därför någonting mer än att jaget begränsar sig: begränsningen 

måste också överskridas, så att jaget å ena sidan är bortom sig självt och bestämmer denna domän 

bortom sig som icke-jag, och icke-jaget å andra sidan bereds rum i jaget, som föremål för jagets 

aktivitet och medvetande. Detta låter sig bara tänkas om jaget i något hänseende strävar bortom sin 

begränsning, om det inte frivilligt innesluter sig i sitt eget vara utan istället söker överskrida sig 

självt. Men om jagets aktivitet på detta sätt strävar bortom gränsen mellan jag och icke-jag, tycks det 

motsägelsefullt att gränsen skulle vara jagets egen produkt. Den måste dock vara jagets egen 

                                                 
80 Fichte, Första inledningen till vetenskapsläran, s. 25ff. Översättning: Olof Rabenius. 
81 GA I,2, s. 274; SW I, s. 113. 
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produkt, då den ska vara till för jaget. Vad kan då föranleda jaget att begränsa sig om det samtidigt 

strävar efter att upplösa gränsen? 

Genom den dialektiska struktur som Fichte etablerar i sina grundsatser har han vunnit en metod 

för att undersöka denna paradox: det gäller att hitta den punkt i vilken dess motsatta moment förenas, 

i vilket båda är givna på en och samma gång. Denna punkt finner Fichte i begreppet om 

sammanstötningen. 

[D]et får bara, så att säga, finnas en sammanstötning [Anstoβ] förhanden för jaget, d.v.s. det 

subjektiva måste, av någon grund som bara ligger utanför jaget, vara oförmöget att utvidga sig 

längre. En sådan omöjlighet av vidare utvidgning skulle då utgöra – den beskrivna blotta 

övergången, eller det blotta ingripandet; det skulle inte, som aktivt, begränsa jaget; men det skulle 

ge jaget uppgiften att begränsa sig självt.82 

Om jaget hittills har beskrivits som autonomt självbestämmande, möjligt att förstå och undersöka 

helt med utgångspunkt i dess egen konstitution, ställs vi här för första gången inför någonting som på 

ett irreducibelt sätt kommer till det utifrån – någonting som stöter i det. I Fichtes sätt att formulera 

karaktären av denna sammanstötning kan vi dock samtidigt urskilja två sätt på vilka den beror av 

jagets aktivitet. För det första kan den bara inträffa om jaget utvidgar sig, det vill säga om det redan 

handlar och i detta handlande söker sig utåt. I detta hänseende är alltså jagets aktivitet en betingelse 

för att sammanstötningen över huvud taget ska kunna äga rum. För det andra erfar jaget 

sammanstötningen som en impuls att åter försätta sig som handlande, men nu med en ny uppgift: att 

begränsa sig. Även det som sammanstötningen ger upphov till har alltså sin grund i jaget. 

Sammanstötningen själv är dock inte en del av jagets aktivitet, utan någonting som står emot 

denna aktivitet – jaget kan till följd av den inte fortsätta utvidga sig. Grunden till denna oförmåga är 

alltså inte en del av jaget, men den ställer jaget inför såväl sitt eget vara som sin egen relation till det 

yttre som någonting det självt måste bestämma. 

Av detta skäl beskriver Breazeale Fichtes sammanstötningsbegrepp som på samma gång en 

begränsning av jagets aktivitet och en impuls att agera. Sammanstötningen upphäver inte jaget som 

handlande, utan ger det istället en ny handling som uppgift: en bestämning. När jaget antar denna 

uppgift bestämmer det både sig självt och sin motpol, både vad det är och vad det inte är. Således 

uppfylls båda de väsentliga kriterier som var tvungna att uppfyllas: jaget begränsar sig inte spontant, 

utan till följd av en uppgift som når det från utsidan. Men det yttre begränsar inte jaget, utan ställer 

det inför insikten att det måste begränsa sig självt. I sammanstötningen erfar jaget alltså att det finns 

                                                 
82 GA I,2, s. 354f; SW I, s. 210f. 
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någonting mer än det självt, men detta något är inte på förhand bestämt – att bestämma det åligger 

jaget. Relationen till världen är inte given, utan måste göras. 

Mot tolkningen av sammanstötningen som tinget-i-sig i en ny skepnad kan det därför invändas att 

sammanstötningen inte är ett ting. Den är istället bara en inverkan på jaget, men det som orsakar 

denna inverkan är inte till förrän jaget sätter det som varande. Då det inte finner sammanstötningens 

grund inom sig själv, måste det därför sätta grunden som någonting utom sig – som ett icke-jag – och 

då det måste sätta det utom sig, måst det samtidigt begränsa sig. 

Det är dock möjligt att ifrågasätta vad som egentligen har vunnits genom detta resonemang. 

Visserligen kan det sägas att vi inte står inför ett ting-i-sig, men detta begrepp tycks bara ha ersatts 

med ett än mer ovetbart ”i-sig” vars ursprung inte låter sig förklaras. Varför är denna omväg att 

föredra? 

En första ledtråd till Fichtes svar på dessa frågor kan vi få i hans sätt att beskriva vad begreppet 

om ett ting-i-sig innebär. Det kan, hävdar han, omöjligt finnas ett ting-i-sig, då ett ting alltid bestäms 

som ett sådant genom att jaget relaterar sig till det. ”Tinget-i-sig är någonting blott diktat”, skriver 

han i Första inledningen till vetenskapsläran, ”och har alls ingen realitet”.83 Det enda som kan vara 

i-sig är istället det som kan göra sig självt till föremål, som självständigt kan bestämma sitt eget vara 

– det vill säga jaget. Om jaget nu ska begränsa sig i relation till ett i-sig som inte är det självt, tycks 

detta därför bara låta sig tänkas på ett sätt: det måste begränsa sig i mötet med ett annat jag. 

En sådan explicit koppling mellan sammanstötningen och intersubjektiviteten står inte att finna i 

Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre. Två år senare, i Grundlage des Naturrechts, skulle 

Fichte dock presentera ett resonemang som tycks utgöra just en sådan koppling. Att undersöka detta 

verk är därför nästa uppgift för denna uppsats. 

                                                 
83 Fichte, Första inledningen till vetenskapsläran, s. 26f. Översättning: Olof Rabenius. 
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3. Intersubjektiviteten i Grundlage des Naturrechts  

Grundlage des Naturrechts (hädanefter benämnd Naturrecht) inleds med en formulering som tydligt 

påminner om vetenskapslärans första grundsats. Dess första paragraf lyder: ”En ändlig förnuftig 

varelse kan inte sätta sig själv som sådan utan att tillskriva sig själv en fri verksamhet”.84 

Fichte är tydlig med att han med den ändliga förnuftsvarelsen inte åsyftar någonting annat än jaget 

– förnuft är, skriver han, den aktivitet som har sig själv som föremål. Av just detta skäl betecknar 

förnuftsbegreppet samma sak som ”jaghet”.85 Härigenom framgår det att Fichte ännu är upptagen av 

att undersöka det aktiva självmedvetandets principer och struktur, och att det är genom detta 

självmedvetande han söker grundlägga rättsläran.86 Två central skillnader står dock att finna mellan 

rättslärans första lärosats och den sats som i Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre 

presenteras som grunden till vetenskapsläran i sin helhet. För det första handlar det i det senare fallet 

om det absoluta, oinskränkta jaget som först genom en komplicerad serie operationer kan betraktas 

som begränsat. I Naturrecht står vi istället redan inledningsvis inför ett ändligt subjekt. För det andra 

beskriver Fichte inte detta ändliga subjekt i termer av handling över huvud taget, utan som en 

specifik form av handling: fri verksamhet. Innan jag går vidare till att rekonstruera Fichtes 

argumentation i de inledande paragraferna av Naturrecht vill jag stanna upp vid dessa två aspekter. 

Att jagets ändlighet är en central fråga för Fichte redan i Grundlage der gesammten 

Wissenschaftslehre är visserligen tydligt. Genom sin dialektiska grundsatsstruktur vill han visa just 

att jaget genom sitt handlande inskränker sig självt i relation till sin negation. Men detta innebär 

samtidigt att jaget alltid är agenten bakom sin egen ändlighet, att gränsen mellan jag och icke-jag 

alltid måste betraktas som med utgångspunkt i jagets aktivitet. När Fichte i Naturrecht talar om den 

ändliga förnuftsvarelsen, gör han tvärtom gällande att detta subjekt inte identifierar sig självt som 

grunden till sin värld. Världen framstår istället som given genom sina egna immanenta principer, som 

i besittning av ett eget väsen bortom jaget. När subjektet erfar denna värld, sker detta därför heller 

inte i första hand som en erfarenhet av sig själv som fri och aktiv. Istället tycker sig det ändliga 

subjektet vara ”bundet” av världen.87 Världen utgör gränsen för dess fria aktivitet, och grunden till 

subjektets ändlighet framstår därför som belägen utanför subjektet självt. 

                                                 
84 GA I,3, s. 329; SW III, s. 17. 
85 GA I,3, s. 313; SW III, s. 1. 
86 Just denna ambition är enligt Frederick Neuhouser av central betydelse för att förstå hur Fichtes rättsfilosofi 

utmärker sig i relation till, bland andra, Kants. Se Frederick Neuhouser, ”The efficiency of the rational being (first 

proposition: §1)”, s. 36 i Jean-Cristophe Merle (red.), Johann Gottlieb Fichte: Grundlage des Naturrechts (De Gruyter: 

Berlin/Boston, 2016), s. 35–44. 
87 GA I,3, s. 330; SW III, s. 19.  
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Vi bör dock vara försiktiga med att tillskriva denna distinktion mellan Fichtes två subjektsbegrepp 

en allt för långtgående innebörd. Om vi bara betraktar grundsatsstrukturen i Grundlage der 

gesammten Wissenschaftslehre för sig, framstår det visserligen som att Fichtes huvudsakliga 

ambition är att ständigt föra tillbaka icke-jaget på jaget – att, som Honneth gör gällande, icke-jaget är 

en produkt av jagets spontanitet som jaget alltid kan tillräkna sig. Fichtes fortsatta undersökning i 

detta verk låter sig dock inte konsolideras med denna läsning – snarare än att inskärpa jagets absoluta 

suveränitet, strävar han efter att visa hur jagets självförståelse som handlande alltid betingas av mötet 

med ett yttre. Som vi har sett kulminerar denna uppfattning i hans begrepp om sammanstötningen. 

Om vi tar detta i beaktande, låter det oss förstå skiljelinjen mellan den första grundsatsens jag och 

den ändliga förnuftsvarelsen på ett mer nyanserat sätt: det rör sig om två olika perspektiv från vilka 

vi står inför ett och samma subjekt.  

