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hennes analys av totalitarismens ursprung och hennes 
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ras ofta oförutsedda filosofiska och mänskliga betydelse. 
Om det finns en övergripande problematik som utmärker 
hennes tänkande handlar den om att återvinna och ge ut-
rymme åt en erfarenhet av politik som hotar att uppslu-
kas av den moderna statens ekonomiska och sociala orga-
nisering av samhället. Ett annat återkommande tema är 
den spänningsfyllda relationen mellan politik och filoso-
fi, mellan handlande och tänkande. 
 De bidrag som samlats i den här boken kretsar på olika 
sätt kring Arendts syn på tänkandet, handlandet och det 
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tyska. Som läsare bjuds man in till att själv tänka vidare 
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Inledning 
Ulrika Björk och Anders Burman

När man i Sverige talar om politisk teori avses vanligtvis 
den huvudsakligen anglosaxiska tradition som fick en re-
nässans i och med A Theory of Justice, John Rawls epokgö-
rande verk från 1971, som undersöker de abstrakta rättvi-
seprinciper som han anser borde ligga till grund för 
politikens utformning. I samma normativa och universa-
listiska tradition ingår också Jürgen Habermas, även om 
han starkare än Rawls betonar att grunden för politikens 
legitimitet står att finna i en öppen, rationell diskussion. 
Det stora genomslag som Rawls och Habermas har fått 
för sina idéer illustreras väl av det faktum att politisk teori 
vid svenska statsvetenskapliga institutioner inte sällan 
rätt och slätt betyder studiet av just deras och andra när-
besläktade teorier, i bästa fall kompletterat med viss kri-
tik som förts fram mot dem.

Det finns emellertid också en helt annan politisk-teore-
tisk tradition som inte alls haft lika stort inflytande inom 
svensk statsvetenskap men som internationellt sett är ut-
omordentligt livaktig. Denna kontinentalfilosofiskt snara-
re än samhällsvetenskapligt orienterade tradition företräds 
idag av tänkare som Chantal Mouffe, Giorgio Agamben 
och Jacques Rancière. Frågor om samhällets konkreta or-
ganisation och politiska institutioners utformning spelar 
här en underordnad roll. Istället handlar det om mer grund-
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läggande – ja, rent av ontologiska – frågor om vad det poli-
tiska egentligen innebär. Här utmanas våra traditionella 
sätt att tänka kring det politiska och akuta frågor ställs om 
demokratin och det samhälle i vilket vi lever.

En av 1900-talets främsta representanter för denna fi-
losofiskt inriktade politisk-teoretiska tradition är Han-
nah Arendt. Hon dog för mer än 35 år sedan, men ju läng-
re tiden går desto tydligare framstår hon som en av det 
förra seklets mest egensinniga och inspirerande tänkare. 
Om det finns en övergripande problematik som utmärker 
hennes tänkande handlar den om att återvinna och ge ut-
rymme åt en erfarenhet av politik som hotar att uppslu-
kas av den moderna sociala och ekonomiska organise-
ringen av samhället – välfärdsstaten – som hon liknar vid 
en gigantisk hushållningsapparat. Ett annat återkom-
mande tema, som vi har utgått från i arbetet med den här 
antologin, är den spänningsfyllda relationen mellan poli-
tik och filosofi, mellan handlande och tänkande. I flera av 
sina texter visar Arendt att ett sådant spänningsförhållan-
de har präglat hela den västerländska idéhistorien. Hon 
för den själv tillbaka till den antika åtskillnaden mellan de 
två levnadsideal som på latin brukar benämnas vita activa 
respektive vita contemplativa.

Vita activa är den latinska översättningen av det grekis-
ka bios politikos. Ett tidigt exempel på det latinska begrep-
pet finner Arendt i Gudsstaten (De civitate Dei) där Augusti-
nus talar om vita actuosa som »ett liv vigt åt offentliga och 
politiska frågor«, men det tematiskt mer intressanta be-
greppet är den aristoteliska betydelsen av bios, det levnads-
sätt som kunde väljas av en fri man i form av ett liv vigt åt 
det sinnligt njutbara, åt det politiska livet eller åt den teo-
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retiska kontemplationen.1 Arendt vänder sig mot det före-
träde som kontemplationen har haft inom den västerländ-
ska filosofin i jämförelse med politiken, även om detta på 
intet sätt innebär att hon är kritisk mot tänkandet i sig. 
Både vita activa och vita contemplativa behövs.

Vem var då denna kontemplativt lagda tänkare som 
kämpade för att uppvärdera det politiska handlandet? 
Hon föddes den 14 oktober 1906 i Hannover som enda 
barnet till assimilerade judiska föräldrar, båda med rysk 
bakgrund, och växte upp i Königsberg, nuvarande Kalinin-
grad.2 Hennes far dog tidigt, då Arendt bara var sju år gam-
mal, och större delen av uppväxten tillbringade hon med 
sin mor, som gifte om sig när Arendt var i tonåren. Mo-
dern – en beundrare av den polskjudiska vänsteraktivisten 
och politiska tänkaren Rosa Luxemburg – uppmuntrade 
henne att studera vidare och efter studentexamen 1924 in-
ledde Arendt, som redan under gymnasietiden tillägnat 
sig Wolfgang von Goethe, Immanuel Kant och Søren 
Kierkegaard, studier i teologi i Marburg. Vid samma uni-
versitet undervisade Martin Heidegger, som senare kom 
att bli en förgrundsgestalt inom tysk fenomenologi. 
Arendt följde hans föreläsningar i grekisk filosofi, särskilt 
Aristoteles, och fördjupade sig även i fenomenologisk me-
tod för Edmund Husserl i Freiburg. 1925 fortsatte Arendt 
till Heidelberg för att studera för Karl Jaspers, psykiatriker 
och tongivande tysk existensfilosof. 1929, tjugutvå år gam-
mal, försvarade hon sin doktorsavhandling om kärleksbe-
greppet hos Augustinus.3 Samma år gifte hon sig med 
Günther Stern, som idag är mer känd under namnet 
Günther Anders, judisk filosof, journalist och tidig medie-
kritiker. De skilde sig åtta år senare.
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Intellektuellt kommer Arendts intresse under det tidi-
ga trettiotalet till uttryck i en biografi över den berlinska 
salongsvärdinnan Rahel Levin Varnhagen, publicerad 
först 1958, där hon undersöker judisk assimilation under 
den tidiga tyska romantiken.4 I takt med den tilltagande 
tyska antisemitismen övergav Arendt filosofistudierna 
och engagerade sig aktivt i judisk politik, bland annat i 
den tyska sionistiska rörelsen i Berlin. Hennes forskning i 
antisemitisk propaganda ledde till att hon greps av Gesta-
po 1933. Tillsammans med sin man lyckades hon fly till 
Paris, där hon levde som statslös till trettiotalets slut. 

Politiskt ägnade sig Arendt i Paris åt fortsatt arbete för 
den judiska saken. I en intervju kommenterade hon sena-
re sitt engagemang med följande ord, som också uttrycker 
hennes syn på identiteters politiska betingelse: 

Om man blir angripen i egenskap av jude måste man 
försvara sig som jude. Inte i egenskap av tysk, inte som 
världsmedborgare, inte som en bärare av mänskliga 
rättigheter eller vadhelst annat. Utan: vad kan jag göra 
särskilt i egenskap av jude? [...] Den judiska tillhörighe-
ten hade blivit mitt problem och mitt problem var po-
litiskt. Rent politiskt! Jag ville engagera mig i praktiskt 
arbete, exklusivt och enbart för den judiska saken.5 

Närmare bestämt engagerade hon sig i Youth Aliyah som 
arbetade med att rädda judiska barn och ungdomar från 
Tyskland. Senare, mellan 1941 och 1945, medverkade 
Arendt också regelbundet i den New York-baserade tyska 
judiska emigranttidskriften Der Aufbau. I sina artiklar plä-
derade hon bland annat för upprättandet av en judisk 
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armé i kampen mot nazismen. Samtidigt är det viktigt att 
påpeka att den judiska identiteten knappast var primär för 
henne. När Gershom Scholem, den judiske lärdomsgigan-
ten, beklagade sig över att Arendt saknade »Ahabath Isra-
el: Kärlek till det judiska folket« kunde hon inte annat än 
instämma. »Du har helt rätt«, svarade hon i ett brev 1963, 
»jag har aldrig i hela mitt liv ›älskat‹ något folk eller kol-
lektiv – varken det tyska folket eller det franska eller det 
amerikanska eller arbetarklassen eller något annat«.6

I Paris mötte Arendt Heinrich Blücher, en icke-judisk 
tysk proletär och kommunist som i Berlin hade tillhört 
Rosa Luxemburgs besegrade Spartakusförbund. Arendt 
och Blücher gifte sig 1940. Ett halvår senare arresterades 
båda, skildes åt och sattes i interneringsläger i södra Frank-
rike tillsammans med andra statslösa tyskar. I ett ögon-
blick av politisk förvirring kunde de ta sig via Spanien och 
Portugal till USA 1941. Där kunde Arendt även återfören-
as med sin mor. Tio år senare, samma år som hennes första 
stora politiska verk kom ut, The Origins of Totalitarianism 
(1951), erhöll hon amerikanskt medborgarskap.

I The Origins of Totalitarianism analyserar Arendt de po-
litiska, ekonomiska och historiska omständigheter som 
bidrog till upplösningen av traditionella politiska och 
moraliska värden och till uppkomsten av 1900-talets eu-
ropeiska totalitära stater, i synnerhet den tyska nazistiska 
regimen.7 Boken består av tre delar. Den första handlar 
om den moderna antisemitismen, den andra om den eu-
ropeiska koloniala imperialismen och den tredje om tota-
litarismen som fenomen. Arendt framställer totalitaris-
men som en historiskt specifik styrelseform vars förtryck 
skiljer sig väsentligt från tidigare tyranniska och även fas-
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cistiska regimer. Totalitarismen är i grunden en rörelse 
vars mål är global makt genom terror och enligt principen 
»allt är möjligt«.8 Dess monstruösa brott mot mänsklig-
heten består, enligt Arendts analys, i sätten att experi-
mentera med den mänskliga naturen i 1900-talets kon-
centrations- och förintelseläger, vilka hon förstår som 
dess centrala institutioner. I lägren berövades människor 
inte enbart sina lagliga och politiska rättigheter. De från-
togs också den moraliska friheten att göra val och överhu-
vudtaget ta initiativ: att spontant påbörja något nytt och 
därigenom framträda i en mänsklig pluralitet. Enligt den 
totalitära ideologi som Arendt blottlägger i The Origins of 
Totalitarianism är individuella initiativ – det politiska li-
vets kärna – onödiga, ointressanta och meningslösa.

Enskilda handlingars avgörande politiska betydelse 
understryks särskilt i Människans villkor. Vita activa (1958), 
som måste betraktas som Arendts politisk-teoretiska hu-
vudverk. Där analyserar hon de tre mänskliga verksam-
heter som hon menar kännetecknar det praktiska eller 
aktiva livet: arbetet, tillverkningen och handlandet. I 
analysen av arbetet utgår Arendt från Karl Marx teorier 
som hon både uppskattar och är kritisk mot. Särskilt vän-
der hon sig mot hans föreställning att människan skulle 
kunna befrias från arbetet. I arbetet, som utgör en själv-
klar del av den privata sfären, framställs enligt Arendt 
produkter som konsumeras omedelbart. Det resulterar 
därför inte i något konkret eller beständigt, utan motsva-
rar närmast den biologiska processen. Därmed också sagt 
att det är helt livsnödvändigt. I detta perspektiv är män-
niskan helt enkelt en animal laborans, ett arbetande djur 
som inte kan transcendera sina givna förutsättningar.
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Tillverkningen, den andra mänskliga aktivitetsformen, 
ger däremot upphov till en artificiell värld av ting. Homo 
faber skapar en bestående värld, den människoskapade 
världen. Inte heller den har någon absolut hållbarhet, 
utan i sista hand ingår allt i ett slags allomfattande krets-
lopp, men den är ändå beständig på ett helt annat sätt än 
arbetets reproduktiva sfär. Tillverkning kan beskrivas 
som ett instrumentellt förlopp med en tydlig början och 
slut, enligt en mål-medel-rationalitet. Precis som arbetet 
är tillverkningen prepolitisk till sin karaktär, samtidigt 
som båda verksamheterna utgör förutsättningar för det 
politiska livet.

Slutligen finns handlandet som uppenbarar den mänsk-
liga tillvarons oförutsägbarhet och förmågan att initiera 
något nytt. Typiskt nog använder Arendt inget latinskt 
tematiserande namn för människan i denna tredje verk-
samhetsform. Här kännetecknas människor av det obe-
stämbara, av att inte kunna fixeras. I handlandet, praxis, 
som är intimt sammanbundet med talet, lexis, blottläggs 
samtidigt deras särskildhet. Handlandet, den specifikt 
politiska verksamheten, är för Arendt diskursivt; genom 
språket infogas den ordlösa »gärningen« i ett mänskligt 
betydelsesammanhang och uppenbarar vem någon är. Att 
aktivt framträda i världen vilar vidare på att den handlan-
de människan själv griper initiativet. Det är i den mening-
en som Arendt förstår handlandet i termer av att påbörja 
något nytt. Handlandet sätter igång processer som man 
omöjligen kan veta var de slutar. Det bryter in i den väv av 
mellanmänskliga relationer inom vilket det politiska li-
vet utspelas. Pluraliteten är på så sätt en förutsättning inte 
bara för det genuina handlandet utan också för politiken. 
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Till Arendts mer betydande verk, vid sidan av The Ori-
gins of Totalitarianism och Människans villkor, hör On Revo-
lution (1963), i vilket hon studerar de två paradigmatiska 
revolutionerna under 1700-talet, den amerikanska och 
den franska, On Violence (1970), där hon i en kritisk upp-
görelse med tidens våldsromantik undersöker våldets re-
lation till makt och politik, och essäsamlingen Mellan det 
förflutna och framtiden (1961, utvidgad utgåva 1968), som 
innehåller några av hennes mest lästa texter, såsom »Vad 
är frihet?« och »Kris i uppfostran«. 

Till Arendts huvudverk måste man också räkna hennes 
rapportering av rättegången mot SS-officeren Adolf Eich-
mann 1961. Under andra världskriget var Eichmann en av 
de ledande organisatörerna av Förintelsen, det vill säga 
Tredje rikets »slutgiltiga lösning« av judefrågan: massför-
intelsen i lägren, vilken Arendt tidigare – i Origins of Totali-
tarianism – beskrivit i termer av radikal ondska.9 Efter kri-
get lyckades Eichmann fly till Argentina, där han tog sig en 
annan identitet, men i maj 1960 tillfångatogs han av israe-
liska soldater och fördes till Jerusalem. Året därpå ställdes 
han inför rätta. Som reporter för veckotidskriften The New 
Yorker följde Arendt rättegången, och de artiklar som hon 
skrev låg till grund för den senare utgivna boken Eichmann 
in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil (1963). I den 
svenska översättningen har undertiteln blivit huvudtitel, 
Den banala ondskan, och det är för just det uttrycket som bo-
ken, och kanske också Arendt, framför allt har blivit känd. 
Man kan dock notera att frasen den banala ondskan, eller 
rättare sagt ondskans banalitet, faktiskt bara förekommer 
en enda gång i boken, när hon mot slutet angående Eich-
manns avrättning skriver: »Det var som om han under 
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dessa sista minuter sammanfattade allt som denna långa 
kurs i mänsklig gemenhet lärt oss: ondskans banalitet är 
alltför hemsk för att kunna uttryckas i ord.«10 

Arendt har inte några anspråk på att lägga fram en all-
mängiltig teori om ondskan, men vad hon däremot vill 
göra är att visa på skillnaden mellan ondska som fenomen 
och onda människor. Även om nazismens gärningar på 
alla sätt var monstruösa så var det inget demoniskt över 
Eichmann. Tvärtemot vad man gärna vill föreställa sig var 
han inget sadistiskt monster, utan snarare framstod han, 
noterar Arendt, som fruktansvärt normal – en ambitiös 
men rätt simpel byråkrat. Särskilt lyfter hon fram hans 
oförmåga att tänka självständigt; han gav intryck av att 
bokstavligt talat vara tanklös. Detta porträtt av Eichmann 
har i senare forskning visat sig vara alltför ensidigt. Inte 
minst tycks Arendt ha underskattat den ideologiska över-
tygelse som låg till grund för Eichmanns handlande. Men 
det hindrar inte att den distinktion som hon gör mellan 
onda människor och onda företeelser fortfarande ter sig 
användbar, liksom hennes insikt att ondska långt ifrån all-
tid men ändå ibland bäst kan förstås i termer av tanklös-
het. Tanklöshet är då inte detsamma som att vara irratio-
nell, utan snarare handlar det om ett rationellt och logiskt 
beteende i avsaknad av eget tänkande och omdöme.

Erfarenheterna från Eichmannrättegången, med den 
kvardröjande frågan om relationen mellan tänkande och 
moral, låg delvis också till grund för Arendts sista verk, The 
Life of the Mind, en stort upplagd trilogi som förblev ofull-
bordad.11 Samtidigt var den tänkt som en parallellstudie till 
Människans villkor. Medan Arendt i Människans villkor hade 
beskrivit de tre grundläggande mänskliga verksamheterna 
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– arbete, tillverkning och handlande – så skulle hon i The 
Life of the Mind undersöka människans tre fundamentala 
intellektuella eller andliga förmågor: tänkandet, viljan och 
omdömet. När Arendt dog den 4 december 1975 var de två 
första delarna färdigskrivna, medan den tredje endast före-
låg i fragmentarisk form. Av bland annat hennes postumt 
publicerade Kantföreläsningar står det ändå klart att hon 
uppfattade omdömeskraften som den mest politiska av 
människans intellektuella förmågor och som en medieran-
de kraft mellan vita activa och vita contemplativa.12

De bidrag som samlats i den här boken rör sig alla på oli-
ka sätt mellan de båda polerna vita activa och vita contemp-
lativa. I »Natalitet, handlande och frihet: Arendts bidrag 
till händelsens filosofi« inleder Ulrika Björk med en re-
flektion över händelsen som fenomen inom ramen för 
Arendts politiska ontologi i Människans villkor. I den klas-
siska fenomenologiska och existensfilosofiska traditionen 
betecknar händelsen det oväntade; det som inträffar som 
ett brott i den levda tiden och om vilket vi bara kan tänka i 
efterhand. Ulrika Björk tolkar Arendts beskrivning av na-
talitet och handlande som ett originellt bidrag till händel-
sens fenomenologi. Båda vittnar om Arendts politiska fri-
hetsbegrepp, enligt vilket verklig frihet bara kan framträda 
i en gemenskap vars villkor är pluralitet. En avslutande 
jämförelse med Arendts analys av förundran, som hos Pla-
ton utgör »filosofins början«, tematiserar händelsen som 
»det politiska tänkandets början«.

Shamal Kaveh fortsätter med en kritisk tolkning av 
Arendts begrepp om det politiska. Med referenspunkter 
som Heidegger, Carl Schmitt och Chantal Mouffe ställs 
här frågan om det politiska verkligen är politiskt hos 
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Arendt och om det kan överskrida det konsensustänkan-
de som råder inom dagens politik. Shamal Kavehs svar är 
nej. Han ifrågasätter Arendts åtskillnad mellan det poli-
tiska och det sociala liksom hennes agonistiska uppfatt-
ning om det politiska livet, enligt vilket legitima konflik-
ter har formen av åsikter och argument som spelas ut mot 
varandra i den offentliga arenan, och menar att detta ute-
sluter verkliga politiska konflikter. Arendts städade poli-
tiska rum förutsätter med andra ord ett grundläggande 
samförstånd och lider av en brist på förankring i den soci-
alt och politiskt ojämlika värld i vilken vi lever.

Gustav Strandberg följer den tjeckiske fenomenologen 
och medborgarrättsaktivisten Jan Patočkas tillägnelse av 
Arendt. Bidraget »Med Arendt, bortom Arendt: Patočkas 
läsning av Människans villkor« redogör för Patočkas för-
sök att upprätta en så kallad »a-subjektiv fenomenologi«, 
vilket innebär en fenomenologi som lämnar den cartesi-
anska traditionens subjekt till förmån för en analys av 
människans praktiska och konkreta förhållande till sin 
omvärld. Patočkas omformulering av det verksamma li-
vets tre former (arbete, tillverkning och handlande) till 
rörelser möjliggör enligt Gustav Strandberg ett icke-
rumsligt politikbegrepp som uppstår ur strid och kamp. 
Intensiteten hos vissa frågor gör dem politiska. Den »san-
ningens rörelse« som motsvarar Arendts handlande inne-
bär ett liv i »amplitud«, där gränser överskrids och indi-
viden ifrågasätts som grund för mänsklig gemenskap.

I »Arendt och rätten till rättigheter« lyfter Maria Bex-
elius fram Arendts begrepp om »en rätt till rättigheter« – 
vilket ytterst handlar om rätten att tillhöra en politisk ge-
menskap – som ett fruktbart inlägg i den dagspolitiska 
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debatten om mänskliga rättigheter och en fördjupande 
kommentar till dagens europeiska asyl- och migrations-
politik. Med utgångspunkt i The Origins of Totalitarianism 
visar hon hur människorättens kris sedan början av 
1900-talet har uppenbarat sig i den statslöse och flykting-
en, som FN:s deklaration om mänskliga rättigheter inte 
förmår skydda. Krisen har sin bakgrund i 1700-talets 
människorättsdeklarationer och idé om folkets enhet: 
den som exkluderades från folket utgjorde nationalsta-
tens anomali och paria. Förlusten av medborgarskap blir 
därför liktydigt med förlusten av regeringsskydd, med-
borgerliga och mänskliga rättigheter. Genom en diskus-
sion av Étienne Balibars och Jacques Rancières motsatta 
tolkningar av flyktingens politiska status visar Maria Bex-
elius att Arendts kritik av den liberala människorättsdis-
kursen fortfarande är aktuell.

Stefan Jonsson uppmärksammar en annan av den euro-
peiska politiska och teoretiska kulturens parior, nämligen 
»massan«. I »Hannah Arendt i Weimarrepubliken« visar 
han hur massan som begrepp och konstruktion användes 
flitigt i 1920-talets och 1930-talets tyska filosofiska och so-
ciologiska diskurs om det samtida moderna samhället. 
Det är dock tvivelaktigt om några massor ens har existe-
rat, vilket gör massans funktion i Arendts argument om de 
europeiska totalitära staternas uppkomst i The Origins of 
Totalitarianism, liksom hennes politiska teori i allmänhet, 
djupt problematisk. Genom att postulera massorna som 
totalitarismens »närande substrat« och, omvänt, slutet 
för den demokratiska politiken företräder Arendt enligt 
Stefan Jonsson uppfattningen att jämlikhet i den sociala 
sfären är oförenlig med en demokratisk politik. Han tol-
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kar därför hennes beskrivning av massorna som en akt av 
social diskriminering i sig.

Victoria Fareld utgår i sitt bidrag »Temporalt ansvar 
mellan minne och glömska: Förlåtelse och skuld hos 
Arendt« från den generativa mångtydigheten hos be-
greppet »början« i Människans villkor. Arendts komplexa 
syn på början har bäring på de frågor om skuld och ansvar 
som nazismens brott har aktualiserat och på mer allmän-
na frågor om vår etiska relation till brott i det förflutna. 
Enligt Victoria Fareld vittnar börjans tidsligheter hos 
Arendt om en spänning mellan ett radikalt och grundlöst 
»nu« och ett förflutet i form av ursprung och historia. 
Början binder människan till en viss tidslig ordning men 
lösgör henne också genom förlåtelsen, vars tidsliga form 
inte är glömskan utan minnet. Minnets förankrande 
funktion motiverar idén om ett temporalt ansvar, vilket 
inte främst handlar om att lära av historien. Historien blir 
istället en plats där individuella skuldfrågor kan regleras 
och omvandlas till ett gemensamt ansvar.

Med »Tankens fenomenologi: Hannah Arendts försök 
att tänka tänkandet annorlunda« skiftar Anders Burman 
perspektivet från vita activa till vita contemplativa. Enligt 
den tankens fenomenologi han skisserar, och som främst 
bygger på första delen av The Life of the Mind, uppmärk-
sammas särskilt Sokrates, Kant och Heidegger. Sokrates 
är det resultatlösa tänkandets idealtyp. Hans exempel på-
minner om betydelsen av samtalet med andra i polis, men 
aktualiserar också den inre dialogen och den relation mel-
lan tänkande och moral som Arendt lyfte fram i sin rap-
portering om Eichmannrättegången. En av Kants största 
upptäckter var enligt Arendt åtskillnaden mellan förstånd 



20

(Verstand) och förnuft (Vernunft), vilken hon driver läng-
re än Kant. Arendt är mest kritisk gentemot Heidegger, 
som hon typiskt nog också står närmast. Som Anders 
Burman visar handlar tänkandet för Arendt om mening 
snarare än om vara. Genom omdömesförmågan är tän-
kandet förbundet med inte bara moral utan också politik.

Arendt delar Heideggers uppfattning att poesi och 
konst härrör från tänkandet och därför måste beskrivas 
som »tanketing«. Denna idé fördjupar Cecilia Sjöholm i 
sitt bidrag »Ansikten som talar: Arendts estetiska vänd-
ning« genom en analys av förhållandet mellan konst och 
politik. Med utgångspunkt i två av Arendts sällsynta 
kommentarer av konstverk − Rembrandts Batseba och 
Matisses Jeanette − visar hon hur konstverket skapar en 
unik form av beständighet som ger tanken en konkret 
form. Konstverket tillhör varken homo fabers värld, efter-
som det inte är ett nyttoinriktat föremål, eller den poli-
tiska världen, eftersom det är ett sinnligt objekt. Dess 
unika status leder Cecilia Sjöholm till Arendts tolkning 
av smakomdömet, som betingas av vad Kant i Kritik av 
omdömeskraften kallar ett sensus communis eller »gemen-
samt sinne«. Släktskapet mellan konst och politik fram-
träder om blicken riktas från konstverket till åskådaren, 
som med sitt på samma gång subjektiva och gemensamt 
betingade omdöme − »sinnet för verklighet« − bidrar till 
en bestående värld.

Arendts Kantläsning är, slutligen, ämnet för Sven-
Olov Wallensteins bidrag, som jämför hennes och Jean-
François Lyotards motsatta tolkningar av det »gemen-
samma sinnet«. Båda läser Kant »utifrån och in« − de 
tolkar behandlingen av kunskapen, etiken och estetiken 
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utifrån hans spridda historisk-politiska texter − och för 
båda är det reflekterande omdömet centralt. Däremot lyf-
ter de fram två olika huvudlinjer i tolkningen av sensus 
communis. Medan det gemensamma sinnet hos Arendt 
måste tänkas i termer av den tillblivelse som det empiris-
ka framträdelserummet möjliggör, orienterar det sig hos 
Lyotard mot den översinnliga idén. Lyotard betonar den 
»rest« eller ofullständighet som kännetecknar subjektiv 
tillblivelse och som han utvecklar i termer av tillblivel-
sens »barndom«. Lyotards konflikt med Arendt blir tyd-
lig i tolkningen av hennes natalitetsbegrepp, vilket enligt 
honom saknar den rest som barndomens figur utgör och 
genom vilken han − till skillnad från Arendt − vidareför 
och omformar Kants transcendentalfilosofiska motiv.

Arendt har med rätta kritiserats för att på ett nostalgiskt 
och ofta naivt sätt idealisera den grekiska stadsstaten, polis, 
och avvisa det moderna samhället; i synnerhet den sociala 
frihet och jämlikhet som vår tids liberala och socialistiska 
rörelser har erövrat. Modern jämlikhet framstår i Männis-
kans villkor ofta som synonymt med social konformism. 
Den strikta åtskillnaden mellan det politiska livet och det 
sociala verkar också ha förblindat Arendt för vissa av det 
sociala livets politiska implikationer. Det gäller till exem-
pel hennes anmärkningsvärda och ännu omdebatterade 
ställningstagande mot upphävandet av de amerikanska 
rassegregeringslagarna i slutet av 1950-talet, vilka hon 
menade inte var en politisk fråga. Ändå kvarstår hennes 
tre kanske mest betydande bidrag till den politiska teorin: 
analysen av totalitarismens ursprung i 1700- och 1800-ta-
lens ekonomiska, sociala och politiska utveckling, hennes 
därmed förbundna insisterande på pluralitet, samt kriti-
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ken av en intellektuell tradition som varit ointresserad av 
att på allvar reflektera över politiska händelser och deras 
ofta oförutsedda filosofiska och mänskliga betydelse.

Inte minst fungerar Arendts politiska ideal som en tan-
keväckande motbild till dagens utslätade politiska debatt. 
Och det är kanske just därför som det är så stimulerande 
att läsa denna fria tänkare; Selbstdenker som det heter på 
tyska. Som läsare av Arendts texter bjuds man in till att 
själv tänka vidare utifrån det som hon har tänkt.
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Natalitet, handlande och frihet: 
Arendts bidrag till händelsens fenomenologi 
Ulrika Björk

I en artikel från 1946 spårar Hannah Arendt det tyska or-
det Existenz till Friedrich von Schellings senare skrifter 
och vad hon beskriver som hans uppror mot »den rena 
tankens« filosofi, eller en filosofi där varat och tänkandet 
är identiskt. Arendt utser Georg Wilhelm Friedrich He-
gel till den sista representanten för detta västerländska 
metafysiska tänkande. Med syftet att förstå existensens 
subjektiva aspekter i förhållande till dess objektiva, och 
visa hur ingenting kan förstås oberoende av dess relatio-
ner till allting annat, förde han samman alla naturliga och 
historiska fenomen i en totalitet.1 Efter Schellings uppror 
mot en traditionell metafysik används begreppet existens 
alltid i motsats till det enbart tänkta eller kontemplativa, 
enligt Arendt: »som det konkreta i motsats till det rent 
abstrakta; som det individuella i kontrast till det rent uni-
versella«.2 Filosofin som den uttrycks av alla existensfilo-
sofer blir med andra ord misstänksam mot själva »be-
greppet« därför att det enbart förmår redogöra för 
essenser – för vad något är, till skillnad från att det är. Till 
existensfilosofin hänför Arendt inte bara den sene Schel-
ling, utan även Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, 
Karl Jaspers och Martin Heidegger. Oavsett om de försö-
ker återupprätta tankens och varats enhet eller förstår den 
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som för alltid förlorad representerar dessa tänkare en mo-
dern filosofi som försöker komma tillrätta med männis-
kans ontologiska hemlöshet; hennes tillfällighet, enskild-
het och frihet.

I den här essän är min utgångspunkt att även Arendts 
eget tänkande delvis måste tolkas mot bakgrund av den ti-
diga existensfilosofin. Jag ska visa det genom att påbörja 
en reflektion över »händelsen« som fenomen inom ra-
men för Arendts politiska ontologi. I Människans villkor 
beskriver Arendt nataliteten och handlandet som händel-
ser i betydelsen att de bryter in i världen på ett både för-
väntat och oväntat sätt. Med natalitet menar Arendt fö-
delsen in i den historiska världen − var och ens unika 
början − till skillnad från artens naturliga reproduktion.3 I 
förhållande till denna första födelse begreppsliggör hon 
handlandet som en »andra födelse«. Genom möjligheten 
att föra något nytt in i världen, till och med uppenbara en 
ny värld, både förutsätter och vittnar båda händelserna om 
mänsklig frihet. Initiativ, början och frihet är hos Arendt 
alla besläktade med natalitet och handlande. En avgöran-
de skillnad mellan Arendt och de tidiga existensfilosoferna 
är dock att friheten hos henne är politisk i en aristotelisk 
mening: mänsklig frihet kan bara existera där olika men 
jämlika individer (medborgarna i polis) handlar med var-
andra för en gemensam värld. »Det är i umgänget med 
andra vi först blir medvetna om friheten och dess motsats, 
inte i umgänget med oss själva«, skriver Arendt.4

Schellings svar på »den subjektiva frihetens« problem, 
som först formulerades av Kant, var enligt Arendt att ta sin 
tillflykt till det gudomliga i syftet att återfinna ett hem för 
människan i en naturlig värld som hade blivit henne främ-
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mande och där individer, som friheter, inte längre kunde 
känna igen sig själva.5 Med Kierkegaard föddes istället en 
»negativ« existensfilosofi. När Kierkegaard ställde en-
skildheten mot det hegelska systemet var utgångspunkten 
»människans övergivenhet i en fullständigt förklarad 
värld«, i vilken hon utgör en paradox. Den enskilda exis-
tensens faktiska och tillfälliga sanning – att jag är jag och 
ingen annan, och att jag är, snarare än inte är, kan med 
andra ord varken förutses av förnuftet, eller upplösas i nå-
got rent tänkbart.6 Kierkegaards tänkande kring den sub-
jektiva erfarenheten försåg också 1900-talets betydande 
existensfilosofiska ontologier med sitt konkreta innehåll.