Fichte förtydligar detta genom att göra en åtskillnad mellan den transcendentala filosofens 

perspektiv och det ändliga subjektets självförståelse. För den tidigare, menar han, är även det ändliga 

subjektet den aktiva grunden även till sin världsåskådning. Men i den mån det som genom denna 

aktivitet uppstår är just en åskådning, måste den kännetecknas av att inte reflekteras tillbaka till 

subjektet, och således inte ge upphov till ett självmedvetande.88 Vi skulle i linje med detta kunna 

formulera skillnaden mellan det absoluta jaget och den ändliga förnuftiga varelsen på följande sätt: i 

det tidigare fallet utgår Fichte från jagets väsen – handlandet – och söker från detta perspektiv visa 

på vilket sätt jaget kan sätta sig självt. I det senare utgår han från vad detta sättande upprättar: ett 

inskränkt jag som relaterar sig till ett yttre. Detta ska dock inte förstås som en kronologisk sekvens 

där det yttre ensidigt är sättandets produkt, där det uppstår först efter att ett på förhand givet jag 

frammanar det. I lika hög utsträckning är den nämligen bara genom att på samma gång öppna sig för 

det yttre och upprätta sin gräns i relation till det som jaget över huvud taget kan vinna insikt i, och 

därigenom realisera, sitt aktiva väsen. I vilket hänseende detta är fallet kommer visa sig i den 

fortsatta undersökningen. Vid denna punkt är det tillräckligt att konstatera att Fichte med begreppet 

om den ändliga förnuftsvarelsen presenterar ett begrepp om ett subjekt som står inför någonting yttre 

och främmande, någonting som det inte betraktar sig självt som grunden till. 

Men då Fichte förstår subjektet i termer av handling, är det samtidigt uppenbart att det aldrig fullt 

ut kan vara bestämt av någonting främmande. Som vi redan har sett måste handlingen istället alltid 

förstås som ett immanent självsättande, som den absoluta början som grundlägger sig själv. I 

Naturrecht formuleras denna ståndpunkt på följande sätt: 

                                                 
88 GA I,3, s. 330; SW III, s. 18. 
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Om en förnuftsvarelse ska sätta sig som sådan måste den tillskriva sig en aktivitet vars yttersta 

grund som sådan [schlechthin] ligger i den själv. (De båda satserna är växelsatser: den ena säger 

detsamma som den andra.)89 

Även om subjektet alltså, när det står inför världen, tycker sig vara bundet av denna, kan det omöjligt 

se sitt vara självt som frambringat av den – åtminstone inte utan att förneka sin subjektivitet som 

sådan. För att sätta sig själv som en förnuftsvarelse måste subjektet istället förstå sig självt som 

handlande. 

Här tycks dock en viss spänning mellan begreppet om handlingen och begreppet om ändligheten 

uppstå. Å ena sidan ska subjektet vara bundet och bestämt av någonting bortom sig självt. Å andra 

sidan ska det ha sin grund inom sig självt, identifiera sig självt i sin fria aktivitet. För att upplösa 

denna spänning använder Fichte ett specifikt begrepp om handlingen i vilket han menar att dessa 

båda kriterier sammanfaller: den fria verksamheten. 

Naturrecht är inte den första av Fichtes texter i vilken verksamhetsbegreppet förekommer. Dess 

innebörd utreds också i Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre¸ och ges i detta verk en 

avsevärt tydligare definition: den utgör i Fichtes terminologi en synonym till kausalitet.90 Till 

skillnad från begreppet om den obetingade Tathandlung genom vilken det absoluta jaget sätter sig 

självt, förutsätter verksamheten därför av nödvändighet en relation mellan två poler: en orsak och en 

verkan. I det aktuella fallet, där Fichte talar om en fri (det vill säga subjektiv eller handlande) 

verksamhet, innebär detta att det ändliga subjektets handling av nödvändighet riktar sig mot ett yttre 

föremål. Subjektet ser i sig självt grunden till sin förmåga att rikta sig mot världen på detta sätt, men 

förlägger grunden till föremålet självt utom sig. Givet att denna typ av handling realiseras, kan det 

därför inse sin frihet och ändlighet i ett och samma moment. 

Genom verksamhetsbegreppet har Fichte således presenterat de två moment i det ändliga subjektet 

som måste undersökas för att dess genes ska framträda. För det första gäller det att identifiera på 

vilket sätt subjektet kan stå inför ett föremål vars grund är belägen bortom det självt. Detta sker 

enligt Fichte i föreställningen. För det andra måste det sätt på vilket föremålet kan vara givet för en 

aktivitet vars grund finns i subjektet undersökas, vilket han menar sker i viljan. Vi kan nu gå vidare 

till att rekonstruera hans förståelse av dessa begrepp och deras systematiska funktion. 

 

                                                 
89 GA I,3, s. 329; SW III, s. 17. 
90 I Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre finner Fichte i verksamhetsbegreppet svaret på hur jaget kan ”sätta 

sig självt som inskränkt av icke-jaget”. Med detta i åtanke är det inte förvånande att begreppet återkommer när han 

redogör för sin förståelse av just den ändliga förnuftsvarelsen och dennas relation till sin värld. Desto mer förvånande är 

att kopplingen mellan verksamhetsbegreppet i Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre och Naturrecht inte tycks 

har gjorts av någon inflytelserik Fichte-kommentator. GA I,2, s. 290–295; SW I, s. 131–136. 
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Det praktiska subjektets primat 

Genom att förstå subjektet i termer av vilja och föreställning anknyter Fichte tydligt till Kant. 

Föreställningen är av central betydelse i Kritik av det rena förnuftet, och tillhör således i första hand 

den teoretiska filosofin. Då såväl ”åskådning” som ”begrepp” för Kant utgör just olika former av 

föreställningar, är det också just föreställningen som Reinhold i sin elementarfilosofi låter utgöra 

filosofins yttersta grundsats. Viljan är å sin sida den praktiska filosofins grundbegrepp – det går 

enligt Kant ”inte att tänka sig någonting i hela världen, eller ens utanför den, som skulle kunna antas 

vara gott förutom en god vilja.”91 När Fichte utreder relationen mellan dessa begrepp måste det 

därför samtidigt förstås som att han utreder relationen mellan den praktiska och teoretiska filosofin 

över huvud taget. 

Den form av föreställning med vilken Fichte inleder sin undersökning är ”världsåskådningen”.92 I 

Kants filosofi utgör åskådningen en föreställning av receptiv karaktär: att åskåda innebär att 

afficieras av ett bestämt föremål.93 Som vi har sett skiljer sig Fichte från Kant på just denna punkt. 

Även åskådningen, hävdar han, måste ytterst betraktas som en produkt av jagets aktivitet. Men då vi 

undersöker det ändliga subjektet, tycks Fichte mena att vi i viss mån måste modifiera denna 

förståelse. Han vidhåller visserligen att subjektet är aktivt även som åskådande, och noterar dessutom 

att det när som helst kan vända sin uppmärksamhet från det åskådade föremålet till sin egen 

åskådande blick. Men betingelsen för åskådningen, och därmed även för medvetandet om åskådandet 

självt, är att subjektet uppfattar sig som bunden av föremålet: det har inte förmågan att frammana 

detta av egen kraft, utan ser det istället som redan givet. Detta inskärps ytterligare av att Fichte inte 

talar om en åskådning i allmänhet, utan om världsåskådningen. Som vi har sett förutsätter subjektets 

relation till världen nämligen en inskränkning av subjektiviteten – världen måste vara någonting som 

subjektet självt inte är. 

I världsåskådningens begrepp ligger således för det första att jag som åskådande är ofri och 

begränsad, då det åskådade inte har sin grund i mig, och för det andra att jag inte har min egen 

aktivitet som föremål, utan istället låter denna aktivitet upplösas i någonting yttre. Åskådningen 

definieras därför av Fichte som en aktivitet hos subjektet som inte återvänder till det.94 

Om självmedvetandet i sitt högsta begrepp, såsom Fichte insisterar, måste vara ett medvetande om 

sig själv som handlande, kan världsåskådningen således inte uppfylla dess kriterier. Däremot utgör 

                                                 
91 Kant, Grundläggning av sedernas metafysik (Göteborg: Daidalos, 2006), s. 17. Översättning: Joachim Retzlaff. 
92 GA I,3, s. 330; SW III, s. 18. 
93 Kant, Kritik av det rena förnuftet, s. 155f; A s. 51; B s. 75. 
94 GA I,3, s. 330; SW III, s. 18. 
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den en väsentlig förutsättning för att jag ska kunna betrakta mig som en ändlig varelse, då jag som 

åskådande står i en relation till någonting bortom min egen gräns. 

För att istället vinna ett begrepp om självmedvetandet måste vi enligt Fichte utgå från begreppet 

om viljan. I linje med Kant avser han med detta begrepp förmågan att handla ändamålsenligt – som 

viljande måste jag söka uträtta någonting.95 En vilja som jag inte strävar efter att realisera genom 

mitt handlande vore därför ingen vilja, utan bara en önskan.96 För Kant är det dock inte avgörande 

huruvida jag lyckas uppnå mitt mål med detta handlande eller inte. Den goda viljan är istället god 

”endast genom viljandet, d.v.s. i sig”.97  

Fichte delar denna förståelse, och identifierar med hjälp av den en väsentlig skillnad mellan de sätt 

på vilka viljan respektive föreställningen är given för subjektet. Om subjektet i föreställningen utgår 

från någonting bortom sig självt, finner det istället viljans ursprung inom sig – när jag vill någonting 

är jag av nödvändighet omedelbart medveten om mig själv som viljande.98 

Men i likhet med Platons eros, tycks viljan enligt Fichte också ställa subjektet inför en inre brist, 

någonting som ännu står att realisera. Viljan är därför inte ett tillstånd i vilket subjektet förblir 

inneslutet i sig självt. Tvärtom drivs det såsom viljande bortom sig: det vill ett bestämt något – ett 

föremål – och sätter sig därför som strävande efter detta föremål. Viljan är av detta skäl också i ett 

bestämt hänseende avhängig av föreställningen. För att vilja något måste jag, som Fichte skriver, 

”föreställa mig det jag vill”.99  

Men trots denna avhängighet ser Fichte alltså det praktiska – det vill säga viljande – jaget som det 

mest ursprungliga. Endast som viljande upprättar subjektet en verksam relation mellan sig självt och 

sin värld, och först genom denna verksamma relation kan föreställningen om världen över huvud 

taget uppstå. 

Det antas att det praktiska jaget är det ursprungliga jaget för självmedvetandet; att ett förnuftigt 

väsen bara omedelbart varseblir sig självt i viljan, och att det till följd av detta inte heller skulle 

varsebli världen, och således inte ens vara intelligens, om det inte vore ett praktiskt väsen.100 

På detta sätt omvandlas således den kunskapsteoretiska frågan om världens existens till en praktisk 

fråga: för subjektet är världen inte i första hand till som föremål för kunskap, utan som föremål för 

                                                 
95 Kant, Grundläggning av sedernas metafysik, s. 18. 
96 Ibid. 
97 Ibid.  
98 Denna uppfattning får en än mer central ställning i Fichtes System der Sittenlehre, som publicerades två år efter 

Natrrecht. Här hävdar Fichte att ”Jag finner mig själv såsom med själv blott viljande”. GA I,5, s. 37; SW IV, s. 18. 
99 ”[I]ch muβ dasjenige vorstellen, was ich will.” GA I,3, s. 333; SW III, s. 21. 
100 ”Es wird behauptet, daβ das praktische Ich das Ich des ursprünglichen Selbstbewusstseyns sey; daβ ein 

vernünftiges Wesen nur im Wollen unmittelbar sich wahrnimmt, und dem zufolge auch die Welt nicht wahrnehmen 

würde, mithin auch nicht einmal Intelligenz seyn würde, wenn es nicht ein praktisches Wesen wäre. ” GA I,3, s. 332; SW 

III, s. 20f. 
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handling. Därigenom överbryggas också den klyfta mellan medvetande och värld som ett strikt 

teoretiskt perspektiv enligt Fichte aldrig kan nå bortom. När subjektet är verksamt, bestämmer det 

nämligen också sin relation till världen, och skriver i ett bestämt hänseende in sig självt i denna: 

världen är det mot vilken verksamheten riktar sig och det som verksamheten formar. I motsats till 

föreställningen, som innebär att verksamheten upplöses i sitt föremål, innebär viljan istället att 

subjektet kan bli varse reflektionen av sin verksamhet. Det känner igen sig självt i den, och varseblir 

därför såväl världen som sitt eget vara. Det mest grundläggande sätt på vilket världen är given för 

subjektet är därför som den sfär i vilken viljan realiseras. 

Det råder i ljuset av detta inget tvivel om att Fichte vill insistera på det praktiska perspektivets 

företräde. Just detta är vad Frederick Neuhouser fokuserar på i sin rekonstruktion av Fichtes 

resonemang. ”Ett subjekt som skulle ha en blott teoretisk inställning till världen”, skriver Neuhouser, 

”skulle inte kunna ha sig självt (sin egen självsättande karaktär) som medvetandeföremål”.101 Sig 

självt erfar subjektet istället bara i viljan. I denna ståndpunkt ligger onekligen Fichtes filosofiska 

innovation. Men Fichtes egen förståelse av innebörden i denna innovation är i ett bestämt hänseende 

mindre radikal än Neuhousers läsning gör gällande. Trots att viljan i någon mån är en mer 

grundläggande egenskap hos subjektet än föreställningen, menar Fichte nämligen att dessa två 

begrepp måste tänkas i växelverkan. Att föreställningen betingas av att subjektet såsom viljande 

riktar sig mot det är den aspekt av denna växelverkan han inskärper med störst emfas, men han är 

också tydlig om att viljan inte är möjlig om subjektet inte föreställer sig det föremål mot vilken den 

riktar sig. ”Vilja och föreställande”, hävdar han, ”står […] i ständig nödvändig växelverkan, och 

ingen av de båda är möjlig utan att den andra samtidigt är till.”102 

Med andra ord: om subjektet ska kunna erfara sig självt, måste det såsom viljande rikta sig mot 

världen. Men för att kunna göra detta måste det också föreställa sig världen. Viljan och 

föreställningen refererar därför ständigt tillbaka till varandra – de står i en relation av ömsesidigt 

beroende och betingande, och måste därför båda betraktas som väsentliga egenskaper hos det ändliga 

subjektet. Det är just denna växelverkan som Fichte riktar blicken mot i nästa steg av sin 

undersökning. 

 

Subjektets bestämning till självbestämmande 

Resultaten av Fichtes undersökning fram till denna punkt kan sammanfattas på följande sätt: Det 

ändliga subjektets grundegenskaper är att å ena sidan stå i relation till ett föremål utom sig, och att å 

                                                 
101 Frederick Neuhouser, ”The efficiany of rational being (First proposition: § 1)”, s. 40.. 
102 GA I,3, s. 333; SW III, s. 21. 
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andra sidan besitta en immanent förmåga till handling. Ändlighet för subjektet är enligt Fichtes 

resonemang liktydigt med att dessa båda egenskaper ömsesidigt betingar varandra: handlingen 

förutsätter föremålet, då den måste ha ett föremål att rikta sig mot, men föremålet förutsätter också 

handlingen, då det bara kan vara givet för subjektet i den mån subjektet riktar sig mot det såsom 

verksamt. För subjektet framträder dessa betingelser som vilja och föreställning. 

Men när Fichte nått denna punkt av sin deduktion, tycks han vilja göra läsaren uppmärksam på att 

dess resultat hittills i själva verket inte alls är tillfredsställande. Om det ändliga subjektet ska förstås i 

termer av två ömsesidigt betingande moment försätts vi nämligen i en oändlig regress. 

Förnuftsvarelsen kan för det första ”inte sätta något objekt […] utan att i samma odelade syntes 

tillskriva sig själv en verksamhet”. Men den kan för det andra inte heller ”tillskriva sig någon 

verksamhet utan att ha satt ett objekt mot vilket denna verksamhet ska rikta sig”.103 När vi ska förstå 

hur förnuftsvarelsens objekt uppstår måste vi därför anta en redan given verksamhet, och när vi ska 

förklara denna verksamhet måste vi anta ytterligare ett redan givet objekt, som i sin tur förutsätter 

ytterligare en verksamhet, och så vidare. På detta sätt låter sig förnuftsvarelsen alltså över huvud 

taget inte förstås utifrån en grund. Men enligt Fichte är, som vi redan har sett, en grund absolut 

nödvändig för en systematisk filosofi. 

Fichte löser detta problem i linje med den dialektiska metod han har etablerat i Grundlage der 

gesammten Wissenschaftslehre. De två motsatta momenten måste, menar han, syntetiseras – det 

gäller att finna en punkt i vilken de båda förenas. 

Subjektets verksamhet måste vara syntetiskt förenad med objektet i ett och samma moment; 

subjektets verksamhet måste självt vara det varseblivna och begripna objektet, objektet får inte vara 

någonting annat än denna subjektets verksamhet, och således är båda detsamma. 104 

Den syntetiska enheten mellan verksamhet och objekt utgör i linje med Fichtes förståelse ett 

gränsbegrepp som samtidigt överskrider distinktionen mellan subjektet och världen. Detta 

överskridande kan, som Fichte beskriver, betraktas från såväl verksamhetens som objektets 

perspektiv. Utifrån båda dessa perspektiv är det väsentliga att vi måste ändra vår förståelse av 

frihetens hemvist. 

Förnuftsvarelsen bär till sitt väsen friheten inom sig. Friheten är den grundegenskap genom vilken 

den skiljer sig från yttervärlden: det är genom en akt av absolut och obetingad frihet jaget sätter sig 

självt. Men om friheten nu ska sammanfalla med objektet, måste den i någon mån komma till jaget 

                                                 
103 GA I,3, s. 340; SW III, s. 30.  
104 ”Die Wirksamkeit des Subjekts sey mit dem Objekte in einem und eben demselben Momente synthetisch vereinigt; 

die Wirksamkeit des Subjekts sey selbst das wahrgenommene und begriffene Objekt, das Objekt sey kein anderes, als 

diese Wirksamkeit des Subjekts, und so seyn beide dasselbe.” GA I,3, s. 342; SW III, s. 32. 
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utifrån – istället för att realiseras i en handling vars grund ligger i jaget självt måste den erfaras som 

yttre, eller ges i varseblivningen. Hur detta låter sig tänkas är dock inte omedelbart uppenbart. Fichte 

har hittills beskrivit erfarenheten av världen i termer av bundenhet, av frihetens tillbakadragande. 

Om friheten istället ska varseblivas tycks det innebära en uppenbar självmotsägelse: jaget skulle 

behöva tvingas att bli fritt, bestämmas som fritt av någonting annat – men om det bestäms kan det 

inte vara fritt, och det varseblir därför heller inte frihetens inverkan. 

Fichtes lösning på detta problem låter sig bäst förstås om vi i viss mån föregriper hans resonemang 

och omedelbart presenterar dess slutsats. Det är nämligen redan vid denna punkt tydligt att en 

erfarenhet av ett objekt som självt är fritt, som självt är handlande och står i en verksam relation till 

världen, måste vara en erfarenhet av ett annat subjekt. 

I den mån jag över huvud taget har förmågan att stå i en relation ett annat subjekt som sådant, 

måste jag göra detta genom att tillskriva det de väsentliga egenskaper som jag också tillskriver mig 

själv. Jag kan erkänna mig som subjekt endast i den mån jag sätter mig som handlande och känner 

igen mitt eget vara i detta handlande, i den mån jag kan identifiera friheten som min immanenta 

grundegenskap. Ser jag mig istället som bestämd av någonting yttre, så förnekar jag enligt Fichtes 

förståelse min egen jaghet. Om jag nu ska stå i förbindelse med ett annat subjekt, förutsätter det 

följaktligen att jag på samma sätt ser detta subjekt som grunden till sig självt: jag kan inte betrakta 

den andre som en produkt av min verksamhet, då jag under denna betingelse också skulle förneka 

dess subjektivitet, och därmed inte i egentlig mening skulle sätta mig själv i en intersubjektiv 

relation. Relationen till den andre tycks därför uppfylla de kriterier som Fichtes syntes måste 

uppfylla: det är en erfarenhet av friheten såsom yttre, av mitt eget väsen såsom givet bortom mig. 

Denna erfarenhet innebär samtidigt att jag av nödvändighet måste uppfatta mig som begränsad i 

relation till det subjekt jag står inför – endast under betingelsen att jag ser min egen frihet som 

inskränkt, kan jag se den andre som en fri varelse i sin egen rätt, som verksam i kraft av sin 

immanenta självbestämning. 

Men denna allmänna karaktärisering av den intersubjektiva relationen tycks samtidigt bara erbjuda 

en partiell lösning till det problem vi står inför. Det förklarar visserligen i vilket föremål subjektet 

kan äga en erfarenhet av den fria aktiviteten som yttre, men riskerar istället att upplösa 

subjektiviteten i det erfarande subjektet. I den mån jag ser den andre som bestämmande och mig 

själv som bestämd, hamnar jag nämligen åter i samma självförnekande återvändsgränd som om jag 

ser mig själv som bestämd av världen. Fichtes poäng är dock att den intersubjektiva relationen är den 

relation i vilken subjektet på det mest ursprungliga sättet sätter sig självt som både fritt och ändligt. 

För att förstå på vilket sätt han menar att detta är fallet, måste vi besvara två frågor. För det första: 

vad är det i erfarenheten av den andre som förutsätter att jag realiserar mig själv som subjekt? På 
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vilket sätt måste jag i mötet med den andre handla så att jag – på en och samma gång – åskådliggör 

min egen frihet och ändlighet? För det andra: hur är erfarenheten av den andre som subjekt över 

huvud taget möjlig? I vilken erfarenhet kan jag stå inför ett annat subjekt som sådant, snarare än att 

betrakta det som ett föremål bland andra föremål i världen? 