Vad Arendt beskriver som filosofins »nya« innehåll 
framträder för första gången hos Jaspers, som förstår upp-
levelsen av döden, tillfälligheten, skulden, kampen och 
kärleken som »gränssituationer« i vilka människans an-
tinomiska natur placerar henne.7 Men det återkommer 
även i Heideggers fenomenologiska beskrivningar av det 
mänskliga varats unika sätt att relatera till världen, sig 
själv och andra. Den mänskliga tillvaron kan varken be-
greppliggöras med hjälp av en traditionell substansmeta-
fysik eller utifrån den moderna vetenskapens naturalis-
tiska kategorier och språk. Människans »essens« är 
istället hennes existens; hennes vara består i att hon är. 
Tillvaron är därför ytterst bestämd av och måste förstås 
utifrån sin tidslighet, ändlighet och intighet.8

På samma gång som Arendt värnar om mänsklig indivi-
dualitet vittnar nataliteten och handlandet inte om någon 
inre »subjektiv frihet«. Arendt anklagar den västerländska 
filosofiska traditionen för att ha »förvrängt själva idén om 
frihet som den framstår för den mänskliga erfarenheten, 
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och detta genom att flytta över den från sitt ursprungliga 
fält − området för politik och mänskliga angelägenheter − 
till en inre domän − viljan − där den skulle ligga öppen för 
själv-inspektion«.9 Som händelse är handlandet, och i en 
vidare mening också nataliteten, beroende av en politisk 
gemenskap, vilket för Arendt innebär en gemenskap vars 
grundläggande villkor är pluralitet. Hon kallar därför 
handlandet »den politiska verksamheten par excellens« och 
föreslår att nataliteten, genom sin nära förbindelse med 
handlandet, »är ett lika avgörande och kategoribildande 
faktum för det politiska tänkandet som mortaliteten sedan 
urminnes tider – i Västerlandet åtminstone sedan Platon – 
varit för det metafysiska«.10 I den avslutande delen av essän 
ska jag utifrån Arendts utläggning av förundran (thauma-
zein) som det teoretiska tänkandets början föreslå att de 
»händelser« som uppstår ur mänskliga initiativ utgör det 
politiska tänkandets början. Innan jag vänder mig till hän-
delsen som tema i Människans villkor ska jag presentera fe-
nomenologins sätt att närma sig händelsen och påminna 
om Arendts eget förhållande till fenomenologin.

Att tänka efter det inträffade
I sitt svar på frågan om filosofins sätt att redogöra för hän-
delsen argumenterar Françoise Dastur, i linje med det ex-
istensfilosofiska perspektivet, för att händelsen tillhör frå-
gan om tiden och att den fenomenologiska filosofin, som 
låter den icke-givna tidsliga karaktären hos det som är gi-
vet för oss framträda, lämpar sig särskilt väl för att närma 
sig händelsen som fenomen.11 Händelsen aktualiserar ti-
dens diskontinuitet och eventualitet och kan, skriver hon, 
just definieras som det som inte förväntades; det som 
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drabbar oss på ett oförutsett och överraskande sätt.12 Hän-
delsen tar oss i besittning, utan förvarning, och förändrar 
vår existens. Den framträder som något som både rubbar 
tiden och ger den en ny form; den stoppar tidens flöde och 
ändrar dess riktning. Eftersom händelsen inträffar som ett 
brott i den levda tiden är vi aldrig samtidiga med den. Tän-
kandet kring händelsen uppstår alltid efter händelsen.13

Det kan verka motsägelsefullt att fenomenologin skul-
le kunna beskriva händelsen. En grundsats inom fenome-
nologin är att det inte finns någon sanning bortom eller 
bakom fenomenen, det som visar sig, och att filosofins 
uppgift är att återvända till »tingen själva«, enligt Hus-
serls berömda formulering.14 Fenomenologen beskriver 
tingen såsom de visar sig eller framträder i den levda erfa-
renheten. Om fenomenologins objekt, som Dastur på-
står, är fenomenalitet, hur kan den då beskriva det som 
inte framträder och det vi inte förväntade oss? Det feno-
menologiska svaret är att framträdandet alltid sker mot 
en horisont av frånvaro, och att det gäller för såväl rumsli-
ga som tidsliga fenomen. Att fenomenologin intresserar 
sig för fenomenalitet innebär därför att den inte enbart 
syftar till att beskriva hur redan konstituerade historiska 
objekt är givna och kan förväntas framträda. Den syftar 
även till att beskriva den process eller genes som befinner 
sig vid ursprunget till motsättningen mellan subjektet 
och den givna världen.15 Tänkandet »efter händelsen« är 
fenomenologins försök att svara för hur världens, och 
subjektets, framträdande inte kan förutses.

Som existensfilosof har Husserl inte mycket att bidra 
med, enligt Arendt. Hans svar på den moderna männis-
kans upplevelse av hemlöshet är enligt henne att ta omvä-
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gen kring medvetandet och genom beskrivningen av dess 
intentionala struktur avlägsna världens främmande ka-
raktär.16 Genom att beskriva och variera de intentionala 
akterna och deras objekt blir världen åter »subjektiv« och 
välkänd. I sin egen beskrivning av världen i första delen av 
The Life of the Mind ger Arendt samtidigt uttryck för sin 
egen fenomenologiska grundsyn. Den värld vi föds in i är 
en »framträdandets värld«, skriver hon, vilket också bety-
der en »varseblivningens värld«.17 Det finns inte något el-
ler någon som existerar vars vara inte förutsätter en be-
traktare. Detta får två konsekvenser. För det första 
existerar allt som är, i den mån det framträder, enligt plu-
ralitetens villkor, vilket Arendt uttrycker i en fras som 
återkommer i olika variationer i hennes texter: männis-
kor, snarare än Människan bebor vår planet; »[p]luralitet 
är jordens lag«.18 Att människor enligt Arendt framträder 
i världen »liksom skådespelare på en scen« innebär för det 
andra att de – även om scenen är gemensam för alla be-
traktare – förefaller olika för varje exemplar inom arten.19 
Tillsammans med varseblivningens prioritet skapar »plu-
ralitetens lag« med andra ord en begreppslig skillnad mel-
lan att framträda och att förefalla, eller mellan framträdan-
det och det skenbara framträdandet: »Det skenbara 
framträdandet (seeming) motsvarar det faktum att varje 
framträdande, oavsett sin identitet, varseblivs av en plura-
litet av betraktare«.20 Arendt liknar det skenbara framträ-
dandet vid en sorts förklädnad som varje framträdande, 
genom sin bestämmelse att framträda, förvärvar. Förkläd-
naden kan i vissa fall dölja och vanställa det som framträ-
der men behöver inte nödvändigtvis göra det. Framträ-
dandet framvisar men det skyddar också från framvisande, 
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och detta skyddande kan till och med tänkas vara framträ-
dandets viktigaste funktion.21

Arendts åtskillnad mellan att framträda och att före-
falla påminner om de sätt på vilka Heidegger i en berömd 
föreläsning från 1935 menar att framträdandet (Schein) 
bestämmer eller stakar ut gränserna för varat (Sein) i det 
tidiga grekiska tänkandet.22 Heidegger skiljer mellan 
Schein som strålglans och skimmer, Schein som framträda 
i betydelsen »träda fram i ljuset« eller »på scenen« och 
Schein som sken (Anschein); att förefalla eller »blott fram-
träda«.23 Schein i den andra betydelsen, som möjliggör de 
två övriga, uppenbarar och får det fördolda att visa sig. I 
meningen självframträdande ger oss den andra betydel-
sen också tillgång till det specifikt grekiska sanningsbe-
greppet, aletheia. Med detta sanningsbegrepp förstod 
grekerna enligt Heidegger det som visar sig men som 
också undandrar sig synlighet. Mot den här bakgrunden 
bör det skenbara framträdandet hos Arendt  som utan 
tvekan var bekant med Heideggers föreläsning  inte 
uppfattas i termer av »falskhet« i motsats till »sanning«. 
Det får istället sin mening av det inbördes nödvändiga 
förhållande mellan att vara och att framträda genom vil-
ket sanningen visar sig. 

I det följande ska jag föreslå att framträdandets mång-
bottnade betydelse hos Arendt kan tolkas politiskt så att 
offentlighetens rum, där det verkligen existerar, både up-
penbarar och skyddar den mänskliga friheten.

Natalitet, handlande och frihet
Människans villkor är en fenomenologi över det verksam-
ma livet (vita activa), vars bärande idéer och begrepp 
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Arendt hämtar från grekiskt, romerskt och kristet tänkan-
de. 24 När Arendt omtolkar polis som modell för det politis-
ka livet är det dock inte främst Platons politiska filosofi 
hon åberopar, utan Aristoteles och en mer allmänt senan-
tik uppfattning om skillnaden mellan den politiska och 
den teoretiska livsformen. Som hon själv uttrycker det är 
Människans villkor tänkt att vara »en förnyad reflektion 
kring de villkor människan hittills levat under«, vilken in-
direkt vägleds av »farhågor och erfarenheter i den nuva-
rande situationen«.25 Även om en sådan reflektion tillhör 
eftertänksamhetens område, snarare än den praktiska po-
litikens, visar Människans villkor på en möjlighet för tän-
kandet som ger eko av existensfilosofin. Enligt Jaspers är 
det just erfarenheten av de gränssituationer där tillvaron 
konfronterar oss som osäker, obegriplig och oförutsägbar 
som driver oss att tänka.

Arendt tematiserar natalitet och mortalitet som de två 
mest allmänna villkoren för mänskligt liv: vi kommer till 
världen genom födelsen och försvinner ur den genom dö-
den. Som sådana utgör nataliteten och mortaliteten de 
yttersta betingelserna för de tre verksamheter Arendt för-
står som fundamentala för den mänskliga existensen, 
nämligen arbetet, tillverkningen och handlandet. Genom 
betoningen på det nya är nataliteten och handlandet be-
släktade: »Den nya början som markeras av födelsen kan 
göra sig gällande i världen endast av det skälet att nykom-
lingen har förmågan att börja något nytt, d.v.s. att hand-
la«.26 Natalitet som begreppslig figur är förbunden med 
termerna initium, begynnelse och ursprung, vilka intro-
duceras tidigast i Arendts doktorsavhandling om kärlek i 
Augustinus andliga och politiska skrifter.27 När Arendt 
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hävdar att mänskliga varelser har den spontana och krea-
tiva förmågan att initiera det nya påminner hon om Au-
gustinus kristna åtskillnad mellan principium och initium, 
som två olika slags begynnelser.

Medan principium hänvisar till Guds skapelse av uni-
versum – till världens och tidens början, vilka »båda 
fanns till före människan« – hänvisar initium till »själar-
nas« eller de mänskliga varelsernas början, enligt 
Arendts tolkning av Augustinus. Det var just på grund av 
det nya (novitas), och mot all cyklisk upprepning, som 
människan skapades: »den början som skapades med 
människan hindrade tiden och det skapade universat 
som helhet från att för evigt röra sig i cykler runt sig självt 
på ett ändamålslöst sätt och utan att något nytt någonsin 
inträffar«.28 I förhållande till en i kristen mening kos-
misk världstid markerar människans skapelse början på 
en ny värld och en ny tid. Som Arendt skriver i Männis-
kans villkor innebär denna nya tid »inte början på något 
som när det väl skapats finns till sitt väsen, utvecklas, 
dröjer kvar eller förgår, utan början på en varelse som 
själv har förmågan att påbörja«.29 I förhållande till det 
kristna kosmos upprepande tidslighet innebär den 
mänskliga tidsligheten med andra ord »börjans början 
eller själva påbörjandet«.30 Den början som människan 
markerar förbinder Arendt uttryckligen med händelsen 
som fenomen. Det ligger i varje börjans natur att den 
fullständigt oväntat bryter in i världen, skriver hon, och 
än mer explicit: »[h]ändelsens oförutsägbarhet hör till 
varje början och varje ursprung«.31 I en senare passage fö-
reslår hon att händelsens oförutsägbarhet inte bara ka-
raktäriserar människan som början och ursprung, utan 
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livet som sådant. Den börjans élan eller impuls som ges 
med födelsen är en livets spänning, vilken kan upprätt-
hållas livet igenom därför att vi är fångna i en historia 
»vars utgång vi inte känner«.32

På ett liknande sätt som människan i egenskap av initi-
um, enligt det augustinska perspektivet, bryter in i en cy-
klisk värld och tid som fanns före henne tänker sig Arendt 
att vi med våra handlingar infogar oss i en historisk värld 
som fanns innan vi föddes. Som fenomenolog förstår hon 
denna värld som ett framträdelserum. Men hon beskriver 
den också metaforiskt som en »väv« av relationer.33 Bilden 
av en väv är tänkt att uppmärksamma både ogripbarheten 
hos de mänskliga angelägenheternas värld, till skillnad från 
den synliga tingvärld som de tillverkade föremålen etable-
rar, och handlandets oförutsägbarhet. Vad som framträder 
på ett ogripbart sätt, som trådarna i en väv, är unika livshis-
torier: »Nykomlingens ådagaläggande av sig själv i ord och 
nya början i handling är [därför] som trådar som träs i ett 
redan givet mönster och som förändrar väven, liksom den-
na å sin sida på ett unikt sätt påverkar alla livstrådar som 
den kommer i beröring med«.34 Som man kanske kunde 
förvänta sig beror handlandet oförutsägbarhet inte på att 
vi inte kan förutse dess konsekvenser (en fråga som snarare 
aktualiserar handlandets gränslöshet), utan på att, som 
Arendt skriver, »det förutsägbara, d.v.s. väven av relatio-
ner och dess specifika konstellationer, ofta kan förändras 
radikalt med ett enda ord eller en enda gest«.35 Oförutsäg-
barheten kan därför förstås som en potentialitet hos hand-
landet. Det mesta vi gör är förutsägbart.

Vilken sorts handlande är det Arendt tänker på? I en 
mening är hon väldigt klar: mänskligt handlande betyder 
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»handlande och tal«, därför att dessa två aktiviteter är de 
enda genom vilka vi kan framträda för varandra som indi-
vider. Till skillnad från det privata livet betyder det of-
fentliga livet att bli sedd och hörd av alla och konstituerar 
det gemensamma framträdelserum som på en och samma 
gång åtskiljer och binder individer samman. Handlande 
betyder således för Arendt alltid handlande åtföljt av tal. 
Genom ord placerar vi in våra gärningar och oss själva i 
ett historiskt meningssammanhang. Talets funktion är 
inte att förklara gärningar, utan att identifiera dem som 
sprungna från någon; en agent eller handlande person, 
som har förmågan att tillkännage vad han eller hon gör, 
har gjort och avser göra.

Som jag skrev inledningsvis beskriver Arendt handlan-
det som en »andra födelse«; att aktivt framträda i värl-
den vilar på ett initiativ som har sin upprinnelse i »den 
första födelse« på vilken vi svarar genom att påbörja nå-
got nytt.36 Faktumet att mänskliga varelser är kapabla att 
ta initiativ betyder att de varken är förutbestämda eller 
förutsägbara. Hon uttrycker denna tankegång med para-
doxala formuleringar som att det oväntade kan förväntas 
av dem och att mänskliga varelser har förmågan att ge-
nomföra vad som är oändligt otroligt.37

Samtidigt som initiativet inte har något annat villkor 
än födelsens början, som Arendt skriver i Människans 
villkor, och därför inte förutsätter andras närvaro, är det 
tydligt att hon också anser att det behöver begränsas och 
skyddas av andras närvaro. Enligt den grekiska erfaren-
heten av polis, vilken Arendt ständigt återkommer till 
som modell för det politiska livet, krävde den frihet som 
följde på befrielsen från det privata livets nödvändiga 
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sysslor »andra människor i samma ställning och en ge-
mensam offentlig plats där man kunde möta dem − med 
andra ord en politiskt organiserad värld« där varje män-
niska kunde träda in genom handlande.38 När Arendt 
»översätter« den grekiska erfarenheten till ett mer all-
mänt politiskt ideal drar hon två betydande slutsatser. 
För det första kännetecknas inte varje form av mänsklig 
gemenskap nödvändigtvis av frihet; »där människor le-
ver tillsammans utan att bilda en stat (...) är det inte fri-
heten som styr deras handlingar och beteenden, utan det 
som behövs för att upprätthålla livet«.39 För att friheten 
ska kunna framträda måste för det andra en offentlig sfär 
»färdig- och säkerställas« genom grundläggning och 
lagstiftning. Oavsett om de statsgrundande och lagstif-
tande verksamheterna betraktas som »förpolitiska« 
(som i det grekiska bidraget till den västerländska poli-
tiska traditionen) eller om de tillhör själva politikbe-
greppet (som i det romerska) är ett politiskt liv − och 
mänsklig frihet − enligt henne inte tänkbart utan dem.40 
Mot den bakgrunden har Dana Villa argumenterat för 
att paradoxen i Arendts uppfattning att »politiken ska 
handla om det politiska« upphävs. Enligt hans tolkning 
har det politiska livet att göra med aktivt deltagande i de-
batter och beslut rörande »vårt kollektiva öde« och, när-
mare bestämt, »våra offentliga institutioners öde«. Det 
politiska handlandet gäller just omsorgen om och för-
stärkandet av de institutioner, lagar och »rum« som gör 
den offentliga friheten och en delad offentlig värld en på-
taglig verklighet för alla.41 Eller som Arendt själv skriver: 
»Utan en politiskt garanterad offentlig sfär saknar frihe-
ten ett rum i världen där den kan framträda«.42
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Arendts omfattande studie av totalitarismen, som före-
går den teoretiska utläggningen av det politiska livet i 
Människans villkor, stöder denna tolkning. Ett av hennes 
viktigaste argument där är att utvecklingen i Europa mot 
samhällen med koncentrations- och utrotningsläger för-
bereddes politiskt genom att friheten inskränktes; olika 
kategorier av människor fråntogs stegvis möjligheten att 
handla som juridiska personer, som moraliska personer 
och som mänskliga varelser i en existentiell-ontologisk 
mening. Mer konkret »avnationaliserades« i ett första 
steg framför allt judar och romer eller skyddades inte av 
rådande lagar. Både utanför och i lägren bekämpades där-
efter konsekvent solidaritet mellan de utsatta. I lägren ut-
plånades slutligen all mänsklig spontanitet och därmed 
individualitet. Som Arendt uttrycker det något retoriskt: 
»Den vansinniga massproduktionen av lik föregicks av 
den historiskt och politiskt begripliga förberedelsen av le-
vande lik«.43 Att denna förberedelse var begriplig betyder 
naturligtvis inte att den var berättigad, utan att de histo-
riska och politiska processerna  till skillnad från mass-
förintandet i lägren  går att förstå i efterhand.44 I föror-
det till The Origins of Totalitarianism betraktar hon till och 
med en sådan förståelse  tänkandet »efter det inträffa-
de«  som vår tids börda och ett etiskt-politiskt ansvar. 
Ansvaret att tänka efter händelsen kan hos Arendt sägas 
definiera det politiska tänkandet.

I den avslutande delen av essän ska jag utveckla denna 
tankegång genom en jämförelse med det teoretiska tän-
kandets uppkomst. Om det teoretiska tänkandet börjar i 
filosofens undran över den osynliga ordningen bakom 
framträdandets värld vill jag med hjälp av två av Arendts 
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Platontolkningar föreslå att det politiska tänkandet bör-
jar i var och ens svar på de »händelser« som drabbar oss 
och som uppstår ur mänskliga initiativ.

Händelsen och det politiska tänkandets början
Arendts essä »Philosophy and Politics«, postumt publi-
cerad för första gången 1990, synliggör den roll som Pla-
ton spelar för Arendts förståelse av förhållandet mellan 
politik och filosofi.45 Essäns huvudargument är att den 
västerländska politiska filosofin har sitt ursprung i en his-
torisk händelse – rättegången mot Sokrates – och i Pla-
tons svar på den händelsen. Arendt skriver: »Vår politis-
ka tanketradition började då Sokrates död fick Platon att 
förtvivla över livet i polis och på samma gång betvivla vis-
sa av grundsatserna i Sokrates läror«.46 Vad Platon be-
tvivlade, enligt Arendt, var övertygandets eller det speci-
fikt politiska talets möjlighet (peithein). Enligt hennes 
tolkning vittnar Platons dialoger om den tragiska erfa-
renheten att »staden inte längre hade någon användning 
för filosofi och att vännerna [filosoferna] inte längre hade 
någon användning för politisk argumentation«.47 Avfär-
dandet av doxa, som utgör en av hörnstenarna i Platons 
sanningsbegrepp, måste också förstås mot den här bak-
grunden: vetande, i motsats till åsikter (vilka lätt leder till 
dogmatism), innebär ett krav på absoluta mått enligt vil-
ka mänskliga gärningar och tankar kan bedömas vara till-
förlitliga. Detta krav kom enligt Arendt att motivera Pla-
tons politiska filosofi i Staten. Hennes egen slutsats i 
samma essä vilar inte på Platon utan på en tolkning av So-
kratesfiguren, enligt vilken det filosofiska tänkandets 
möjlighet lite tillspetsat ligger i förmågan att förundras 
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över mänskliga gärningar och tankar, snarare än finna ab-
solut giltighet. Som en kritik riktad mot ett världsfrån-
vänt kontemplativt liv föreslår Arendt att filosoferna rik-
tar uppmärksamheten mot den gemensamma världens 
liv (pluraliteten) och låter det motivera tänkandet.

Men hur är det möjligt? Kanske är det bara händelsen  
det som drabbar oss utan förvarning, som inträffar och 
som vi bara kan förstå i efterhand  som kan motivera det 
politiska tänkandet. Som ett tänkande efter händelsen 
ska det politiska tänkandet här uppfattas i en vid mening 
och i kontrast till det slags tänkande som vänder blicken 
bort från världen. Händelsens tänkande kan aldrig befria 
sig från världen. Händelsens sätt att drabba tänkandet 
liknar däremot sättet förundran tar tänkandet i besitt-
ning och därför sedan tidig grekisk filosofi har uppfattats 
som filosofins början. Även om det politiska och det teo-
retiska tänkande som det här är fråga om tar olika rikt-
ningar finns det med framträdandets språk fenomenella 
likheter dem emellan. Den mest avgörande likheten har 
att göra med sättet händelsen, liksom objektet för den 
teoretiska kontemplationen, inte lämnar den som en gång 
har blivit gripen.

Som Arendt påminner om både i »Philosophy and Po-
litics« och i The Life of the Mind är det hos Platon vi finner 
idén om förundran eller undran som filosofins ursprung. 
Platons anmärkning om undran dyker upp i dialogen The-
aitetos i en diskussion om sinnesförnimmelsernas relativi-
tet. Som svar på Theaitetos replik att han undrade i en 
mer vardaglig mening och av okunnighet berömmer So-
krates honom och säger att detta är filosofernas främsta 
kännetecken: 



40

Undran [Thaumas] är ju i hög grad ett sinnestillstånd 
för filosofer, det är undran som är början till all filo-
sofi, och han som sade att Iris var dotter till Thaumas 
var uppenbarligen en god genealog.48

Vid en första anblick, skriver Arendt, verkar det som om 
den joniska skolan förstår filosofi som ett barn av astrono-
min: såsom regnbågen genom att förbinda himlen med 
jorden för dess budskap till människorna, förbinder filo-
sofin genom Undrans dotter (Iris) jorden med himlen. 
Vid närmare eftertanke, konstaterar hon, ger dock själva 
de grekiska orden en anvisning om en mer omfattande 
tolkning. Med hjälp av Platon härleder Arendt namnet 
»Iris« från verbet att säga (eirein).49 Ordet för förundran 
(thaumazein), skriver hon, återkommer däremot ofta hos 
Homeros och kan härledas från ett av de många grekiska 
verben för »att se«, i betydelsen häpna eller skåda med 
förundran. Hos Homeros är detta förundrande skådande 
vanligen förbehållet de människor för vilka gudarna 
framträder. Men det används också som ett adjektiv för 
människor som är värdiga den beundran vi oftast förbe-
håller gudarna, så kallade gudalika människor. De gudar 
som framträdde för människorna hade vidare egenheten 
att framträda i en välkänd mänsklig förklädnad och kun-
de bara kännas igen som gudomligheter av de människor 
de uppsökte. Den förundran med vilken människorna 
svarar den gud som på samma gång döljer sig och framträ-
der kan de därför inte frammana själva. Den är en lidelse 
(pathos); något som drabbar dem och som de utstår, sna-
rare än något de kan uppbåda. Hos Homeros är det guden 
som handlar och människorna har att uthärda det gu-
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domliga framträdandet och får inte fly undan.
 Vad som med andra ord får människorna att förundras 

är något välkänt och på samma gång normalt sett osynligt 
och något som de tvingas beundra. Det vi förundras över 
bekräftas och bejakas, fortsätter Arendt, av en beundran 
som bryter ut i talet, Iris gåva. Talet tar formen av en hyll-
ning, inte över ett särskilt häpnadsväckande framträdande 
eller av totaliteten av föremål i världen, utan över den har-
moniska ordningen bakom dem, vilken i sig själv är osynlig 
men av vilken framträdandets värld ändå ger oss en glimt.

Eftersom Platon inte själv specificerar vad den beund-
rande förundran riktar sig mot vänder sig Arendt till två 
försokratiska tänkare, Anaxagoras och Herakleitos. »För 
framträdandena är en glimt av det fördolda«, skriver 
Anaxagoras.49 Filosofin börjar med en medvetenhet om 
kosmos osynliga harmoniska ordning. Filosofen förund-
ras över denna verklighet, som enligt Herakleitos är 
»bättre än det synliga«.50 Den förundran som drabbar fi-
losofen kan därmed aldrig angå något enskilt, utan väcks 
alltid av det hela, vilket – i kontrast till summan av de-
larna – aldrig är omedelbart manifest. Det gör sig snarare 
synligt för dem som känner igen och drabbas av ett gu-
domligt och förtäckt framträdande.

Till skillnad från den harmoniska ordning som fram-
trädandets värld bara kan ge en glimt av griper oss hän-
delsen på ett kännbart sätt – vi överväldigas av smärta el-
ler glädje  och i mötet med det enskilda. Och till skillnad 
från det beundrande skådandet kan det tänkande som 
händelsen ger upphov till förstås som en läkande verk-
samhet; som ett återupprättande av en brusten ordning 
med hjälp av fragment som händelsen lämnar efter sig. 



42

Tänkandet efter händelsen syftar inte till en total harmo-
nisk ordning – ett nytt kosmos – utan till en begränsad 
och tillfällig ordning som gör det möjligt att återupprätta 
tidens kontinuitet; som möjliggör förväntan efter att det 
oväntade och oåterkalleliga redan har hänt.

Arendts eget tänkande »efter händelsen« – hennes be-
skrivningar av natalitet och handlande och hennes sätt att 
förbinda dessa händelser med politisk frihet genom att 
insistera på de gemensamma institutioner och lagar som 
både möjliggör och skyddar det enskilda framträdandet – 
är inte bara ett originellt bidrag till händelsens fenome-
nologi. Det kan också tolkas som ett förnyat försök att 
komma tillrätta med den ontologiska hemlöshet hon lyf-
ter fram hos de tidiga existensfilosoferna. Tänkandet 
kring händelsen hos Arendt upphäver inte spänningen 
mellan »filosofi« och »politik« men visar på en mindre 
kategorisk möjlighet att förstå och begreppsliggöra inte 
bara det välkända, det som upprepar sig och varar, utan 
också det nya som inträffar utan förvarning och (på gott 
och ont) leder oss i en ny riktning.
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Arendts storstädning av det politiska rummet 
Shamal Kaveh

»Alla djur är jämlika men somliga djur är mer jämlika 
än andra.« George Orwell

Under de senaste decennierna har Hannah Arendts poli-
tiska filosofi upplevt en renässans. Vad kan denna renäs-
sans bero på? Är den ett uttryck för vårt behov av en ny 
syn på politik eller är det tvärtom så att Arendts uppfatt-
ning om politik passar väl samman med vår postpolitiska 
värld?1 Är det hoppet om en ny politik som gör Arendts 
tankar lockande eller kan deras dragningskraft bero på 
att den städning som hon föreslår för det politiska rum-
met är i linje med dagsaktuella försök att tömma politi-
ken på sociala konflikter och istället framställa politiken 
som en åsiktstävling? 

Mot bakgrund av frågor som dessa kommer fokus i fö-
religgande bidrag att ligga på Arendts begreppsliggö-
rande av och uppfattning om »det politiska«. Tanken är 
helt enkelt att undersöka om det politiska hos Arendt 
verkligen är politiskt. Frågan är om Arendts agonism 
kan överskrida ett konsensustänkande som känneteck-
nar stora delar av det idag tongivande normativa politis-
ka tänkandet.
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Vad är det politiska?
Begreppet det politiska har en historia och därmed kan 
det, noterade Friedrich Nietzsche för länge sedan, inte ha 
en entydig definition.2 I den numera gängse betydelsen 
har begreppet fått sitt genomslag sedan 1980-talet. Detta 
genomslag beror, som Oliver Marchart anmärker, dels på 
en ny Heideggerreception bland vissa franska filosofer, 
dels på ett ökat intresse för och inflytande från Carl 
Schmitt inom politisk teori.3

Det politiska som begrepp indikerar det statsvetenskap-
liga politikbegreppets tillkortakommande men möjligtvis 
även ett paradigmatiskt skifte i synen på politisk ontologi. 
Det politiska upprättar en gräns mot det som vi brukar be-
nämna politik. Medan politik används för att beteckna en 
ontisk nivå och syftar till institutionella och organiserade 
verksamheter, till praktiker och policy, syftar begreppet 
det politiska på en abstraktion, som handlar om »samhäl-
lets ontologiska dimension«, det vill säga de principer som 
ligger till grund för uppkomsten och organiseringen av 
samhället.4 Denna något förenklade definition har sina röt-
ter i å ena sidan Schmitts åtskillnad mellan politik och det 
politiska, och å andra sidan Martin Heideggers distinktion 
mellan det ontiska och det ontologiska.

Hos Schmitt är det politiska en specifik sfär av mänsk-
ligt tänkande och handlande. Det är en sfär med egna spe-
cifika kriterier i likhet med etik, estetik och ekonomi. Vad 
som kännetecknar just det politiska är åtskillnaden mel-
lan vän och fiende. Detta yttersta särskiljande drag utgör 
hos Schmitt den existentiellt avgörande distinktionen 
inom politiken.5 

Även för Arendt är det politiska, i likhet med Schmitts 
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förståelse av begreppet, en autonom sfär med egna kriterier 
och som sådan skild från den sociala och ekonomiska sfä-
ren. Medan det politiska kan tolkas som något som rör sig 
på en ontologisk nivå handlar det privata och det sociala om 
något ontiskt. För båda tänkarna uppstår det politiska i en 
exkluderingsakt; för Schmitt av fienden och för Arendt av 
det sociala och nödvändighetens sfär (det biologiska livet).

Det finns dock betydande skillnader mellan dessa två 
tänkare. Medan Schmitt betraktar antagonismen som 
möjlighetsvillor för politiken ser Arendt agonismen som 
villkoret för det politiska.6 Där Schmitt kopplar det poli-
tiska till suveräniteten avfärdar Arendt bestämt suveräni-
teten som underlag för det politiska. Där Schmitt ser det 
externa hotet som en avgörande faktor för tillkomsten av 
det politiska, utgörs detta existensvillkor hos Arendt av 
en frivillig gemenskap. 

Redan här bör det emellertid framhållas att Arendt inte 
konsekvent skiljer det politiska från politik, utan mest ta-
lar hon om politik i motsats till icke-politik, eller en poli-
tisk politik i motsats till en icke-politisk politik.7 Arendt 
har i själva verket, som Ernst Vollrath uttrycker det, upp-
funnit »den politiska skillnaden« till skillnad från Hei-
deggers »ontologiska skillnad«. I Arendts fall handlar det 
om en skillnad »mellan en politisk autentisk politik och 
en politisk förvrängd politik«.8 

Den autentiska politiken
I sitt politiska tänkande invänder Arendt mot två argu-
ment eller antaganden, varav det första är filosofiskt och 
det andra teologiskt. Å ena sidan menar hon att det är fel 
att människan inom filosofin har betraktats som ett poli-
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tiskt djur. Enligt Arendt är människan inte per automatik 
en politisk varelse. Politik är en del av människans exis-
tens, såtillvida att politiken bygger på människors mång-
fald som ett faktum, men politiken hör inte till alla mänsk-
liga gemenskaper och inte heller till alla människor.9 
Politiken handlar med andra ord om vissa former av 
mänskliga gemenskaper och om människors samlevnad 
och sammanslutningar, och inte om hennes natur. »Män-
niskans villkor bestäms«, skriver Arendt, »av att det inte 
är människan utan människor som lever på jorden.«10 

Detta leder över till det andra antagandet som Arendt 
avfärdar, nämligen det teologiska eller monoteistiska en-
ligt vilket människan i sin mångfald utgör en lyckosam re-
petition eller avbild av gud och enligt vilket bara Männis-
kan existerar, inte människor.11 Mot detta hävdar Arendt 
bestämt att den ensliga människan, som står modell för 
Hobbes naturtillstånd eller för det liberala individbegrep-
pet, inte existerar i verkligheten. 