Fichtes första presentation av den sökta syntesen låter oss inse hur han besvarar dessa frågor, och 

vi kan därför vid denna punkt återvända till rekonstruktionen av hans resonemang. Hans formulering 

lyder på följande sätt: 

Båda [det vill säga både föremålet och verksamheten – min anmärkning] är fullständigt förenade 

om vi tänker oss subjektets bestämning till självbestämning, en uppmaning till detsamma att besluta 

sig för en verksamhet.105  

Denna nyckelformulering måste granskas noggrant. Jag ska i det följande göra detta i relation till 

frågorna ovan. 

 

Uppmaningen som självrealisering och självmedvetande 

Den första centrala aspekten av Fichtes uppmaningsbegrepp är att dess föremål av nödvändighet är 

en fritt handlande varelse. Verksamheten i allmänhet kan rikta sig mot ett föremål som saknar frihet, 

och därigenom bestämma och omvandla detta föremål. Men det vore rent absurt att uppmana 

föremålet att förändras, att bli agenten bakom sin egen förändring – uppmaningens föremål måste 

istället tillskrivas subjektivitet. 

Om uppmaningen bara kan riktas mot ett subjekt innebär det således att jag, i den mån jag över 

huvud taget erfar den såsom uppmaning, av nödvändighet erfar just min egen subjektivitet. I 

uppmaningen impliceras min förmåga att fritt handla, att själv utgöra grunden till min aktivitet 

snarare än att bestämmas av det yttre. Av avgörande betydelse är därför att uppmaningen inte är en 

yttre erfarenhet som bestämmer mig, utan, som Fichte inskärper, en bestämning av mig som 

självbestämmande. Det är jag som genom min egen frihet måste välja att följa den eller inte, och 

alltså jag, snarare än den andre, som konstituerar mig som subjekt. Det måste i relation till detta 

betonas hur uppmaningen således först och främst ställer mig inför min egen frihet snarare än inför 

den andres frihet. Den skiljer sig av detta skäl från den ovan skisserade karaktäriseringen av 

intersubjektiviteten, vilket vi kommer att få anledning att återkomma till. 

Till att börja med är det dock nödvändigt att fördjupa förståelsen av uppmaningsbegreppet. Att 

subjektet genom detta begrepp når en föreställning av sitt eget vara – det vill säga ett 

                                                 
105 ”Beide sind vollkommen vereinigt, wenn wir uns denken ein Bestimmtseyn des Subjekts zur Selbstbestimmung, 

eine Aufforderung an dasselbe, sich zu einer Wirksamkeit zu entschließen.” GA I,3, s. 342; SW III, s. 33. 
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självmedvetande – är tydligt. Men det återstår att undersöka såväl hur detta självmedvetande självt 

ska förstås, som på vilket sätt uppmaningen det är en följd av uppmaningen. 

Som vi har sett är den absolut mest grundläggande ståndpunkten i Fichtes filosofi att jaget utgör 

ett fritt handlande. Självmedvetandet måste av detta skäl för det första ha det fria handlandet som 

sådant som sitt medvetandeföremål, och för det andra känna igen sig självt i detta handlande. Fichte 

menar med hänvisning till detta att självmedvetandet utgör en handling som vänder sig mot sig 

själv.106 

Det är dock inte omedelbart uppenbart hur ett medvetande som uppfyller dessa kriterier i praktiken 

kan vara konstituerat. Genom sin verksamhetsbegrepp vill Fichte visa att medvetandet betingas av en 

åtskillnad mellan handling och föremål, eller mellan bestämmande och bestämning. Endast 

någonting som bestäms av medvetandet kan göras till föremål för det, men detta innebär i sin tur att 

föremålet utgör handlandets motpol. Fichte tycks i någon mån mena att detsamma måste vara fallet 

även för självmedvetandet, vilket tydliggörs av formuleringen att det självmedvetna subjektet 

varseblir sig självt som yttre. Men under denna förutsättning tycks för det första identifikationen med 

föremålet riskera att gå förlorad, då medvetandet inte omedelbart är förenat med det. För det andra 

riskerar den frihet som av nödvändighet ligger i handlandets begrepp upplösas: någonting 

fullständigt bestämt kan enligt Fichte inte tänkas som fritt. 

Vi har redan sett hur Fichte formulerar sin lösning på detta dilemma: självmedvetandets föremål är 

inte bestämt, utan bestämt till självbestämning. Vad som egentligen ligger i denna formella 

karaktärisering återstår dock att utreda. Fichte gör detta genom att hänvisa till sitt begrepp om tiden. 

Tiden är en central förutsättning för verksamheten som sådan. Verksamheten riktar sig mot sitt 

föremål med viljan att förändra dess aktuella bestämning, och den måste därför överskrida det som 

redan är givet i nuet. Fichte beskriver detta i termer av inbillningskraftens svävande mellan nuet och 

framtiden.107 När subjektet såsom självmedvetet riktar sin aktivitet mot sig självt, är det just denna 

potential att i framtiden bestämma sig det inser – det erfar inte sig självt som något som ”i det 

aktuella momentet är”, utan som ”något som i framtiden ska vara”.108 Uppmaningen utgör just en 

sådan erfarenhet: när jag uppmanas att handla på det ena eller det andra sättet, tycks detta förutsätta 

att jag ännu inte handlar just så. Uppmaningen ställer mig därför inför en handling som ännu inte är 

verklig. I varseblivningen av uppmaningen föregriper jag alltså för det första mig själv som 

                                                 
106 ”In sich selbst zurückgehende Thätigkeit”. GA I,3, s. 329; SW III, s. 17. Formuleringen kan sägas föregripa Hegels 

berömda definition av självmedvetandet som ”återvändandet från andravaron”. Hegel, Andens fenomenologi (Stockholm: 

Thales, 2008), s. 60. Översättning: Brian Manning Delaney & Sven-Olov Wallenstein. 
107 GA I,3, s. 338f; SW III, s. 28f. 
108 GA I,3, s. 342f; SW III, s. 33. 

 



45 

 

handlande, vilket för Fichte utgör det förnuftiga handlandets karaktär som sådan: till skillnad från en 

kausal följd, måste handlingens verkan föregås av ett begrepp om densamma.109 För det andra känner 

jag dock igen mig självt i detta ännu inte realiserade begrepp. Jag inser att jag själv måste frambringa 

handlingen, att potentialen att följa uppmaningen ligger inom mig. Denna insikt kan jag bara nå 

genom att jag för min inre blick föreställer mig som handlande. Här förenas därför yttre och inre, då 

subjektet såsom handlande å ena sidan strävar bortom sig självt, men å andra sidan känner igen sig 

självt i det mot vilket det strävar. 

Det avgörande är här inte huruvida subjektet väljer att följa uppmaningen eller inte. Fichte betonar 

rent av att dess möjlighet att inte hörsamma den är helt nödvändig för dess självförståelse som fri.110 

Uppmaningen ställer dock inte subjektet inför den abstrakta möjligheten att handla över huvud taget, 

utan inför att handla bestämt, att göra just vad det uppmanas till snarare än någonting annat. Oavsett 

hur det förhåller sig till uppmaningen måste det därför också upprätta sitt eget varas gräns – det 

måste sätta sig som verksamt i en bestämd aktivitet men inte i en annan. Både den som lägger en 

sedel i tiggarens pappmugg och den som irriterat går förbi, blir omedelbart varse sin handling eller 

icke-handling som en bestämning av sig själv. Både den som lyder en order och den som i civil 

olydnad gör motstånd mot den, väljer sitt agerande och blir medveten om sig själv i relation till detta 

val. 

Subjektet har dock inte bara att välja mellan handling och icke-handling, mellan att besvara 

uppmaningen jakande eller nekande. I handlingens begrepp ligger tvärtom friheten att handla på en 

mångfald olika sätt: ”det måste gå att handla så, eller annorlunda, eller återigen annorlunda.”111 Just 

detta innebär också för det första att subjektet inser sin frihets oändlighet, som ligger i dess oändliga 

möjlighetshorisont av tillgängliga sätt att sätta sig som handlande. För det andra ändliggör det dock 

denna oändliga frihet genom att realisera den: i det ögonblick det beslutar sig för en faktisk, konkret 

handling, har det åtskilt sig från andra möjliga självbestämningar.112 Enligt Fichtes förståelse måste 

en sådan konkret handling föregå begreppet om handlingen över huvud taget – det senare kan bara 

nås genom abstraktion från den tidigare.113 Av just detta skäl är subjektets frihet på ett paradoxalt sätt 

bara realiserad genom att inskränkas – den realiseras aldrig som oändlig, utan som friheten att göra 

ett bestämt detta. Ett sådant bestämt görande uppenbarar dock samtidigt möjligheten att istället göra 

någonting annat. Just denna outtömliga sfär av möjliga handlingar – av möjliga sätt att bestämma sig 

                                                 
109 GA I,3, s. 345; SW III, s. 36f. 
110 GA I,3, s. 343; SW III, s. 34. 
111 GA I,3, s. 330; SW III, s. 19. 
112 Fichte anknyter här till sin förståelse av begreppen substans och accidens, som han mer utförligt behandlar i 

Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre. GA I,2, s. 295–301; SW I, s. 136–146. 
113 GA I,3, s. 341; SW III, s. 31. 
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själv – är betingelsen för varje bestämt handlande, men denna betingelse blir samtidigt medveten 

endast genom begreppet om den bestämda handlingen. 

Det är därför också tydligt att subjektets ändlighet för Fichte aldrig är en fullständig bestämning – 

en sådan skulle visserligen i någon mån kunna tänkas som följden av en fri verksamhet, men skulle 

också, i den mån den realiseras, upplösa denna verksamhet. Därför skulle den inte ge upphov till ett 

medvetande om sig själv, utan till ett medvetande om handlingens produkt. Det ändliga subjektet 

måste istället tänkas som beläget på gränsen mellan bestämdhet och obestämdhet, ändlighet och 

oändlighet, eller som svävande mellan dessa motsatser.  

Detta tillstånd tycks heller inte kunna upplösas när handlingen väl är realiserad. Istället måste 

subjektet alltid återvända till sin utgångspunkt, till svävandet mellan det givna och det möjliga – 

endast i denna rörelse kan det fortsätta stå inför sitt handlande väsen och känna igen sig självt i detta. 