Att människan har en värld och skiljer sig från övriga 
djur beror just på det faktum att hon finns i en mångfald 
och att varje individ är unik. Människan i sig är dock en 
apolitisk varelse. Politik uppstår mellan människor och 
upphör utanför den pluralitet som de bildar. Det är i rela-
tionen och i rummet mellan människorna som politiken 
föds.12 Det bör observeras att denna relation, att vara med 
varandra och handla i samförstånd med varandra, enbart 
sker inom handlandets sfär och inom ramen för polis. Det 
har en bestämd rumslig karaktär. »Där människor lever 
tillsammans utan att bilda stat«, konstaterar Arendt, är 
de inte politiska och gemenskapen ska inte heller betrak-
tas som politisk. I detta fall är det inte friheten utan beho-
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vet att upprätthålla livet som styr människors handlingar 
och beteenden.13 

Denna syn på människan och politiken kommer tydli-
gast till uttryck i Arendts fenomenologiska undersök-
ningar av mänskliga aktiviteter, bland annat i Människans 
villkor, där hon tar sin utgångspunkt i de villkor som be-
tingar människans vara. Människans betingning är, kon-
staterar hon emellertid, »inte detsamma som männis-
kans ›natur‹«.14 Det är betingelserna eller, som bokens 
titel indikerar, villkoren för människans existens som 
Arendt undersöker. 

Arendt delar in människans fundamentala verksamhe-
ter i arbete, tillverkning och handlande.15 Denna indel-
ning har en tydlig hierarkisk karaktär. På botten står ar-
betet och tillverkning och på toppen handlandet. Arbetets 
grundvillkor utgörs, enligt Arendt, av livet självt och till-
verkningen av världsligheten. Båda har en prepolitisk ka-
raktär och båda är oförmögna att skapa mening åt män-
niskan i hennes liv. Handlandets grundvillkor är däremot 
pluralitet och det är den enda verksamhet inom vita activa 
som till sin natur är politisk.

Medan handlandet utmärks av frihet, pluralitet och 
jämlikhet, tillhör arbetet och tillverkningen nödvändig-
hetens rike som kännetecknas av våld, ofrihet, hierarki 
och ojämlikhet. Politiken sker inom handlandets sfär, men 
dess existens betingas av just dessa antipolitiska sfärer. 

Arbetet gör inte människan till en specifik varelse skild 
från djuren. Här delar människan biologiska karaktäris-
tiska med övriga djur. Arbetet betingas av livet självt och 
syftar till upprätthållandet av ett animaliskt liv. Animal la-
borans hör inte till världen och är fortfarande en del av na-
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turen. Tillverkning syftar däremot till världslighet och ses 
som ett steg bort från naturen och den arbetande anima-
liska människan, och till en specifik varelse – homo faber – 
som genom denna världslighet försöker bemöta sin död-
lighet men på samma gång är fången i en linjär och 
instrumentell relation med tingen.16 

En annan viktig skillnad mellan animal laborans och 
homo faber är att den sistnämnda är kapabel till att upp-
rätthålla ett offentligt rum, dock ej ett politiskt sådant. 
Medan animal laborans fortfarande är ett socialt djur räk-
nas homo faber till arten människa men utan förmåga till 
skapandet av det goda livet. 

Det är främst genom handlandet, vilket är oskiljaktigt 
från talet, som människan utmärker sig som en politisk 
varelse. Handlandets grundvillkor är pluralitet som i sin 
tur, enligt Arendt, utgör »villkoret för allt politiskt liv«.17 
Själva pluraliteten kommer till uttryck i vad Arendt be-
nämner likhet och olikhet. Hos människan, skriver 
Arendt, »blir den särskildhet som hon har gemensam 
med allt varande och den olikhet som hon har gemensam 
med allt levande till karaktären av att vara unik.«18 Politik 
är med andra ord inte en del av människans natur och hör 
inte nödvändigtvis till alla mänskliga gemenskaper. Det 
är en specifik form av mänsklig gemenskap som endast 
äger rum undantagsvis.

Föreställningen att det politiska är ett så pass sällsynt 
fenomen hänger delvis samman med Arendts distinktio-
ner mellan den offentliga och den privata sfären samt 
mellan det politiska och det sociala. Dessa distinktioner 
härrör från den gränsdragning som hon gör mellan å ena 
sidan arbete och tillverkning (som hör till den privata sfä-
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ren och det sociala), å andra sidan handlandet (som hör 
hemma inom den politiskt offentliga sfären). Medan 
handlandet utgör grunden för en autentisk politik är ar-
bete och tillverkning antipolitiska till sin natur. Moder-
niteten ger upphov till det sociala som, i Arendts mening, 
uppstår när den offentliga politiska sfären koloniseras av 
den privata. Det sociala är den plats där en förvrängd po-
litik äger rum och som, i likhet med Hobbes naturtill-
stånd, utgör ett ständigt hot mot det politiska samtidigt 
som det utgör dess motbild. Det offentliga är politiskt då 
det blir ett rum rent och fritt från nödvändigheter, liksom 
från den befläckade och banala människan med sina ma-
teriella behov och tarvliga lyckodrömmar. 

Arendts hierarkisering mellan arbete och handlande 
postulerar en rangordning mellan det aristoteliska zoe 
och bios, det vill säga mellan det »nakna« eller »rena« 
animaliska livet som är oförmöget att vara och agera poli-
tiskt, och den mer kvalificerade livsform som strävar efter 
det goda livet och som utgör stommen i det politiska. Zoe 
är prepolitiskt men utgör samtidigt förutsättningen för 
existensen av bios som är politiskt. 

Att Arendt ger det politiska livet företräde framför det 
biologiska nakna livet framkommer av flera ställen och i 
olika sammanhang i hennes texter. I samband med sin ana-
lys av den amerikanska revolutionen skriver hon exempel-
vis att även om rådsfederationen (federation of councils) var 
öppen för alla så var det ändå i praktiken enbart några få 
självvalda med förkärlek för politik som deltog i rådslaget. 
Majoriteten, som var ointresserad av politik, fortsatte med 
sin vardagliga materiella sysselsättning.19 Detta är något 
som hon ofta också påpekar om den grekiska erfarenheten. 
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Handlandet var ett privilegium som tillföll det »ringa an-
talet ›likar‹« där de i en häftig och skoningslös tävlan, ge-
nom vilken var och en ständigt skulle utmärka sig och ge-
nom framstående ord och gärningar bevisa att han levde 
som en av de »bästa«.20 För grekerna var det offentliga 
rummet »förbehållet just de icke-genomsnittliga«, skriver 
Arendt.21 Detta blir också tydligt när hon beskriver de dyg-
der som krävdes – och krävs – för politik, dygder som knap-
past gäller alla. En av dessa dygder är mod. Modet behövs 
bland annat för att kunna lämna tryggheten och komma 
»in på ett område där omsorgen om livet [förlorar] sin gil-
tighet. Modet befriar människor från oron över livet för 
världens frihets skull.«22 

Det var med andra ord »det goda livet« till skillnad 
från det nakna livet som kännetecknade politiken. Det 
goda livet betydde dock inte nödvändigtvis ett bättre och 
mindre bekymmersamt liv. »Det var gott«, skriver 
Arendt, »i den mån man lyckades bli herre över livsnöd-
vändigheterna, befria sig från arbete och tillverkning och 
i viss mån övervinna den i alla levande varelser inneboen-
de livsdriften så att man i hög grad undkom den biologis-
ka livsprocessens träldom.«23 Sett ur ett samtidsperspek-
tiv är frågan vilka som har råd med att vara befriade från 
»omsorgen om livet« och livsprocessens träldom.

Det är förvånande att Arendt inte verkar vara det mins-
ta bekymrad över att den olikhet som hon tillskriver poli-
tikens deltagare också utgör grunden för deras resurser 
och utsikter i en maktkamp om positioner i det sociala 
rummet vilka i sin tur kommer att vara bestämmande för 
deras möjlighet i det politiska. Ett ytterligare problem 
med Arendts politikbegrepp handlar om det politiskas 
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konkreta innehåll: om det inom det politiska inte av-
handlas frågor som rör de sociala och ekonomiska proble-
men, såsom sociala klyftor, jämlikhet mellan könen, ra-
sism och diskriminering på arbetsmarknaden, vad kan 
det politiska då handla om? 

Man kan försvara Arendt genom att säga att det inte 
handlar om en värdering av ett högt skattat liv jämfört 
med ett lägre värderat sådant. Arendt skriver själv, som i 
ett försvar av Aristoteles, att definierandet av den politis-
ka gemenskapen som den högsta formen av mänsklig 
samlevnad inte innebär en förnekelse av andra männis-
kors mänsklighet. De saknade däremot det element som 
är nödvändigt för det politiska livet, det vill säga frihet. 
Att vara fri och att leva inom polis är identiskt för Arendt, 
vilket innebär att varje form av mänskligt umgänge eller 
gemenskap inte kännetecknas av frihet per se. 

Enligt Arendt måste man för att vara fri och leva poli-
tiskt redan ha befriat sig från livets nödvändigheter. Frihe-
ten föregås med andra ord av befrielsen.24 Utan en politiskt 
garanterad offentlig sfär, konstaterar hon, »saknar frihe-
ten ett rum i världen där den kan framträda.«25 Detta efter-
som människorna är fria så länge de handlar. »Att vara fri 
och att handla är en och samma sak.«26 Denna politiskt ga-
ranterade offentliga sfär är det framträdelserum som, en-
ligt Arendt, per definition är politiskt. Allt annat utanför 
detta framträdelserum, oavsett hur imponerande och an-
märkningsvärda bedrifterna är, anses i egentlig mening 
vara icke-politiskt. 27 Det politiska i detta rum beror på den 
pluralitet som råder där, det vill säga på existens av olika 
perspektiv som kan komma till tals. Detta utgör också 
grunden för den politiska agonism som tillskrivits Arendt. 
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Garanterar pluralitet agonism?
Agonism är ett begrepp som ofta förknippas med Arendts 
tänkande. Agonism är för henne möjlighetsvillkoret för 
frihet i politiken. Den handlar om en interaktion mellan 
fria och jämlika medborgare med skilda ståndpunkter och 
en gemensam värld. Deltagarna i denna relation skapar 
och upprätthåller en agonisk värld i vilken politiken sker. 
Detta utgör också grunden för frihet i och med att frihe-
ten endast kan finnas i handlandet mellan människor som 
är både lika och olika varandra. En sådan politik leder till 
att varje handlande möjliggör en ny början.28 Varje hand-
ling är ett mirakel i betydelsen något som man inte kunde 
förvänta sig.29 Agonismen är med andra ord ett villkor för 
och en följd av pluraliteten och därmed utgör den förut-
sättningen för frihet och handlande. 

Det framträdelserum som jämlika människor tillsam-
mans verkar i formas av olika perspektiv. Det är denna 
olikhet i perspektiv som också garanterar dess bestånd. 
Världen kommer till, som Arendt skriver, endast om där 
finns olika perspektiv.30 Om någon vill se och erfara värl-
den som den »verkligen« är, menar Arendt, kan hon göra 
det enbart genom att förstå att den är något som delas av 
många människor och ligger mellan dem, separerar och 
förenar dem, något som är annorlunda för var och en och 
begripligt endast i den utsträckning som många männis-
kor om och om igen kan tala om det och utbyta sina åsik-
ter och perspektiv med varandra om det.31 Pluralitet har 
hos Arendt inte en dikotomisk karaktär utan det är, påpe-
kar Andrew Schaap, först när tre eller flera perspektiv 
kommer in som politiken träder fram.32
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 I ljuset av den tidigare diskussionen om det politiskas 
natur uppstår nu två frågor. För det första, hur kan man 
garantera att dessa olika åsikter och perspektiv inte urar-
tar och hotar det politiska? Denna fråga är legitim efter-
som Arendt själv ser den »intensiva och oavbrutna täv-
lingen« liksom den ständiga diskussionen som några av 
orsakerna till den grekiska stadsstatens undergång.33 Den 
andra frågan handlar om innehållet i dessa olika perspek-
tiv. Om vi bannlyser de sociala och ekonomiska frågorna 
från politiken, vad kvarstår då att diskutera? Vad hamnar 
högst upp på dagordningen och vilka sätter agendan?

Hos Arendt kan vi hitta flera element som möjliggör och 
försäkrar det politiskas existens, bland vilka löftet och för-
låtelsen är två.34 Vid sidan av dessa utgör även fördrivandet 
av sanningar från den politiska domänen en möjlighet för 
det politiskas fortlevnad. Arendt anser att »[v]arje sanning 
bär på ett inslag av tvång, ett anspråk på tvingande giltig-
het« och att sanningen från ett politiskt perspektiv är des-
potisk.35 Det politiska ska vara åsikternas arena. Politiskt 
tänkande handlar på så sätt om idéer och åsikter och om att 
kunna se företeelser från olika perspektiv.

Politiskt tänkande är för Arendt representativt, efter-
som det handlar om att »göra de frånvarandes stånd-
punkter närvarande«, det vill säga att göra sig till repre-
sentant för vem som helst av de andra.36 Det handlar 
därför om att ha förmågan till »utvidgat tänkande« (eller 
vidgat medvetande) för att kunna se saker från olika per-
spektiv; för att kunna tänka från en plats där man själv 
aldrig befunnit sig. Detta kallar hon omdömesförmåga. 
Det enda villkoret för att kunna använda sig av denna om-
dömesförmåga »är intresselöshet, att man befriar sig från 
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sina privata intressen. [---] kvaliteten i en åsikt […] häng-
er på graden av oavhängighet från intressen.«37 

I denna värld fylld av olika perspektiv finner Arendt 
lite oväntat stöd hos Kants estetik och hans tankar om ett 
gemensamt sinne, sensus communis, som skulle möjliggöra 
en grund på vilken ett samförstånd ändå kan komma till 
stånd. Detta sensus communis med särskilda handlingsmax-
imer visar, menar Arendt, på möjligheten att ett omdöme 
i de världsliga frågorna bestäms av det gemensamma sin-
net.38 Arendt talar, utifrån Kant, om ett sinne som »är 
både grundförutsättningen för att fälla omdömen och 
formas av de enskilda omdömena i den mån dessa omdö-
men vittnar om ett vidgat medvetande.«39 Sensus commu-
nis är det sinne som är »gemensamt för alla, det vill säga en 
omdömesförmåga som i sin reflektion (a priori) inbegri-
per alla andras människors representationer för att, så att 
säga, väga sitt eget omdöme mot hela mänsklighetens 
samlade förnuft.« 40

Är det inte så att sensus communis blir en sorts metapoli-
tisk princip som blir bestämmande för innebörden av det 
politiska? Spelar inte sensus communis samma roll som la-
gen gjorde för romarna? Det vill säga, det gemensamma 
sinnet blir som ett kontrakt mellan medborgarna eller 
som ett fördrag mellan olika nationer. Lagen är något som 
tillkommer genom ömsesidig överenskommelse. Denna 
lagstiftningsverksamhet hörde dock, hos romarna, enbart 
till den politiska sfären. Lagen är något som skapar bestå-
ende band mellan parter som har ingått i ett kontrakt med 
varandra (an agreement between contractual partners).41 Detta 
är ett väsentligt påpekande där Arendt tydliggör vad ago-
nismen innebär. Vad hon inte talar om är att ett fredsför-
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drag, vilket ses som ett exempel på skapandet av en ge-
mensam värld, sällan tillkommer som ett resultat av en 
frivillig överenskommelse eller på basis av jämlika villkor. 
Varje fördrag bygger på ett styrkeförhållande liksom på ett 
påtvingat val för åtminstone en av parterna.