Fichtes begrepp om självmedvetandet för därför tankarna till Tomas Tranströmers dikt ”Romanska 

bågar”: ”Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. / Du blir aldrig färdig, och det är som det 

skall.”114
  

Vi kan därför nu se hur Fichtes begrepp om självmedvetandet aktualiserar alla de centrala begrepp 

han hittills har redogjort för. Självmedvetandet måste förstås i termer av verksamhet, då subjektet 

såsom självmedvetet måste stå inför sin egen aktiva potential – just denna potential är 

subjektivitetens väsen. Det måste samtidigt utgöra en föreställning av sig självt som handlande på ett 

givet sätt, och därmed också utgöra en bestämning av handlandet. Slutligen måste denna 

föreställning förbindas med viljan som den immanenta grund ur vilken föreställningen kan realiseras. 

I begreppet om självmedvetandet ligger således en väsentlig betingelse för subjektets ändlighet. 

Men ändligheten ska enligt Fichte inte bara förstås som subjektets relation till sin egen oändliga 

frihet, utan också som dess relation till den andre. Denna relation måste rent av förstås som ett 

villkor för självmedvetandet över huvud taget. Nästa steg är således att undersöka hur uppmaningen 

samtidigt ställer mig inför ett subjekt bortom mig själv. 

 

Självmedvetandet och den andre 

Fichte insisterar på att självmedvetandet måste innehålla ett moment av förytterligande: subjektet kan 

inte bli självmedvetet i den mån det förblir inneslutet i sig självt, utan måste istället betrakta sig självt 

bortom det redan givna. Självmedvetandet låter sig därför bara realiseras genom att subjektet 

etablerar sin egen gräns och reflekterar sig självt i någonting givet på utsidan av denna gräns.  

                                                 
114 Tomas Tranströmer. Samlade dikter 1954–2004, s. 331. 
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Subjektets ändliggörande av sin frihet är av detta skäl en väsentlig egenskap hos det som sådant: det 

är självmedvetet när det känner igen sig självt i sin potential till självbestämning. 

Men om vi vid denna punkt återvänder till Fichtes inledande definition av den ändliga 

förnuftsvarelsen, visar det sig att denna ännu inte motsvarar det ovan beskrivna självmedvetandet. I 

självmedvetandet står subjektet inför sig självt som yttre. Om subjektet ska vara ändligt måste det 

dock, menar Fichte, samtidigt stå inför någonting yttre i vilket det inte känner igen sig självt. Endast 

en sådan erfarenhet kan över huvud taget föranleda den ändliggörande operation i vilken 

självmedvetandet realiseras. Det är av detta skäl Fichte inte bara beskriver subjektet som 

självbestämmande, utan istället som bestämt till självbestämmande: uppgiften att bestämma sig 

måste, menar han, ha sin grund bortom subjektet. Om subjektet inte samtidigt med sin 

själverfarenhet erfar någonting som på detta sätt ovillkorligen inte är det självt, kan det inte inse sin 

ändlighet, och om det inte inser sin ändlighet kan det inte över huvud taget realisera sig självt. 

Hittills har vi dock inte sett på vilket sätt uppmaningen uppfyller detta kriterium. Till sitt innehåll 

ställer den nämligen bara subjektet inför sitt eget vara som yttre snarare än inför någonting bortom 

detta vara. Varifrån kommer då medvetandet om det irreducibla andra, det som subjektet inte kan 

tillskriva sig självt och reflektera sig självt i? Fichtes svar på denna fråga är att detta andra är 

uppmaningens själva form, eller det sätt på vilket den erfars: han beskriver den som en 

sammanstötning. 

Som vi redan har sett måste sammanstötningen förstås som en annan form av yttersida än den i 

vilken subjektet såsom självmedvetet gör sig självt till föremål. Som självmedvetet skapar subjektet 

ett begrepp om sin egen verksamhet innan det är verksamt, och genom att begreppet på detta sätt 

föregår sin realisering känner subjektet igen sig självt i det. Sammanstötningen bryter istället in i 

subjektet som någonting främmande, på ett fullständigt oväntat sätt. För att förstå uppmaningen 

måste subjektet därför söka sig bortom det självmedvetande som uppmaningen får det att realisera: 

det måste sluta sig till uppmaningens grund, och kan bara göra detta genom att från utmaningen nå 

ett begrepp om något annat än sitt eget vara. Denna grund måste enligt Fichte vara ett annat subjekt. I 

det följande ska jag redogöra för det resonemang som leder honom till denna slutsats. 

Uppmaningen är inte en kausal inverkan på subjektet. En sådan skulle visserligen bestämma det, 

men inte få det att inse sin potential till självbestämning, och därför heller inte leda till ett 

självmedvetande. Istället måste uppmaningen således förstås som den erfarenhet i vilken subjektet 

inser sin subjektivitet: den måste presentera självbestämningen som det ändamål subjektet har att 

uppfylla i framtiden. Detta förutsätter att subjektet över huvud taget förstår uppmaningen: ”det 
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räknas med en föregående förståelse [Erkenntnis] av densamma”.115 Just en sådan förståelse som 

föregriper verksamheten är som vi har sett Fichtes karaktärisering av förnuftet över huvud taget. Om 

subjektet nu ska betrakta sin insikt i uppmaningens ändamålsliga karaktär som uppmaningens själva 

syfte, och om det vidare inte kan se sig självt som grunden till uppmaningen, innebär det i sin tur att 

uppmaningens grund själv måste tillskrivas ett begrepp om förnuft och frihet. Således måste 

uppmaningen orsakas av ”ett fritt, alltså över huvud taget ett förnuftigt väsen”.116 För att kunna förstå 

uppmaningen som uppmaning måste subjektet således sluta sig till ett subjekt bortom sig självt – 

endast under denna förutsättning kan det se uppmaningen som ändamålsenlig, och endast genom att 

se den som ändamålsenlig kan det erfara den som just en uppmaning. 

Genom detta resonemang kan vi inte bara inse hur subjektet måste tolka ursprunget till 

uppmaningen själv, utan också hur det över huvud taget kan erfara en annan förnuftig varelse. Av 

samma skäl som subjektets självmedvetande måste ha den fria verksamheten som föremål, måste 

erfarenheten av ett annat subjekt rikta sig mot en yttre fri verksamhet. En sådan erfarenhet tycks av 

nödvändighet skilja sig från erfarenheter av ting i den empiriska världen, då Fichte menar att denna 

värld inte förmår innesluta ett begrepp om den fria subjektiviteten. Genom att subjektets verksamhet 

ständigt riktar sig mot ett föremål, upprättar den visserligen också en relation till sin värld, men 

denna relation är samtidigt den gränsdragning genom vilken åtskillnaden mellan subjektet och 

världen upprättas. Det tidigare är den fria aktivitet som formar det senare, och det senare är därför 

den framkallade bestämning som själv inte är självbestämmande. 

Detta resonemang ska visserligen inte tolkas som att den empiriska världen eller naturen enligt 

Fichte måste förstås i mekanistiska termer. Hans poäng är betydligt mer subtil: han öppnar för att 

även naturen kan tillskrivas frihet, men menar att denna frihet inte skulle kunna rikta sig mot 

någonting bortom sig själv. När subjektet såsom verksamt riktar sig mot ett föremål, ser det i detta 

föremål sin egen negation, eller någonting yttre. Som vi har sett betingas även självmedvetandet av 

ett sådant förytterligande av och åtskiljande från sig självt. Naturens verksamhet måste i motsats till 

detta förstås som immanent till naturen själv. Det finns ”ingenting utan för den på vilket den kan 

verka” eftersom ”allt på vilket det kan verkas självt är natur”.117 

Jag hävdar med utgångspunkt i detta att all erfarenhet enligt Fichte måste ha just naturen eller 

världen som föremål. Det är av detta skäl subjektet såsom självmedvetet måste stå inför sin egen 

verksamhet och känna igen sig självt i denna. Genom att till sitt väsen vara verksamt, skriver 

subjektet också in sig självt i naturen och lämnar spår av sin frihet i den: det formar världen genom 

                                                 
115 GA I,3, s. 345; SW III, s. 36. 
116 Ibid. 
117 GA I,3, s. 346; SW III, s. 38. 
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sitt fria handlande. Det är i denna förtingligade frihet det kan få syn på reflektionen av sitt väsen och 

därför återvända till sig självt såsom självmedvetet. Enligt Fichte karaktäriseras denna subjektiva 

verksamhet av att, till skillnad från den blinda kausaliteten, vara förnuftig¸ vilket i sin tur preciseras 

som att verksamheten föregås av ett begrepp om sin produkt; som att den är ändamålsenlig. I just 

denna ändamålsenlighet inser subjektet sitt eget väsen: att det fritt kan handla med sig självt som 

grund. 

Denna skillnad mellan kausalitet och ändamålslighet uppenbarar sig tydligt från den förnuftiga 

varelsens förstapersonsperspektiv, vilket vi redan har undersökt. När jag handlar på ett bestämt sätt 

vill jag redan i förväg någonting, och föregriper därför det som handlingen ger upphov till. Jag kokar 

en kopp kaffe för att därefter kunna dricka den, och föreställer mig det färdiga kaffet innan det är 

förhanden för mig. När jag istället av misstag välter ut innehållet i min kaffekopp föregås inte denna 

händelse av min målinriktade vilja. 

Om erfarenheten av ett subjekt nu är erfarenheten av en fri verksamhet, måste detta även gälla 

erfarenheten av den andre. Här tycks vi dock stå inför ett betydligt större filosofiskt problem än vi 

gör utifrån det ovan beskrivna förstapersonsperspektivet. När en given verkan väl är förhanden, är 

det nämligen inte i allmänhet längre nödvändigt att dess begrepp måste ha föregått den. Det ena eller 

det andra sakförhållandet, eller naturen som sådan, kan visserligen betraktas som produkten av en fri 

vilja, men måste inte i allmänhet betraktas så – den kan lika gärna ses som mekaniskt bestämd. 

Frågan om hur den andre kan erfaras kan därför preciseras som frågan om vilka verkningar som 

”bara går att förklara genom en förnuftig orsak”.118 Här räcker det enligt Fichte inte till att svara 

”sådana som av nödvändighet måste föregås av ett begrepp om sig själva”. Detta svar ställer oss 

nämligen bara inför ytterligare en fråga: ”vilka är då nu sådana, om vilka det måste bedömas 

[geurtheilt werden muss] att de bara var möjliga genom ett på förhand framkastat begrepp?”119  

Om nu inget sakförhållande i naturen måste föregås av sitt begrepp, återstår bara förnuftet, eller 

den fria subjektiviteten själv. Fichtes besvarar därför sin fråga med att den enda verkan som bara kan 

vara ändamålsenlig är en verkan vars föremål bara kan vara förnuftigt – det vill säga en verkan som 

bara kan rikta sig mot ett subjekt. Då uppmaningen uppfyller detta kriterium, utgör den också av 

nödvändighet den form av verksamhet i vilken subjektet av nödvändighet måste sluta sig till ett annat 

subjekt. 

På frågan ”hur erfars ett annat subjekt?”, skulle vi därför kunna säga att Fichte svarar på följande 

sätt: det andra subjektet erfars inte, utan nås genom en härledning från erfarenheten av dess 

                                                 
118 GA I,3, s. 345; SW III, s. 36f. Min kursivering. 
119 GA I,3, s. 345; SW III, s. 37. 
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verksamhet, det vill säga från uppmaningen. Någon omedelbar relation mellan två subjekt är inte 

tänkbar. Denna relation måste istället alltid medieras genom den aktivitet i vilken subjekten 

förytterligar och föremålsliggör sig själva i världen. I Fichtes system är denna poäng oundgänglig. 

Den innebär nämligen att subjektet, även då det står inför någonting som det inte kan se sig självt 

som grunden till, självt måste göra sig ett begrepp om denna grund. Eller, med Fichtes terminologi: 

det måste sätta den andre, då det bara kan stå i en relation till den andre i den mån det såsom aktivt 

framställer denna relation. Med anknytning till Fichtes beskrivning av sammanstötningen i 

Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre kan vi säga att subjektet erfar uppgiften att realisera 

denna relation som yttre, men att relationen själv inte är någonting på förhand givet. 

Det är av just detta skäl Fichte också menar att subjektets självmedvetande i ett bestämt hänseende 

föregår dess medvetande om den andre. Uppmaningen ställer först och främst subjektet inför sitt eget 

väsen – friheten att bestämma sig självt genom handlandet. Först till följd av denna insikt kan det 

inse att uppmaningen också förutsätter en yttre grund. När subjektet sätter ett annat subjekt som 

denna grund, når det också en förståelse av att självmedvetandet som sådant aldrig hade kunnat 

realiseras utan den andres uppmaning, men för subjektet kan den andre inte föregå självmedvetandet. 

Först genom att stå inför sitt eget handlande väsen och känna igen sig självt i detta, kan det förstå att 

det såsom handlande också måste sluta sig till någonting bortom sig självt. 

Med detta har vi nått den punkt där vi kan sammanfatta uppmaningsbegreppets innebörd. Dess 

funktion kan beskrivas som att i ett och samma moment ställa subjektet inför sin ändlighet och 

oändliga frihet, eller att få subjektet att bestämma sig självt. Betingelsen för detta är att subjektet 

ställs inför ett yttre i vilket det samtidigt varseblir sitt fria väsen – i vilket dess väsen inte upphävs, 

utan istället för första gången uppenbaras. Detta är enligt Fichte bara tänkbart om det yttre är ett 

annat fritt subjekt. 

Det som skulle uppvisas har nu uppvisats. Den förnuftiga varelsen kan inte sätta sig som sådan om 

detta inte sker till följd av en uppmaning till fritt handlande[.] Om en sådan uppmaning till fritt 

handlande dock sker [mot detsamma [auf Dasselbe]], så måste det av nödvändighet sätta ett 

förnuftigt väsen utom sig som densammas orsak, det vill säga över huvud taget sätta ett förnuftigt 

väsen utom sig.120 

 

Den andres ursprung 

I relation till uppmaningsbegreppet återstår dock en sista fråga att utreda. Vi har vid denna punkt nått 

ett begrepp om den andre som nödvändig för det ändliga subjektets självkonstitution – det kan inte 
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sätta sig som ändligt subjekt om det inte står inför ett annat ändligt subjekt. Men måste då inte detta 

andra subjekt, i likhet med det första, självt uppmanas att sätta sig självt? Och om detta är fallet, 

förutsätter inte detta ett tredje subjekt, som i sin tur förutsätter ett fjärde? Med andra ord: har vi inte 

återigen hamnat i en oändlig regress? 

Fichte behandlar denna fråga i vad han kallar ett corollarium (följdsats) till satsen om 

uppmaningsbegreppet. Hans resonemang syftar till att klargöra vad uppmaningen utgör för den 

faktiska människan. Begreppet om människan, skriver han, är av nödvändighet ett begrepp om en art 

– det kan inte beteckna en ensam mänsklig individ, då människan bara blir till bland andra 

människor.121 

Hur gestaltas då detta blivande? Fichte menar att det sker genom uppfostran. Det är genom denna 

som människan inser sitt väsen, som hon blir sedlig och som hon ställer sig i relation till sina 

medmänniskor. Men människans uppfostrare måste naturligtvis också uppfostras. Så fort vi tänker en 

människa måste vi därför, resonerar Fichte, tänka oss ytterligare en, och därefter åter ytterligare en. 

Om denna regress inte ska fortgå i evighet måste vi anta att den första människan uppfostrades av en 

annan förnuftsvarelse som själv inte behövde uppfostras, vilket vill säga av Gud. 

Resonemanget är onekligen förvånande. Att det inte utgör ett övertygande gudsbevis kan måhända 

förlåtas, men desto mer svårsmält är att det tycks stå i konflikt med Fichtes generella filosofiska 

ambitioner. Att nå bortom regresser av denna sort är den strävan som leder honom till att från första 

början etablera sitt grundbegrepp: handlingen förutsätter inte ständigt ett ytterligare moment bortom 

sig själv, utan bär istället på sin egen betingelse som en immanent egenskap. I detta begrepp har 

Fichte dessutom funnit en metod med hjälp av vilken regressen kan undvikas. Istället för att söka 

efter ett tredje moment bortom två motsatser, söker han i sina undersökningar den syntetiska 

handling som förenar motsatserna. På detta sätt går han tillväga för att förstå jagets relation till icke-

jaget, gränsens relation till vidderna bortom den och ändlighetens relation till oändligheten. Varför 

då inte istället söka efter just den syntetiska enheten av de två ändliga förnuftsvarelserna? 

Faktum är att det i Fichtes filosofi är möjligt att finna ett begrepp som tycks utgöra just en sådan 

syntetisk enhet: gemenskapen. I gemenskapen tänks subjekten redan ursprungligen som ömsesidigt 

delaktiga, som tillsammans i en sfär som konstitueras av deras relation. Istället för att det enskilda 

subjektets gräns skiljer det från den andre, uttrycker gemenskapen hur gränsen förenar det med den 

andre. 

Fichte använder sig av detta begrepp på flera ställen i Naturrecht. Det förekommer för första 

gången i inledningen, och återkommer i den paragraf som följer efter satsen om uppmaningen. Om 
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den ändliga förnuftsvarelsen ska kunna sätta en annan ändlig förnuftsvarelse utom sig måste den, 

hävdar Fichte här, sätta sig ”som stående i en bestämd relation till densamma, vilken man kallar 

rättsförhållandet”.122  

Beskrivningen av detta förhållande anknyter explicit till grundsatsstrukturen från Grundlage der 

gesammten Wissenschaftslehre. Åtskillnaden mellan de två subjekten, skriver Fichte, förutsätter en 

syntetisk enhet mellan dem: motsättningen är bara möjlig ”om de motsatta inte också i samma 

odelade reflektionsmoment också liksätts”.123 Ett sådant liksättande är i sin tur bara möjligt genom 

en viss typ av handlande gentemot den andre – den andre måste erkännas som en förnuftig varelse 

genom att ”behandla[s] som en sådan”.124 Detta erkännande utgör i sin tur av nödvändighet att de 

båda subjektens medvetande ”syntetiskt förenas som ett”.125 

Vi kan alltså betrakta det som att Fichte genom detta resonemang visar hur subjektets 

individualitet förutsätter gemenskapen, och hur gemenskapen därför också i sista hand måste 

betraktas som en betingelse för subjektets självsättande som sådant. Därigenom uttrycker 

gemenskapen också den syntes som förenar de växelbestämmande begreppen om de två subjekten, 

och i egenskap av en sådan syntes förklarar den samtidigt också såväl jagets som den andres 

ursprung. 

Efter att ha nått denna slutsats menar sig Fichte slutligen ha fullbordat sin deduktion av 

rättsbegreppets möjlighet och villkor. Han går därför vidare till uppgiften att formulera rättsfilosofins 

innehåll. I dessa undersökningar ska vi dock inte följa honom här. Vi har nu nått de svar som 

uppsatsens frågeställningar sökte, och allt som återstår är att sammanfatta resultaten. 

                                                 
122 GA I,3, s. 349; SW III, s. 41. 
123 GA I,3, s. 350; SW III, s. 42. 
124 GA I,3, s. 352; SW III, s. 44. 
125 ”synthetisch in Eins vereinigt”. Ibid. 



53 

 

4. Slutord 

I denna uppsats har jag rekonstruerat Fichtes undersökning av subjektivitetens betingelser i 

Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre och Grundlage des Naturrechts. Genom denna 

rekonstruktion har det blivit tydligt att argumentationen i de två verken har stora likheter. I båda fall 

karaktäriseras subjektet som självbestämmande handlande, och i båda fall innebär detta handlande att 

subjektet för det första begränsar sig självt i relation till sin motsats och för det andra syntetiskt 

förenar sig med denna motsats. Detta förutsätter i sin tur en paradoxal relation mellan subjektets inre 

förmåga till självbestämning dess möte med någonting bortom sig självt. Bara genom att stå inför 

någonting i vilket det inte identifierar sitt eget vara, hävdar Fichte, kan subjektet inse detta varas 

karaktär – självsättande och motsättande förutsätter varandra. 

Detta yttre möte beskrivs i Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre som en sammanstötning 

till följd av vilken subjektet inte förmår utvidga sig längre. I ljuset av denna oförmåga ställs det inför 

uppgiften att bestämma sin egen gräns, och därigenom samtidigt bestämma icke-jaget som beläget 

bortom denna gräns. I Naturrechts begrepp om uppmaningen står subjektet inför en motsvarande 

situation, men här preciserad som dess relation till den andre. Ett annat subjekt, menar Fichte, är bara 

tänkbart i den mån jag erkänner det som självbestämmande, och alltså därför begränsar min egen 

frihet. En sådan begränsning är dock också en betingelse för subjektiviteten över huvud taget.  

I ett bestämt hänseende utgör uppmaningen genom sin intersubjektiva karaktär dock också en 

modifiering av sammanstötningsbegreppet. I sammanstötningen står subjektet inför en hämning av 

sin aktivitet som föranleder det att sätta icke-jaget som sin motsats, medan det i uppmaningen istället 

måste sätta både icke-jaget och ett annat subjekt. Världen är här således inte bara produkten av den 

aktivitet subjektet försätter sig i för att förklara sin egen begränsning. Snarare är den i första hand 

subjektens gemensamma sfär för samvaro och kommunikation. Här visar det sig också än tydligare 

att icke-jaget inte är någonting oåtkomligt och ovillkorligt åtskilt från subjektet – tvärtom är dess 

karaktär att vara föremål för subjektets verksamhet. I detta hänseende skiljer sig sammanstötningen 

och uppmaningen således åt. Men trots det menar jag att uppmaningen bäst låter sig förstås som en 

utveckling och fördjupning av sammanstötningen, inte minst med avseende på de båda begreppens 

systematiska funktion. 