Både lagen och sensus communis är uttryck för hur olika 
perspektiv kan samexistera med varandra. Vad man bort-
ser från i båda fallen är de parter eller grupper vars per-
spektiv inte accepteras och därmed exkluderas. Både la-
gen och sensus communis förutsätter någon sorts konsensus 
och kan därmed enbart bygga på en exkludering. Att det 
politiska kan fungera utan våld och med samförstånd kan 
bero på att de frågor som skulle leda till dylika konflikter 
redan är exkluderade från det politiska. Reduceras på så 
sätt inte i slutändan de olika perspektiven till harmlösa 
åsiktsskillnader mellan olika parter? 

Problemet är att Arendt, i en värld med skilda perspek-
tiv, utesluter existensen av en hegemoni, av maktrelationer 
och av sociala förutsättningar för »tävlan om ära, beröm-
melse och ypperlighet«. Att det sociala lämnas utanför po-
litiken betyder dock ingalunda att det inte har sina effekter 
på den maktstruktur som formar medborgarnas förutsätt-
ningar för en medverkan i politiken. Det sociala är inte en-
bart en förutsättning för det politiskas existens enligt 
Arendt; det sociala är det fält där politiken utspelar sig. Är 
inte en politik där alla är inkluderade i sig en paradox? 
Handlar inte politiken framför allt om kampen om erkän-
nande och mot social exkludering?

Det måste finnas något kriterium utifrån vilket tal och 
åsikter bedöms och beröms. Vilket är detta? Vad händer 
med de som inte delar detta sensus communis med andra? 
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Är det inte de oräknade i Jacques Rancières mening som 
bör exkluderas för att ett samförstånd överhuvudtaget 
ska vara möjligt? Det politiska rum som Arendt beskriver 
verkar vara ett rum där pluraliteten gäller åsiktsskillna-
der, men inom vissa ramar. Det handlar sällan om ett rum 
där en del inte kommer till tals eller där deras tal betraktas 
som obegripligt. Politiken handlar kanske i slutändan 
mer om de som hörs och de som inte hörs än om en oupp-
hörlig diskussion mellan människor som på ett eller an-
nat sätt har förståelse för varandra. 

Denna blindhet låg möjligen också till grund för Arendts 
bedömning av arbetarrörelsens och kvinnorörelsens poli-
tiska kraft, där hon varken kunde se rörelsernas rötter i 
sociala orättvisor eller det legitima i deras krav på en 
strukturförändring. Och var det inte just denna brist på 
verklighet som ledde till att hon även försvarade fören-
ingsfriheten framför jämlikheten i frågan om segreger-
ingen mellan svarta och vita i USA?

Slutord
Det är inte svårt att se att det ökande intresset för Arendt 
delvis är en direkt följd av det nyliberala ekonomiska tän-
kandet där politiken underordnas ekonomin – ett tänkan-
de som Arendt så flitigt har kritiserat. Det kan också ses 
som en reaktion mot att många av dagens politiska teorier 
tar sin tillflykt till etiken (bland andra Habermas och 
Rawls). I valet mellan etik och ekonomi framstår Arendts 
politiska tänkande som attraktivt. Trots detta leder det 
inte till en radikal politik, utan hamnar förr eller senare i en 
arche-politik som i sista instans bygger på en harmonise-
ring av det politiska rummet genom att utesluta allt som 
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kan betraktas som ett störande moment för dess ordning.42 
Med det socialas uteslutande från det politiska för-

vandlas politiken till ett harmoniskt rum grundat på nå-
got slags kontrakt eller sunt förnuft. Det bygger på en fö-
reställning om politik som ett friktionsfritt rum och ett 
rum som i sista instans präglas av olika åsikter och per-
spektiv, men med den gemensamma nämnaren att de kan 
bli förstådda av deltagarna. Den agonism som Arendt lyf-
ter fram kan, i ett sådant rum, inte handla om mer än 
åsiktsskillnader. Om vi utesluter det sociala blir politiken 
ett rum fritt från exkludering och därmed olösliga kon-
flikter. Eftersom det som inte hör till politiken redan är 
exkluderat blir det som hotar politiken alltid externt. Här 
hamnar Arendt, trots sitt försök att undvika det, i den me-
tafysiska fällan, det vill säga i drömmen om ett rent och 
konfliktfritt politiskt rum.

Det politiska hos Arendt får med andra ord inte en po-
litisk karaktär, så länge det utesluter de frågor som i grun-
den utgör politikens väsen, det vill säga orättvisor, exklu-
dering och ojämlikhet. Den agonism som Arendt talar om 
är endast möjlig bland likasinnade människor. Den ver-
kar framför allt handla om perspektiv som kan samexiste-
ra med varandra och om en plats där människor i all oänd-
lighet fortsätter sin övertalningstävling med varandra. 
Det politiska rummet verkar alltid vara städat och fritt 
från hegemoniska kamper och antagonistiska intressen. 
Inom det politiska, som Arendt förstår det, finns det inte 
några tomrum och därmed inte heller något utrymme för 
att verklig politik ska kunna ske.
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Med Arendt, bortom Arendt: 
Jan Patočkas läsning av Människans villkor 
Gustav Strandberg

Likheterna mellan Hannah Arendts och Jan Patočkas tän-
kande är många. Båda studerade under Edmund Husserl 
och Martin Heidegger och försökte, på olika sätt, att sam-
manföra fenomenologin med en analys av det politiska. 
Efter deras möte med fenomenologin i Freiburg kom 
andra världskriget emellertid att upprätta hinder för dem 
båda. Arendt tvingades som judinna att fly från Europa till 
USA medan Patočka som tjeckoslovakisk medborgare allt 
mer blev till en fånge i sitt eget land. Jag nämner detta ef-
tersom det – likheterna dem emellan till trots – aldrig 
fanns något egentligt utbyte mellan dem. Patočka kom 
likväl i kontakt med Arendts tänkande mot slutet av sitt liv 
och under den period som utan tvivel kom att bli den vik-
tigaste för hans tänkande. På grund av hans utreseförbud 
från dåvarande Tjeckoslovakien och dess stängda gränser 
mot omvärlden är det emellertid osäkert hur mycket av 
Arendts författarskap han lyckades ta del av. Det som vi 
med säkerhet vet att han läste – och som han i ett flertal 
böcker refererar till – är Människans villkor.1 På frågan hu-
ruvida Arendt å sin sida läste Patočka kan vi med säkerhet 
utgå ifrån att så inte var fallet då översättningar av Patočkas 
arbeten skrivna på tjeckiska först utkom på franska 1976, 
det vill säga ett år efter Arendts död. 
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Det som Patočka framförallt tog intryck av i Människans 
villkor var Arendts uppdelning av den mänskliga tillvaron i 
tre olika verksamheter, nämligen tillverkning, arbete och 
handling. Patočka var emellertid inte enbart en passiv lä-
sare av Arendt utan kom att arbeta med denna uppdelning 
på ett sätt som i vissa fall är troget Arendts intentioner, 
men som bryter med hennes analyser inte bara i förhållan-
de till frågan om vad de olika verksamheterna har för plats 
i den mänskliga existensen, utan i slutändan även med 
hennes syn på vad det politiska egentligen är. Syftet med 
denna korta presentation är att följa Patočkas läsning av 
Arendt. Till att börja med ska jag diskutera frågan om var-
för han finner Arendt intressant och vilken roll Arendts 
beskrivningar av den mänskliga existensen spelar i 
Patočkas tänkande, både i förhållande till hans läsning av 
Husserl och Heidegger och i relation till hans försök att 
formulera en »a-subjektiv fenomenologi«.2 Detta kom-
mer att följas av en beskrivning av hur Arendts tredelade 
uppdelning av existensens grundläggande aktiviteter om-
formuleras av Patočka och slutligen en kort diskussion av 
vad jag ser som viktiga punkter där Arendt och Patočka 
skiljer sig åt. Genom en beskrivning av dessa förskjutning-
ar, och i vissa fall brott, dem emellan hoppas jag kunna visa 
hur Patočkas tänkande möjliggör en förståelse av det poli-
tiska bortom Arendts analyser och bortom den kritik som 
ofta riktats mot hennes politiska distinktioner. 

Den traditionella fenomenologins begränsningar
Som en av Husserls sista studenter under 1930-talet kom 
den husserlska fenomenologin att utöva ett mycket starkt 
inflytande på Patočkas filosofiska arbete.3 Detta inflytan-
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de visar sig som tydligast i Patočkas första längre arbete, 
hans doktorsavhandling från 1936, Die natürliche Welt als 
Philosophiches Problem.4 Avhandlingens syfte är att »syste-
matisera« och beskriva problematiken kring den »natur-
liga världen«, eller som Husserl senare kom att kalla den, 
livsvärlden. Avhandlingen gavs ut innan Husserls Die Kri-
sis der europäischen Wissenschaften und die transcendentale 
Phänomenologie i dess nuvarande form publicerats och är 
därför den första studien av Husserls livsvärldsbegrepp 
överhuvudtaget.5 Även om Patočkas avhandling på vissa 
punkter skiljer sig från Husserls analyser på ett sätt som 
tyder på att Heideggers tänkande redan här har ett visst 
inflytande över Patočka, ligger studien i huvudsak väldigt 
nära den husserlska fenomenologin och dess problemom-
råden. Det huvudsakliga problemet i avhandlingen rör 
vad Patočka beskriver som den »schizofrena« uppdel-
ningen i vår samtid mellan två sinsemellan oförenliga 
världar, den objektiva naturvetenskapens värld och den 
»naturliga värld« i vilken vi lever vårt vardagliga liv och 
frågan om hur man kan överkomma denna dualism. Efter 
att i första delen av avhandlingen ha introducerat proble-
matiken samt beskrivit i olika grad missvisande sätt att 
»lösa« problemet på vänder sig Patočka i den andra delen 
till en historisk, i meningen genealogisk, betraktelse över 
hur subjektet behandlats och tematiserats i filosofihisto-
rien och genom vilken metod detta då skett. Denna be-
traktelse tar sin början hos Descartes cogito för att sedan 
behandla Kant, Fichte, Schelling och Hegel. Den historia 
som Patočka här tecknar kan sägas vara en till viss del te-
leologisk betraktelse där reflektionen i sista hand har 
Husserls transcendentala idealism som sitt mål. Utan att 
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dröja vid detta allt för länge är det tydligt att Patočkas för-
kastande av dessa positioner beror på att de alla, av olika 
skäl, är otillräckliga för att kunna svara för erfarenhetens 
konstitution. Det subjekt som Patočka tidigare efterlyst 
som den tredje positionen från vilken världen skulle kunna 
enhetliggöras är, för den unge Patočka, Husserls transcen-
dentala subjektivitet. För Patočka under denna tidiga peri-
od i hans liv är detta den enda positionen som tillfredstäl-
lande kan förklara subjektets konstitution av erfarenheten.

Denna tidiga husserlska position i förhållande till livs-
världens problematik kom emellertid att genomgå en ra-
dikal förändring i Patočkas senare arbeten genom hans 
växande intresse för och bekantskap med Heideggers tän-
kande. Övergången från den husserlska fenomenologin 
till den heideggerska är gradvis och når sin kulmen vid 
slutet av 60-talet och början på 70-talet och då som tydli-
gast i de båda efterord Patočka skrev till den tjeckiska ny-
utgåvan och den franska översättningen av hans avhand-
ling.6 Även om livsvärldens problematik fortfarande kan 
sägas vara Patočkas huvudsakliga intresse är synen på hur 
denna problematik bör bemötas nu helt förändrad. Kriti-
ken som Patočka riktar mot sig själv, men framförallt mot 
Husserl, gäller möjligheten för den transcendentala sub-
jektiviteten att introspektivt nå en kunskap om sig själv, 
den »reflexiva blickvändning« som Husserl beskriver det 
som, samt huruvida Husserls transcendentala idealism är 
den rätta vägen för fenomenologin att gå. Det Patočka 
framförallt vänder sig mot är hur reduktionen alltid leder 
till en viss ontisk region, det vill säga till en viss typ av va-
rande som genom dess metodologiskt säkrade ställning 
tjänar som grund eller princip för tänkandet. I Husserls 
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tänkande är detta som bekant den transcendentala sub-
jektiviteten och i detta är Husserls fenomenologi trots de 
möjligheter den erbjuder filosofin enligt Patočka en 
arvtagare till en cartesiansk tanketradition, en tradition 
som i Patočkas ögon haft en avgörande roll för uppkom-
sten av uppdelningen mellan två »schizofrena« världar. 
Husserls försök att bemöta problematiken är således naivt 
enligt Patočka eftersom den cartesianska tradition som 
Husserl lutar sig mot i sina analyser har bidragit till att 
problemet uppstått från första början. Som Patočka skri-
ver i en artikel från 1976 med titeln »Cartesianism and 
Phenomenology«:

Husserls reduktion skyddade honom inte från värl-
den, från världens historiska komponent, eftersom 
den förklarade dess vara på ett sätt som omedvetet 
förblev bundet till den cartesianska traditionen. Det 
är inte tillräckligt att reducera världen till medvetan-
det, hur idealiserat det än är […].7 

På grund av detta cartesianska misstag kan inte Husserls 
fenomenologi vara den rätta vägen mot det som i Patočkas 
ögon är fenomenologins uppgift; den husserlska fenome-
nologin förmår med andra ord inte vara en vetenskap om 
framträdandet som sådant utan i bästa fall en vetenskap 
om de framträdande fenomenen själva. För att fenome-
nologin ska kunna bli en vetenskap om framträdandet 
som sådant, det vill säga en fenomenologi om det som 
möjliggör att fenomen överhuvudtaget kan framträda för 
oss, krävs enligt Patočka en »a-subjektiv fenomenologi«, 
en fenomenologi som lämnar subjektet med dess inten-
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tionala förhållande till omvärlden bakom sig till förmån 
för en analys av människan i hennes konkreta och praktis-
ka förhållande till sin omvärld. Bakgrunden till denna 
kritik av Husserl är naturligtvis Heideggers beskrivning-
ar och analyser av Dasein i Sein und Zeit där han beskriver 
och analyserar människans relation till sin omvärld, inte 
såsom Husserl utifrån medvetandet och dess intentionala 
strukturer, utan utifrån människans praktiska och kon-
kreta handhavande med ting och hennes öppenhet för sin 
omvärld.8 I Patočkas ögon är emellertid inte heller Hei-
deggers analyser tillräckliga för en uttömmande förkla-
ring av den mänskliga livsvärlden. Beskrivningen av Da-
seins öppenhet mot omvärlden är enligt Patočka den mest 
lovande utgångspunkten för en analys av människan, 
men denna utgångspunkt är själv begränsad genom att 
Heideggers analyser är inriktade på frågan om varat och 
hur Dasein på olika sätt avtäcker det varande. Som 
Patočka skriver i Kätterska essäer om historiens filosofi: 

Däremot finns det även [och Heidegger har själv vi-
sat på detta i sina analyser av det tillhandenvarande 
och av tillhandsheten (das Zuhandene, Zuhanden-
heit)] former för mänskligt beteende som primärt 
inte har till syfte och innehåll att vinna och vidarefö-
ra öppenhet.9

Enligt Patočka är analyserna i Sein und Zeit begränsade i 
och med att Heidegger inte analyserar – eller kanske till 
och med inte kan analysera – ett av de fenomen som är 
mest utmärkande för människans existens, i synnerhet 
för hennes politiska existens. Detta är dessutom ett feno-
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men som inte kan analyseras enbart i termer av öppenhet, 
nämligen arbetet. Heidegger använder sig visserligen av 
exempel från hantverksområdet för att beskriva donets 
(Zeug) struktur, men arbetet tematiseras aldrig såsom ett 
konstitutivt moment i människans existens, vilket det en-
ligt Patočka i högsta grad utgör. 

Med Arendt, bortom Arendt
Det är mot bakgrund av denna kritik riktad först och 
främst mot Husserl, men även till viss del mot Heidegger, 
som Patočka vänder sig till Arendts analyser där han fin-
ner en konkret analys av den mänskliga existensen som 
enligt honom saknas inom den traditionella fenomenolo-
gin. Innan vi går vidare till att beskriva hur Patočka läser 
Arendt och då framförallt hur han förstår hennes tredela-
de uppdelning av existensen måste vi emellertid betrakta 
vissa aspekter utan vilka det följande blir svårt att förstå. 
Till att börja med definieras den mänskliga existensen i 
sin helhet av Patočka såsom ett förverkligande eller icke-
förverkligande av möjligheter. Den mänskliga existensen 
är med andra ord ett självförverkligande som har sig själv 
som sitt mål. Därför, skriver Patočka,

är existensen en rörelse, och liksom rörelsen i den 
aristoteliska övergången från möjlighet till verklig-
het är en verklig övergång så är även den mänskliga 
existensen en möjligheternas tillvaro.10

För att beskriva existensens rörelse i sin konkretion, i prax-
is, vänder sig Patočka till Arendts beskrivningar i Männis-
kans villkor. Patočka påpekar emellertid att en sådan app-
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ropriering av Arendts analyser kräver en fenomenologisk 
omformulering. Det vill säga de måste sättas i samband 
med och relateras till framträdelsens problem, men även 
till den samtida kris som både Heidegger och Husserl om 
än på olika sätt beskrivit. Frågan om vad detta egentligen 
innebär har vi anledning att återvända till senare. 