Ytterligare en skillnad mellan sammanstötningen och uppmaningen noteras av Lauth. När jaget 

sätter gränsen mellan sig självt och icke-jaget strävar det samtidigt efter att överskrida denna gräns – 

det söker sig bortom sin begränsning mot den oändlighet som utgör dess väsen. Relationen till den 

andre förutsätter istället att den andre erkänns som ett fritt subjekt i egen rätt. Att sträva bortom 
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gränsen mot den andre kan inte utgöra ett sådant erkännande, utan skulle istället innebära att inkräkta 

på den andres frihet. 

Jag menar dock att Fichte genom begreppet om gemenskapen visar hur gränsen mellan subjekten 

kan överskridas utan att deras respektive frihet upphävs. Gemenskapen förutsätter just erkännandet – 

den är av nödvändighet en gemenskap mellan fria subjekt – men förenar samtidigt subjekten i en 

syntetisk enhet. Om vi förstår subjektets strävan bortom sig självt som just en strävan efter 

gemenskap med den andre, kan vi därför också förena individens ändlighet med jagbegreppets 

oändlighet, om än med modifikationen att jaget såsom oändligt måste övergå i ett vi. 

 

Den ändliga förnuftsvarelsen och det oändliga jaget 

Om vi betraktar de två subjektsbegrepp som Fichte inleder respektive verk med uppenbarar sig dock 

en skillnad som tycks göra resonemangen svåra att läsa samman. I Grundlage der gesammten 

Wissenschaftslehre inleds undersökningen med det absoluta jaget. Motsatsen till detta jag, icke-

jaget, beskrivs vidare som jagets egen produkt. I Grundlage des Naturrechts talar Fichte istället om 

den ändliga förnuftsvarelsen, och denna varelses ändlighet beskrivs i termer av dess oförmåga att se 

sig som icke-jagets producent. Hur ska då relationen mellan dessa subjekt förstås? 

Det mest uppenbara svaret tycks vara att vi har att göra med två väsentligen olika subjekt. Det är 

detta svar som föreslås av Honneth när han hävdar att Grundlage des Naturrechts utgör en 

”intersubjektiv vändning” i Fichtes filosofiska program. Min uppfattning är dock att Honneths 

ståndpunkt inte håller för en närmre granskning. 

Redan i undertiteln till Grundlage des Naturrechts klargör Fichte att verket utgår från 

”vetenskapslärans principer”, vilket antyder att det inte betecknar ett brott med hans tidigare filosofi. 

Hans genomgående ambition i verket inskärper detta ytterligare. Å ena sidan strävar han efter att visa 

hur en rättsfilosofi låter sig deduceras från begreppet om jaget. Å andra sidan innebär en sådan 

deduktion för honom också en undersökning av jaget som sådant – rättsbegreppet och begreppet om 

gemenskapen är inte bara en följd av jaget, utan i lika hög utsträckning en immanent betingelse för 

det. Endast såsom intersubjektivt, lyder alltså Fichtes resonemang, kan jaget över huvud taget 

realisera sig. Och endast genom en gemenskap i vilken det individuella jagets begränsade sfär 

syntetiseras med duets är i sin tur denna intersubjektivitet möjlig. Liksom Lauth poängterar låter sig 

således Fichtes filosofiska undersökningar ständigt reflekteras tillbaka till den första grundsatsen. De 

är inte senare länkar i en kedja, utan snarare en allt mer fördjupad undersökning av subjektets väsen 

som sådant. 
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Denna allmänna karaktärisering av Grundlage des Naturrechts plats i Fichtes filosofiska system 

löser dock inte per se problemet med att bestämma relationen mellan de två subjektsbegreppen. Trots 

sina många gemensamma nämnare tycks de alltjämt vara oförenliga med avseende på sin respektive 

relation till icke-jaget. Även det absoluta jaget måste visserligen begränsa sig, och denna 

begränsning förutsätter visserligen en sammanstötning, någonting som ovillkorligen inte tillhör jaget 

självt. Men Honneth har trots detta rätt i sitt påstående att icke-jaget i Grundlage der gesammten 

Wissenschaftslehre beskrivs som jagets produkt – även om det inte, som han vidare påstår, 

uttömmande kan förstås som en produkt av jagets spontanitet. 

Genom att undersöka dessa motsatta relationer till icke-jaget menar jag att vi kan nå en väsentlig 

insikt i Fichtes subjektsbegrepp som sådant. I Fichtes filosofi betecknar motsatsen nämligen aldrig en 

återvändsgränd, utan utgör tvärtom en väsentlig språngbräda för att nå en fördjupad förståelse för 

jagets väsen. Detta är fallet även här. 

När Fichte beskriver hur jaget motsätter sig icke-jaget, är han tydlig med att detta motsättande 

samtidigt måste etablera jagets gräns. Endast under denna betingelse kan jaget stå inför sin motsats 

utan att självt fullständigt upplösas. Produktionen av icke-jaget är således samtidigt en produktion av 

ett ändligt jag. 

Vad karaktäriserar då detta ändliga jag? I Naturrecht besvarar Fichte denna fråga på följande sätt: 

ett ändligt jag är ett jag som inte betraktar sig självt som grunden till icke-jaget, utan som tvärtom 

tillskriver detta en självständig existens. Om vi läser samman detta resonemang med 

vetenskapslärans tre grundsatser tycks dess innebörd således utkristallisera sig på följande sätt: icke-

jaget måste vara jagets produkt, men i produktionen av icke-jaget måste jaget samtidigt komma att 

betrakta det som någonting givet oberoende av jagets produktiva aktivitet. 

Det är av just detta skäl Fichte poängterar att den filosofiska förståelsen av den ändliga 

förnuftsvarelsen måste skilja sig från denna varelses självförståelse. Från den transcendentala 

idealismens högsta ståndpunkt måste även det ändliga jaget alltså alltjämt betraktas som icke-jagets 

grund. I sin relation till icke-jaget kan ett ändligt jag dock inte självt se sig som ensidigt aktivt – då 

det föreställer sig icke-jaget upplöses dess aktivitet av nödvändighet i detta icke-jag, och jaget 

framstår därför inte som aktivt för sin egen föreställande blick. 

Detta ska givetvis inte förstås som att jaget, i det ögonblick det har gjort sig självt ändligt, har gjort 

sin motsättande aktivitet fullständigt omedveten och otillgänglig för sig själv. Tvärtom kan även det 

ändliga jaget alltid rikta blicken mot sig självt och därigenom inse sitt varas obetingade frihet. Om 

detta inte vore fallet, skulle den transcendentala filosofin som sådan vara obegriplig för människan, 

då den mänskliga individen är just en ändlig varelse. Genom en abstraktion från de betingelser som 

inskränker människans individuella jag kan hon dock nå ett begrepp om det rena, absoluta jaget som 
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sådant. Därigenom kan hon också inse att detta jags karaktär – dess obetingade frihet – utgör 

grunden för hennes egen tillvaro. Endast genom att bära denna obetingade frihet inom sig kan hon 

över huvud taget stå i en fritt verksam relation till sin värld, vilket är det ändliga subjektets 

kännetecken. 

På ett liknande sätt är heller inte det oändliga jaget främmande för ändligheten. När det står inför 

sin oändliga frihet står det nämligen alltid inför just sin förmåga att realisera denna genom att handla 

bestämt, det vill säga genom att inskränka sig självt. Just denna dialektik – oändlighetens övergående 

i ändligheten och ändlighetens övergående i oändligheten – är vad jaget för Fichte utgör. Dess väsen 

är dess fria aktivitet, och denna aktivitet låter sig bara realiseras som en självbestämning. Men 

självbestämningen betingas därför samtidigt av den frihet som överskrider varje given bestämning, 

som inte låter sig greppas i något aktuellt ”detta” utan som istället strävar mot det absoluta. 

Honneth har alltså visserligen rätt i sitt påstående att Fichtes resonemang skapar ”en viss klyfta” 

mellan filosofens perspektiv och det ändliga jagets egen självförståelse.126 Denna klyfta betecknar 

dock inte skillnaden mellan jagets förstapersonsperspektiv och filosofens allseende blick ovanifrån. 

Tvärtom är filosofen själv just ett jag, och när hen filosoferar är det hen undersöker just denna sin 

egen jaghet. Det som Honneth tolkar som en konflikt mellan två subjektsbegrepp – ett absolut jag 

som självt producerar sin motsats och ett ändligt jag som tillskriver sin motsats en självständig 

existens – är alltså i själva verket en konflikt som ligger i begreppet om subjektet som sådant. Det är 

just denna konflikt som föranleder att Fichte från första början ställer begreppet om uppmaningen i 

centrum. I uppmaningen, menar han, sammanfaller just det irreducibelt främmande, det som inte kan 

ha sin grund i jaget, och den fria, självbestämmande aktivitet som jaget till sitt väsen bär inom sig. 

 

Uppmaningen som uppfostran och språk 

Avslutningsvis vill jag i korthet diskutera hur detta begrepp om uppmaningen kan tolkas. Ordvalet i 

sig får det att framstå som att den utgör ett imperativ som riktas mot subjektet. Men om vi studerar 

dess systematiska funktion tycks denna förståelse inte räcka till. Uppmaningen är, menar Fichte, den 

erfarenhet i vilken subjektet för det första inser sitt eget väsen, sin bestämning till självbestämmande, 

och å andra sidan realiserar detta väsen genom att begränsa sig i relation till den andre. Genom att 

det handlar på detta sätt upprättar det en gemensam sfär av fria och självbestämmande subjekt. För 

att uppmaningen ska kunna leda till detta måste den enligt Fichtes förståelse vidare ha sitt ursprung i 

just ett annat subjekt – den måste rent av ha en sådan karaktär att endast ett annat subjekt kan utgöra 

                                                 
126 Honneth, ”Die transzendentale Notwendigkeit von Intersubjektivität”, s. 60. 
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dess ursprung. Ett imperativ tycks visserligen kunna uppfylla dessa kriterier, men det är inte 

uppenbart att imperativet är det enda som kan uppfylla dem. 

Såväl Honneth som Heidegren föreslår därför betydligt vidare tolkningar av uppmaningens 

innebörd. För Honneth betecknar den en kommunikativ akt över huvud taget. Mot denna förståelse 

invänder Heidegren att uppmaningen måste vara mer långsiktig och kontinuerlig än någon enskild 

akt kan vara. Snarare än någonting som i ett givet ögonblick får subjektet att realisera sig självt, är 

uppmaningen enligt Heidegren därför en ständigt fortlöpande process av uppfostran och bildning.  

Denna uppfattning svarar mot den förståelse av Fichtes subjekt för vilken jag argumenterar i denna 

uppsats. Subjektet uppstår aldrig på ett definitivt sätt, det bestämmer aldrig uttömmande sitt vara. 