Utifrån Arendt sluter sig Patočka till att det finns tre 
grundläggande rörelser i den mänskliga existensen. Den 
första av dessa tre rörelser beskriver han som acceptansens 
och förankringens rörelse. Vi är som människor kastade in 
i världen, men att som människa vara kastad in i världen 
innebär för Patočka även att vi är accepterade av världen. 
Som Patočka skriver är denna »accepterad-varo en kom-
ponent av kastadhetens vara« (Angenommensein ist eine 
komponente des Geworfen-sein).11 Uttryckt på ett annat sätt 
innebär acceptansens och förankringens rörelse att vi all-
tid redan är accepterade av andra människor i världen, ex-
istensen är på ett konstitutivt sätt medvaro. Samtidigt 
som vi i denna rörelse accepteras och välkomnas av andra 
människor in i en gemenskap förankras vi även i världen. 
Vår medvaro är på samma gång en i-världen-varo. Genom 
denna första rörelse finner vi med andra ord vårt hem i 
världen tillsammans med andra människor. Vårt inträde i 
världen innebär därför ett inträde i en förexisterande och 
förberedd omvärld och i en förefintlig gemenskap, eller 
som Patočka beskriver det, ett inträde i en harmonía, det 
vill säga i en värld som redan är »i-hopsatt«.12 

I jämförelse med Arendts analyser är det uppenbart att 
denna rörelse svarar mot tillverkningen hos Arendt, även 
om vi kan se att Patočka här på många sätt kanske ligger 
närmare Heidegger än Arendt. I likhet med Heidegger, 
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eller i alla fall i likhet med Heidegger under perioden för 
Sein und Zeit i slutet av 1920-talet, förstår han männis-
kans samexistens, hennes med-varo, som en inneboende 
del av människans natur, en med-varo som därigenom 
inte väcker samma frågor som den gör hos Arendt. Frågan 
om hur och genom vilka strukturer den upprättas har med 
andra ord inte samma värde.13 

Om Patočka i den första rörelsen till viss del distanse-
rar sig från Arendt ligger han desto närmare hennes tän-
kande i sin definition av den andra rörelsen som han be-
skriver som försvarets och självuppgivandets rörelse. 
Denna rörelse är enligt Patočka intimt förknippad med 
acceptansens rörelse. När vi blir inlemmade i världen och 
accepterade av gemenskapen blir vi genast potentiella 
deltagare i arbetet vilket är det utmärkande draget för 
den andra rörelsen. Att acceptera andra och att bli accep-
terad av andra innebär för Patočka att vi ger upp vår exis-
tens för våra egna och andra människors behov genom 
att arbeta, på samma gång som de andra förväntas göra 
detsamma för oss. Precis som Arendts analys av arbetet 
visat är emellertid självuppgivandet i arbetet en påtvung-
en börda. Vi accepterar den motvilligt för att vi utan ar-
betet helt enkelt skulle dö. I likhet med Arendts analyser 
av arbetet är arbetet för Patočka en rörelse som helt och 
hållet är bunden till upprätthållandet och reproduktio-
nen av livet. Vi arbetar för att konsumera produkten av 
vårt arbete för att dagen därpå med förnyade krafter kun-
na återgå till arbetet och fortsatt säkra vår existens. På 
grund av arbetets natur beskriver Patočka även denna 
rörelse som självförlängningens rörelse, som livets själv-
pålagda immanenta börda.
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Huvuddraget här är att livet är fjättrat vid sig självt: 
den »fysiska« nödvändigheten att existera så att livet 
offras för livsuppehållande, i livets tjänst. Detta är 
förvisso en av de former i vilken människolivets änd-
lighet är ständigt närvarande, livets avböjning mot 
intighet, mot döden; ändligheten är dock närvarande 
i en obestämd form, främjad av just den verksamhet 
som med sin beskäftighet döljer sitt eget tema.14

Förutom att vi i arbetet som Patočka skriver är »fjättra-
de« till livet bär denna rörelse även på den inneboende ris-
ken att människan på grund av att hennes enda relation till 
omvärlden här är styrd av hennes strävan för överlevnad 
projicerar sig själv på tingen och omvänt låter tingen defi-
niera henne själv. Det är med andra ord – även om inte 
Patočka explicit skriver det – en rörelse där reifikationen 
av människan ständigt hotar henne. Även om arbetet, som 
Patočka på vissa ställen skriver, på grund av alienationen 
är den »farligaste rörelsen« för människan utgör de två 
första rörelserna tillsammans vad han kallar för en ahisto-
risk existens.15 De bildar tillsammans en sluten immanens 
där den enda relationen till världen är en relation till en-
skilda ting och där även relationen till andra människor är 
centrerad kring överlevnad och fortbestånd. Människan 
skiljer i detta ahistoriska tillstånd inte mellan mening och 
objekt, mellan tal och vad som sägs, men vad som är vikti-
gare är att människan här lever i vad Patočka kallar en 
värld av ljus där mörkret som möjliggör varats blixtrande 
framträdande är helt och hållet frånvarande. Uttryckt med 
en annan vokabulär kan denna sista aspekt beskrivas som 
att människorna i livets immanens inte möter varat i dess 
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undandragande utan endast i dess framträdande och där-
för inte ställs inför den förundran som innebär uppkom-
sten av både ett filosofiskt och ett historiskt medvetande. 
Patočka påpekar emellertid att människor i detta tillstånd 
naturligtvis har en relation till existensens tredje rörelse, 
sanningens och frihetens rörelse, men att den relationen 
här är helt och hållet underställd de två tidigare. Detta ytt-
rar sig rent faktiskt i en mytologisk världsuppfattning be-
folkad av gudomer, som i Patočkas ögon bär på vissa vikti-
ga lärdomar men som trots det inte förmår bryta med 
livets immanens.16 Utan att dröja allt för länge vid denna 
ahistoriska existens måste vi påpeka att Patočka visserli-
gen ser detta som ett faktiskt historiskt tillstånd vilket för 
första gången bryts under det antika Grekland. Än vikti-
gare är dock att detta även är ett tillstånd som är utmär-
kande för vår samtida teknologiska civilisation. Tron på 
att vi lever i en tidsålder som har slagit sig fri från alla for-
mer av myter till förmån för en rationell förståelse av oss 
själva och av naturen är, som Georges Bataille noterat, en 
fördom; i själva verket är frånvaron av myter en mytologi i 
sig själv.17 Enligt Patočka är det snarare så att teknologin 
och vetenskapen har blivit till vår nya mytologi, och sub-
jektet och medvetandet har upphöjts till att bli våra nya 
gudar. Det är med andra ord ett förfall som ständigt hotar 
den mänskliga existensen. Vår samtid är och har enligt 
Patočka allt mer blivit fånge i de två första rörelsernas im-
manenta och slutna relation till livet. Om vi återvänder till 
det tidigare citatet där Patočka kritiserar Heidegger för att 
inte analysera de fenomen i den mänskliga existensen som 
inte är relaterade till öppenhet kan vi nu se att vad som i 
själva verket undandrar sig öppenhet är de två första rörel-
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serna. Som Patočka skriver är det »endast en av dem [rö-
relserna] som riktas mot temat öppenhet, uppenbarande, 
avslöjande och dess tradition«, och det är till denna rörelse 
vi nu måste vända oss.18 

Utifrån denna beskrivning av existensens två första rö-
relser innebär den tredje rörelsen, vilken jag redan nämnt 
ska förstås som både sanningens och frihetens rörelse, ett 
kvalitativt brott med de två föregående. För att ett poli-
tiskt liv och ett liv i sanning ska kunna bli möjligt krävs 
det att den immanenta relation till livet som de två första 
rörelserna innebär transcenderas. När denna förskjut-
ning väl infunnit sig möter vi plötsligt andra som fria 
människor vilka vi, på grund av vår ömsesidiga befrielse 
från vardagens bördor, tillsammans kan konstituera ett 
politiskt liv med. På samma gång är detta »fria« politiska 
liv, som vi kommer att se, långt ifrån oproblematiskt. Om 
det ahistoriska livet som vi beskrivit ovan karakteriseras 
av arbetets mödosamma börda innebär det politiska livet 
i likhet med Arendts beskrivningar av polis en strävan ef-
ter att utmärka sig själv gentemot andra, en strävan efter 
det grekiska arete. Vi lever inte längre ett liv av acceptans 
utan ett liv av initiativ och förberedelse för handling. Det-
ta innebär emellertid även att vårt tidigare liv, rotat som 
det var i förankringens rörelse, försvinner och förändras 
till ett politiskt liv i permanent rotlöshet och risk samti-
digt som vår frihet enligt Patočka definieras som de »oför-
skräcktas frihet«.19 Vår tidigare acceptans av andra män-
niskor förvandlas nu till en relation av konflikt och strid, 
en konflikt som formar politikens och frihetens rum och 
upprättar, som Patočka skriver, en enighet i konflikt. Det 
är en enighet mellan dem som i brottet med den tidigare 
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existensen blivit skakade, en de »omskakades solidari-
tet«.20 Precis som Arendt hänvisar Patočka alltså till det 
grekiska polis, men med en starkare tonvikt på dess anta-
gonistiska moment. 

Polis' anda är en anda av enighet i strid, i kamp. Man 
kan inte vara en medborgare, polítes annat än i en ge-
menskap där den ene står mot den andre, varvid just 
striden skapar den spänning som är ett tonus i sam-
hällslivet och som avgränsar det fria utrymme som 
medborgarna både erbjuder och förnekar varandra 
när de söker stöd för sitt agerande för att övervinna 
motstånd.21

I relation till det tidigare oproblematiska livet, det vill säga 
det liv som endast levs för livets skull, blir – i och med in-
trädet av det politiska – livet nu problematiskt. Det blir 
problematiskt i förhållande till det politiska, men även ut-
ifrån vår relation till sanningen. I politisk mening blir det 
problematiskt eftersom vi nu inte längre har någon fast 
förankring, vår existens har i strikt mening blivit grund-
lös. Familjen, traditionen, den tidigare gemenskapen – allt 
det som tidigare gav oss trygghet – bryts ner och proble-
matiseras i och med den politiska sfärens polemiska natur. 
Det vill säga de tidigare grupperingarna eller formationer-
na i samhället förlorar sin självklara ställning och blir nu 
ifrågasatta. Möjligheten att ifrågasätta världen, att utfråga 
den och att den överhuvudtaget blir till en fråga för män-
niskan är även detta ett utmärkande moment i den tredje 
rörelsen. Det beror på att den tredje rörelsen enligt 
Patočka inte bara är den politiska rörelsen utan även san-
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ningens rörelse. Samtidigt som de politiska eller existen-
tiella grundvalarna i tillvaron problematiseras ger den ti-
digare förståelsen av tillvaron, centrerad kring gudomliga 
eller för den delen teknologiska krafter, vika för ett liv i 
sanning där världen i sin helhet framträder som ett pro-
blem för människan. Den tredje rörelsen är med andra ord 
platsen för den förundran, thaumazein, utan vilken filoso-
fin som sådan inte skulle vara möjlig. Vi kan nu närma oss 
vad Patočka menar när han skriver att Arendts analyser 
måste förstås fenomenologiskt i den meningen att den 
tredje rörelsen är hemvist åt både det politiska och det filo-
sofiska. En kritik mot den av teknologin ställda världen 
(Gestell) i Heideggers mening måste för att kunna svara 
mot vår samtida kris enligt Patočka vara både politisk och 
filosofisk (filosofisk innebär för Patočka alltid fenomeno-
logisk).22 Den måste analysera och kritisera det samtida 
politiska livet eftersom det endast är när det politiska för-
stås autentiskt, när ett politiskt liv i strikt mening upprät-
tats, som vi förmår lämna den objektifierade förståelsen av 
världen till förmån för en förståelse av världen i sin helhet 
och därigenom närma oss fenomenologins uppgift, näm-
ligen framträdelsen som sådan. 

Även om Patočkas analys av den mänskliga existensen 
många gånger ligger mycket nära Arendts i Människans 
villkor är det tydligt att det även finns passager i deras res-
pektive analyser som skiljer sig markant från varandra. 
För att klargöra dessa och för att visa på vilket sätt Patočkas 
försök att formulera en politisk fenomenologi – det vill 
säga en fenomenologi som på ett konstitutivt sätt står i re-
lation till det politiska – erbjuder oss en möjlighet att tän-
ka det politiska bortom Arendt, vänder vi oss nu till den 
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generella kritik som riktats mot Arendts definition av det 
politiska. 

En politisk puritanism och en amplitudens politik
Genom åren har Arendts politiska analyser fått utstå kri-
tik från vitt skilda håll och discipliner. I vissa fall har kriti-
ken varit grundlös och baserat sig på uppenbara missför-
stånd och feltolkningar av hennes texter, men i andra har 
den utan tvekan varit saklig, välinformerad och riktad 
mot analyser och distinktioner i hennes tänkande som 
kan sägas utgöra kärnan i hennes definition av det politis-
ka. Jag kommer kortfattat att redogöra för denna kritik 
och vad den grundar sig i, delvis för att Patočkas appro-
priering av Arendt i alla fall vid en ytlig läsning kan sägas 
falla offer för samma kritik som Arendt, men framförallt 
för att jag hoppas kunna visa att vi genom Patočka i slutän-
dan kan överkomma den och närma oss en mer fruktbar 
definition av det politiska. 

Till att börja med har otaliga kommentatorer vänt sig 
mot den skarpa distinktion och uppdelning som Arendt 
gör mellan det sociala och det politiska i Människans vill-
kor. Enligt Arendt var det politiska livet till en början, och 
då framförallt i det grekiska samhället, något som definie-
rades i relation till det privata. Det politiska livet var för 
grekerna ett offentligt liv som stod i skarp kontrast mot 
det privata livet i hemmet. Medan det politiska livet var 
ett liv i frihet där människan (den frie grekiske mannen) 
kunde framträda, utmärka sig gentemot andra och likt en 
andra födelse utgöra en ny början var det privata livet ett 
liv som helt och hållet ägnades åt livets uppehälle och nöd-
vändighet.23 I relation till den mänskliga existensens kon-
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stitutiva moment handlar det med andra ord om en skarp 
åtskillnad mellan arbete och frihet, mellan nödvändighet 
och ett fritt politiskt liv. Under 1700-talet och i början av 
1800-talet kom detta emellertid att förändras. Det som ti-
digare varit en del av människans privata liv, exempelvis 
hennes arbete, hälsa och reproduktion, kom nu att bli av 
intresse för politiska makthavare och för samhället i stort. 
Resultatet av detta var uppkomsten av vad Arendt definie-
rar som det sociala, det vill säga en sammanblandning av 
det privata med det politiska, en sammanblandning av två 
sfärer som hitintills varit åtskilda. I Arendts ögon är detta 
djupt problematiskt då den politiska sfären gradvis har 
kommit att försvinna till förmån för ett allt mer apolitiskt 
samhälle. I Människans villkor introduceras dessa analyser 
och den samtidskritik som de utmynnar i för första gång-
en, men det är i två andra texter av Arendt som konsekven-
serna av denna distinktion blir tydliga och där distinktio-
nen i sig uppträder såsom djupt problematisk. 