Istället måste det gång på gång riva upp sin bestämning och bestämma sig på nytt, gång på gång 

omvandla sig självt och sin självförståelse. Just detta ligger i att subjektet till sitt väsen är handlande. 

Om handlingen hade gett upphov till en oåterkallelig självbestämning, hade den också övergått i 

passivitet. Men om den hade övergått i passivitet hade det den bestämmer inte längre varit ett 

subjekt. Av detta skäl är subjektet ständigt på väg; av detta skäl blir det aldrig färdigt. 

Trots detta menar jag dock att det i Honneths karaktärisering av uppmaningen som språklig ligger 

en avgörande insikt. Tillgången till språket är enligt Fichte helt avgörande för subjektet, vilket 

tydliggörs redan av att hans första karaktärisering av det är dess utsägande av sig självt i satsen ”jag 

är”. Just språket är också vad som ger subjektet möjligheten att överskrida de redan givna 

bestämningar det står inför, att inse sin frihet och potential att förändra sig självt och sin värld. 

Språket betecknar inte bara världen, det utgör inte bara en spegelbild av den, utan visar också att 

världen genom subjektets frihet kan bli någonting annat än den redan är. När subjektet genom 

inbillningskraften går bortom det givna, när det svävar mellan det aktuella och det möjliga, det redan 

gjorda och det som ännu återstår att göra, kan detta alltså förstås som just en språklig handling.  

Men språket är aldrig ett ensamt subjekts språk. Tvärtom är det till sitt väsen intersubjektivt – det 

är subjektets sätt att relatera sig till, skilja sig från och förbinda sig med andra subjekt. Så fort vi har 

insett detta, inser vi också att redan den inledande satsen ”jag är” förutsätter en språklig gemenskap, 

ett du till vilket subjektet kan utsäga sitt vara. 

När Fichte i sin uppsats Zurückforderung der Denkfreiheit insisterar på att yttrandefriheten är en 

nödvändig betingelse för tankefriheten, är det just detta han åsyftar. Ett ensamt kontemplerande 

subjekt kan inte vara fritt, och kan därför ytterst inte ens bestämma sig som subjekt. 

Självbestämningen förutsätter också den fria kommunikationen, det fria utbytet mellan subjekt. Inget 

jag, inget du; inget du, inget jag. 



58 

 

Litteratur 

Fichtes verk 

Fichte, Johann Gottlieb. Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.Band I,1: 

Werke 1791–1794. (Stuttgart: Friedrich Frommann Verlag, 1964). 

—. Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Band I,2: Werke 1793–1795. 

(Stuttgart: Friedrich Frommann Verlag, 1965). 

—. Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Band I,3: Werke 1794–1796. . 

(Stuttgart: Friedrich Frommann Verlag, 1966). 

—. Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Band I,4: Werke 1797–1798. . 

(Stuttgart: Friedrich Frommann Verlag, 1970). 

—. Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Band I,6: Werke 1799–1800. . 

(Stuttgart: Friedrich Frommann Verlag, 1981). 

—. Första inledningen till vetenskapsläran. (Göteborg: Daidalos, 1987). Översättning: Olof 

Rabenius. 

—. Werke. Auswahl in sechs Bänden. Band 1. (Leipzig: Meiner, 1911). 

 

Övrig primärlitteratur 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Andens fenomenologi. (Stockholm: Thales, 2008). Översättning: 

Brian Maning Delaney & Sven-Olov Wallenstein. 

—. Werke, Band 2. Jenaer Schriften 1801–1807. (Berlin: Suhrkamp, 1986). 

—. Werke, Band 20. Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie III. (Berlin: Suhrkamp, 1986). 

Kant, Immanuel. Grundläggning av sedernas metafysik. (Göteborg: Daidalos, 2006). Översättning: 

Joachim Retzlaff. 

—. Kritik av det rena förnuftet (Stockholm: Thales, 2013). Översättning: Jeantte Emt. 

—. Prolegomena till varje framtida metafysik som skall kunna uppträda som vetenskap. (Stockholm: 

Thales, 2002). Översättning: Marcel Quarfood. 

Reinhold, Karl Leonard. Beyträge zur Berichtigung bisheriger Missverständnisse der Philosophen. 

(Jena: Johann Michael Mauke, 1790). 

Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph. Zur Geschichte der neueren Philosophie. Münchener 

Vorlesungen. (Berlin: Michael Holzinger, 2016). 

—. Vom Ich als Prinzip der Philosophie. (Berlin: Michael Holzinger, 2013). 



59 

 

Schulze, Gottlob Ernst. Aenesidemus, oder über die Fundamente der von dem Herrn Professor 

Reinhold in Jena gelieferten Elementar-Philosophie. (Berlin: Verlag von Reuther & 

Reichard, 1911). 

Tranströmer, Tomas. Samlade dikter 1954–2004. (Avesta: Bonnier Pocket, 2012). 

 

Sekundärlitteratur 

”Heliopolis”, i Encyclopædia Britannica, url: https://www.britannica.com/place/Heliopolis-ancient-

city-Egypt [hämtad 2019-08-25]. 

Beiser, Frederick. German idealism. The struggle against subjectivism, 1781–1801. (Harvard: Harvard 

university press, 2002). 

Bjarkö, Fredrik. Handlandets gränsöverskridande. En undersökning av den filosofiska 

grundläggningen hos J.G. Fichte och Benjamin Höijer, kandidatuppsats (Huddinge: 

Södertörns högskola, 2018). 

Breazeale, Daniel. Thinking through the Wissenschaftslehre. Themes from Fichte’s early philosophy. 

(Oxford: Oxford university press, 2013). 

Burman, Anders & Lettevall, Rebecka (red.), Tysk idealism (Stockholm: Axl books, 2014). 

Claesges, Ulrich. Geschichte des Selbstbewusstseins. Der Ursprung des spekulativen Problems in 

Fichtes Wissenschaftslehre von 1794–95. (Haag: Martin Nijhoff, 1974). 

Cramer, Konrad. ”Kants ’ich denke’ und Fichtes ’ich bin’” i Internationales Jahrbuch des deutschen 

Idealismus (2003), s. 57–92. 

Crone, Katja. Fichtes Theorie konkreter Subjektivität (Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2005). 

Heidegren, Carl-Göran. ”Fichte om uppfordran, erkännande och kroppen” i Burman & Lettevall 

(red.), Tysk idealism, s. 175–169. 

Henrich, Dieter. Fichtes ursprüngliche Einsicht. (Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1967). 

—. Between Kant and Hegel. Lectures on german idealism, red. David S. Pacini. 

(Cambridge/London: Oxford university press, 2003). 

Honneth, Axel. ”Die transzendentale Notwendigkeit von Intersubjektivität (Zweiter Lehrsatz: § 3)” i 

Jean-Cristophe Merle (red.), Johann Gottlieb Fichte. Grundlage des Naturrechts 

(Berlin/Boston: De Gruyter, 2016), s. 57–74. 

Imhof, Silvan. ”Einsturz und Neubau. Fichtes erste Grundsatzkonzeption als Antwort auf den 

Skeptizismus” i Fichte-Studien, nr. 43 (2016), s. 52–70. 

Jacobs, Wilhelm G ”Einleitung” i Fichte, Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre (1794) 

(Hamburg: Meiner, 1997), s. vii–xxvi. 



60 

 

Kloc-Konkołowicz, Jakub. ”Das Ich und der Andere. Intersubjektivität in der Philosophie Johann 

Gottlieb Fichtes und in der Phänomenologie Edmund Husserls” i Fichte-Studien, nr. 37 

(2013), s. 163–174. 

Kroner, Richard. Von Kant bis Hegel. Erster Band. (Tübingen: Verlag von J. C. B. Mohr, 1921). 

La Vopa, Anthony J. ”The revelatory moment. Fichte and the french revolution” i Central european 

history, nr.22:2 (1989). 

Lask, Emil. Sämtliche Werke. Erster Band. Fichtes Idealismus und die Geschichte. Kleine Schriften. 

(Jena: Dietrich Scheglmann Reprintverlag, 2002). 

Lauth, Reinhard. ”Le problème de l’interpersonnalité chez J. G. Fichte” i Archives de philosophie, 

nr. 25 (1962), s. 325–344. 

—. Transzendentale Entwicklungslinien von Descartes bis zu Marx und Dostojewski. (Hamburg: 

Meiner Verlag, 1989). 

Lumsden, Simon. ”Fichte’s striving subject” i Inquiry, nr. 47:2 (2004), s. 123–142. 

Manning Delaney, Brian & Wallenstein, Sven-Olov. ”Översättarnas förord” i G. W. F. Hegel, 

Andens fenomenologi, (Stockholm: Thales, 2008), s. 9–47. 

Neuhouser, Frederick. ”The efficiency of the rational being (first proposition: § 1)” i Jean-Cristophe 

Merle (red.), Johann Gottlieb Fichte. Grundlage des Naturrechts (Berlin/Boston: De Gruyter, 

2016), s. 35–44. 

Oittinen, Vesa. ”Karl Leonard Reinhold och den tyska idealismen” i Anders Burman & Rebecka 

Lettevall (red.), Tysk idealism. (Stockholm: Axl Books, 2014). 

Pinkard, Terry. German philosophy 1760–1860. The legacy of idealism. (Cambridge: Cambridge 

university press, 2002). 

Radrizzani, Ives. ”Das Selbst, der Andere und die Grenze bei Fichte und Levinas” i Fichte-Studien, 

nr. 37 (2006), s. 319–332. 

Senigaglia, Cristiana. ”Von der Autonomie zur Selbständigkeit. Fichtes Umdeutung der Kantischen 

Begrifflichkeit” i Fichte-Studien, nr. 33 (2009), s. 207–220. 

—. ”Intersubjektivität und Freiheit bei Fichte und Sartre” i Fichte-Studien nr. 37 (2013) s. 221–238 

Schwab, Philipp. ”A=A. Zur identitätslogischen Systemgrundlegung bei Fichte, Schelling und 

Hegel” i Internationales Jahrbuch des deutschen Idealismus, nr. 12 (2016), s. 261–290. 

Schwabe, Ulrich. Individuelles und transindividuelles Ich. Die Selbstindividuation reiner 

Subjektivität und Fichtes Wissenschaftslehre (Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh, 

2007). 

Takada, Makoto. ”Zum intersubjektiven Verständnis des Ich in der Wissenschaftslehre nova 

methodo” i Fichte-Studien, nr. 35 (2010), s. 345–356. 



61 

 

Verner, Miroslav. Temple of the world. Sanctuaries, cults, and mysteries of ancient Egypt 

(Kairo/New York: The American university in Cairo press). 

Weischedel, Wilhelm. Der Aufbruch der Freiheit zur Gemeinschaft. Studien zur Philosophie des 

jungen Fichte (Leipzig: Felix Meiner Verlag, 1939). 

Wood, Allen W. ”Fichte’s intersubjective I” i Inquiry, nr. 49:1 (2006), s. 62–79. 