I boken On Revolution tematiserar Arendt distinktio-
nen mellan det sociala och det politiska i relation till frå-
gan om vad en revolution är och på vilket sätt en revolu-
tion bör förstås politiskt. I denna text, skriven fyra år efter 
Människans villkor, underkänner Arendt alla revolutioner 
som utkämpats i namn av sociala villkor och klasskillna-
der som apolitiska medan revolutioner som haft upprät-
tandet av ett fritt politiskt rum som sitt mål är de enda 
som är politiska i strikt mening.24 Sorgligt nog, skriver 
Arendt, är det den förstnämnda formen av revolution 
som har varit dominerande efter att den franska revolu-
tionen upprättat detta som ett mönster medan den andra, 
som vi enligt Arendt framförallt finner i den amerikan-
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ska, har förpassats och i vissa fall inte ens ansetts vara en 
revolution överhuvudtaget.25 I den numera ökända arti-
keln »Reflections on Little Rock«, publicerad ett år efter 
Människans villkor, går Arendt ännu ett steg längre när 
hon relaterar sina definitioner till frågan om rassegreger-
ing i skolsystemet i den amerikanska södern. Enligt 
Arendt är en sådan segregering en fråga som inte bör be-
handlas politiskt eftersom den i själva verket inte är en 
politisk fråga, utan en social. På grund av detta kan segre-
geringen i skolsystemet inte vara ett område för interven-
tioner från myndigheternas sida, utan något som måste 
bemötas på andra sätt.26

Analyser och reflektioner såsom dessa har lett kom-
mentatorer till att ställa sig frågan om vad det politiska i 
slutändan egentligen innebär för Arendt när det per defi-
nition måste vara skilt från sociala frågor.27 Vad kvarstår 
av det politiska när det tömts på vad vi i vanliga fall asso-
cierar med politiska frågor? Är inte Arendts definition av 
det politiska, som ett antal kommentatorer hävdat, en po-
litisk puritanism, det vill säga en strävan efter en ren och 
obefläckad politik?28 Och om detta är fallet vad är det då i 
själva verket vi strider om i det politiska livet, är inte det 
politiska en onödig begreppslig konstruktion? Från en 
agonisk förståelse av det politiska framträder Arendts 
analyser slutligen som en återvändsgränd och hennes de-
finition av det politiska som ett utopiskt offentligt rum 
utan egentlig innebörd.29

Även om Patočka inte använder sig av Arendts distink-
tion mellan det sociala och det politiska och inte heller är 
lika explicit när det gäller vilka enskilda frågor som i strikt 
mening är politiska kan vi se att approprieringen av hen-
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nes definition av den mänskliga existensens olika aktivite-
ter gör att kritiken mot Arendt även tycks kunna riktas 
mot honom. Innebär inte särskiljandet av den politiska rö-
relsen från de två andra att frågor som rör exempelvis ar-
bete måste förstås såsom apolitiska? Vid en ytlig läsning 
av framförallt Kätterska essäer i historiens filosofi tycks detta 
vara fallet, det vill säga att Patočka ligger så pass nära 
Arendt i sina analyser att kritiken mot henne även är till-
lämpningsbar på honom. Jag vill emellertid hävda att det 
är precis på denna punkt angående definitionen av det po-
litiska som Patočka skiljer sig från Arendt. Vad är det då 
som utgör det politiska enligt Patočka? Till att börja med 
beskriver han inte det politiska i rumsliga termer på sam-
ma sätt som Arendt gör när hon talar om ett »offentligt 
rum« i vilket frihet och framträdande dominerar. I 
Patočkas beskrivningar handlar det snarare om att förstå 
det politiska i termer av konflikt, strid och antagonism. 
När det kommer till definitionen av det politiska ligger 
han därför närmare Carl Schmitt än Arendt, och precis 
som hos Schmitt tycks själva frågan om »vad det politiska 
är« vara missriktad. Kritiken att det politiska i Arendts de-
finition är tom, att det politiska när det förskjutits från so-
ciala frågor inte längre har något innehåll, träffar även 
Patočkas analyser, men inte på grund av att det politiska 
som sådant – i någon grundläggande mening – inte kan re-
lateras till »sociala frågor«, utan på grund av att det poli-
tiska i sig inte har något innehåll. Som Schmitt skriver i en 
klargörande passage:

Vad kvarstår av staten som den politiska enheten när 
allt annat innehåll – det religiösa, det ekonomiska, 
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det kulturella och så vidare – har avlägsnats? Vore 
det politiska enbart resultatet av en sådan subtrak-
tion skulle det i själva verket inte vara någonting alls. 
Men där har vi källan till missförståndet, för det po-
litiska, förstått på rätt sätt, är enbart graden av inten-
sitet i en enhet.30

Om vi, likt många av Arendts kritiker, ställer frågan om 
vad det politiska är leds vi till att tro att det politiska är ett 
specifikt innehåll medan det i själva verket inte är eller har 
något specifikt innehåll överhuvudtaget. I Arendts fall är 
detta naturligtvis inte tillräckligt för att bemöta kritiken, 
då hon på ett strukturellt plan exkluderar en rad domäner 
från det politiska, men det är i högsta grad relevant när det 
kommer till Patočka. Om vi återvänder till frågan om hur 
det politiska bör förstås i Patočkas tänkande kan vi nu sva-
ra att det politiska är en konfliktuell relation utan något 
specifikt innehåll som skapar en intensiv enhet. Att det 
politiska inte har något specifikt innehåll innebär emel-
lertid inte att frågor om arbete och olika typer av diskri-
minering skulle exkluderas från den politiska sfären, utan 
snarare att de blir politiska när de uppnår en viss grad av 
intensitet i formerandet av en politisk enhet. Uttryckt 
med andra ord och i en vokabulär som ligger närmare 
Patočkas egen kan vi därför beskriva den tredje rörelsen i 
den mänskliga existensen som en rörelse som introduce-
rar en intensitet i tillvaron, vilken saknas i de två andra. 

En förståelse av det politiska i termer av intensitet, 
även om detta inte är Patočkas egen formulering, tillåter 
oss också att sätta Patočkas senare arbete i relation till en 
av hans tidigare texter där det politiska livets intensiva 
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struktur beskrivs i termer av amplitud.31 Även om denna 
artikel är skriven långt innan den period under 60- och 
70-talet då Patočka utvecklar tanken om existensens tre 
rörelser är det intressant att notera att han redan i denna 
text arbetar utifrån en liknande tankefigur. Patočka gör 
här en åtskillnad mellan vad han kallar ett liv i jämvikt 
och ett liv i amplitud, där ett liv i amplitud innebär precis 
det liv som förmår bryta med en existens formad av utili-
tarism till förmån för de krav som både sanningen och fri-
heten ställer på människan. Detta innebär, både i Patočkas 
tidiga och i hans senare skrifter, att såväl människan i sin 
konkreta tillvaro som filosofin måste röra sig mot och te-
matisera existensens gränser. Endast genom en sådan rö-
relse kan hon bryta sig ur det fängelse som livet blivit för 
henne. I relation till vad jag diskuterat ovan innebär detta 
att filosofin har som uppgift att bryta med den gräns som 
kanske är den mest problematiska i vår samtid, nämligen 
den gräns som subjektets och/eller individens hegemo-
niska herravälde upprättar. Om detta överhuvudtaget är 
möjligt är naturligtvis svårt att avgöra, men det är, i alla 
fall i Patočkas ögon, en förutsättning för att vi ska kunna 
närma oss frågan om vad en gemenskap egentligen inne-
bär när det inte längre kan förstås som en gruppering av 
sinsemellan åtskilda atomistiska beståndsdelar. 

Kritiken mot Hannah Arendt tillåter oss därför, kanske 
mot kritikernas intentioner, att röra oss bortom en sub-
stantialistisk förståelse av det politiska mot en skissartad 
definition av det politiska i termer av intensitet. Även om 
Arendt, som Giorgio Agamben skriver, i själva verket lig-
ger närmare Schmitt än hon själv vill erkänna är det tyd-
ligt att Patočkas definition av det politiska i alla fall impli-
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cit är inspirerad av Schmitt.32 Detta tillåter oss slutligen 
att förena fenomenologin med en antagonistisk förståelse 
av det politiska som tvingar fenomenologin till ett möte 
med det samtida politiska tänkandet. Till skillnad från 
Chantal Mouffes agoniska förståelse av det politiska skul-
le denna antagonism inte förutsätta någon definition av 
det politiska eftersom det är just definitionen av det poli-
tiska som står på spel i antagonismen. Detta möte mellan 
fenomenologin och en mer renodlat politisk diskurs är en 
utmaning som inte bara är nödvändig för fenomenologin 
själv, utan som förhoppningsvis kan bidra till de diskus-
sioner som förs i namn av andra traditioner. 
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Arendt och rätten till rättigheter  
Maria Bexelius

På senare tid har Hannah Arendt blivit ett centralt namn i 
texter som handlar om mänskliga rättigheter i relation till 
frågor om migration. Det finns dock ingen konsensus om 
hur man ska förstå hennes syn på rättigheter. Medan som-
liga ser henne som en inspirationskälla för en ny tolkning 
av rättigheterna, ser andra hennes idéer som i hög grad 
problematiska. Avsikten med föreliggande bidrag är att 
lyfta fram dels Arendts idéer om rättigheter och deras 
koppling till politik, dels två samtida politiska filosofer 
som från inte så skilda perspektiv intar helt olika positio-
ner gentemot Arendt: Jacques Rancière och Étienne Bali-
bar. Valet att uppmärksamma just dessa två har sin grund 
i att jag anser att bådas tänkande kring rättigheter utgör 
insiktsfulla inlägg i den dagspolitiska debatten samtidigt 
som jag finner deras tolkningar av Arendts syn på mänsk-
liga rättigheter, i all sin olikhet, såväl utmanande som tan-
keväckande och relevanta. Jag kommer även att redogöra 
för Arendts begrepp »en rätt till rättigheter«, och disku-
tera hur man kan tolka dess innebörd, räckvidd och filo-
sofiska rättfärdigande samt vilka konsekvenser hennes 
tänkande kan ha för synen på irreguljära migranter och 
andra rättslösas kamp. Avslutningsvis kommer jag att 
kort beröra Arendts relevans för dagens migrations- och 
flyktingpolitik som ett svar på frågorna: Varför har hon 
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fått förnyad aktualitet i frågor som rör mänskliga rättig-
heter? Vad kan vi idag lära oss av Arendt? Min förhopp-
ning är att denna artikel ska ge en översiktlig introduk-
tion till Arendts syn på mänskliga rättigheter och där- 
igenom även vara en kommentar till dagens europeiska 
asyl- och migrationspolitik.

Kapitlet »The Decline of the Nation-State and the End 
of the Rights of Man« i boken The Origins of Totalitaria-
nism är central för en undersökning av Arendts syn på 
mänskliga rättigheter.1 Här behandlas ämnet mer utför-
ligt och explicit än i andra delar av hennes författarskap, 
varför jag främst kommer att utgå från den.2 The Origins of 
Totalitarianism publicerades 1951 i skuggan av Förintel-
sens brott och Arendts egna erfarenheter av koncentra-
tionsläger, statslöshet och flyktingskap liksom av att, som 
judinna, tillhöra en grupp rättslösa vars medlemmar defi-
nierades genom gruppen och förnekades såväl personlig-
het och individualitet som existens.3 

Från statslös till rättslös – en europeisk odyssé
Arendt väljer statslösas och flyktingars villkor som ut-
gångspunkt när hon i kapitlet »Nationalstatens tillbaka-
gång och slutet för de mänskliga rättigheterna« närmar sig 
frågan om de mänskliga rättigheternas existensberättigan-
de, karaktär och relevans. Det bör dock noteras att kapitlet 
måste läsas som en integrerad del av hennes nästan 500 si-
dor långa undersökning av totalitarismens ursprung och 
villkor. Hon landar i 1900-talets förbrytelser i Europa först 
efter att ha problematiserat det rasistiska och nationalistis-
ka tankegodset och redogjort för rasismens och nationalis-
mens rörelser liksom för hur den europeiska imperialismen 
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medfört att människor i koloniernas Afrika, Asien och Syd-
amerika länge betraktades som lägre stående människor 
och utsattes för grova övergrepp. Hon drar således en linje 
som sammanför Europas behandling av de utländska och 
inhemska »andra«.4

Arendt för oss tillbaka till mellankrigstidens och andra 
världskrigets Europa och beskriver med knivskarpa drag 
situationen för två grupper som blottlagts i det första 
världskrigets kölvatten, nämligen minoriteter och statslö-
sa som när de, med Arendts ord, »väl hade lämnat sitt 
hemland förblev […] hemlösa, […] väl hade lämnat sin 
stat blev […] statslösa; […] väl hade berövats sina mänsk-
liga rättigheter blev […] rättslösa, ett jordens avskum.« 5 
Dessa grupper övergavs av asylrätten. Överallt stängdes 
dörren för dem. Varje diskussion kring »flyktingproble-
met« kom att kretsa kring frågan om hur flyktingen kun-
de göras deporterbar.6 Rättslösheten var ett faktum och il-
lustrerades inte minst av att brottslingen hade en mer 
privilegierad position än den statslöse flyktingen. Varför 
detta bemötande? Här lyfter Arendt fram denationalise-
ringen, fråntagandet av medborgarskap, som en bidrag-
ande orsak. Denationaliseringen, som regelmässigt kom 
att föregå deportation till förintelselägren under kriget, 
visade sig nämligen inte bara vara en effektiv strategi i Na-
zitysklands förföljelse av utpekade grupper, utan utmärk-
te sig också som ett effektivt verktyg för värderingsöverfö-
ring. SS:s officiella tidning skrev 1938 att världen, om inte 
förr, skulle komma att övertygas om judarnas underläg-
senhet när »oidentifierbara tiggare, utan nationalitet, 
utan pengar och utan pass, väl korsade deras gränser.«7 SS 
fick rätt i den mening att, återigen med Arendts ord, »[d]e 
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grupper som förtryckarna hade pekat ut som jordens av-
skum […] mottogs […] som jordens avskum överallt; de 
grupper som för sina förföljare var oönskade blev hela Eu-
ropas oönskade (indésirables).«8 

Människorättens kris och paradox
Människorättens kris uppenbarar sig alltså, enligt Arendt, 
i den statslöse och flyktingen. Hans eller hennes förlust av 
medborgarskap blir liktydigt med förlust av regerings-
skydd och därmed av såväl medborgerliga som mänskliga 
rättigheter. 

Arendt går tillbaka till 1700-talets klassiska människo-
rättsdeklarationer för att tydliggöra sitt resonemang och 
sin kritik. Människans rättigheter kunde, enligt dessa, 
härledas till människan själv. Men eftersom människan 
ansågs representeras av folket förutsattes rättigheterna 
garanteras av folket, och i förlängningen av nationalsta-
ten. Människans rättigheter kom på så sätt att bli folkets 
rättigheter. Den människa som inte var medlem i folket 
uteslöts därmed ur tankefiguren.

Effekten av att mänskliga rättigheter likställdes med 
nationella rättigheter blev således, enligt Arendt, uppen-
bar just i Europas möte med människor som exkluderades 
från gruppen folket och därmed utgjorde nationalstatens 
anomali och paria. Hon beskriver det som att föreställ-
ningen om de mänskliga rättigheterna »bröt ihop« i det 
här ögonblicket.9 De oförytterliga mänskliga rättigheter-
na, som var tänkta att tillkomma människan i egenskap 
av just människa, visade sig vara utan värde så snart män-
niskor saknade en egen regering och endast hade sin 
mänsklighet att åberopa.
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Om en människa förlorar sin politiska status borde 
hon, i enlighet med de medfödda och oförytterliga 
mänskliga rättigheternas innebörd, hamna i just den 
situation som deklarationen om sådana allmänna 
mänskliga rättigheter åsyftade. I själva verket är situ-
ationen den motsatta.10

Detta är paradoxen som Arendt blottlägger, tillika krisen 
för de mänskliga rättigheterna.11 Medborgaren med rättig-
heter kontrasteras mot människan som sådan, utan vare 
sig medborgarskap eller rättigheter. Deklarationernas 
skydd visade sig innehållslöst. Deras abstrakta karaktär, 
bristande förankring i verkligheten och påvisade oförmåga 
att ge skydd åt dem som berövats allt utom sin mänsklighet 
bidrog till att Arendt ansåg dem olämpliga som effektiva 
redskap i upprätthållande av mänsklig värdighet. Det var 
också orsaken till att hon, efter antagandet av FN:s allmän-
na förklaring om de mänskliga rättigheterna, skrev en kri-
tik mot upprättandet av ännu en deklaration.12

Med denna problematisering och kritik av den liberala 
människorättsdiskursen har Arendt fått en tydlig plats 
inom forskningen om mänskliga rättigheter, särskilt i re-
lation till temat flyktingar och migranters rättigheter. I 
det sammanhanget åberopas hon numera av teoretiker 
som företräder skilda filosofiska traditioner och perspek-
tiv på rättigheter, och som också drar olika slutsatser av 
Arendts syn på rättigheter.13 

Förlusten av politik och rättigheter
Vad innebär det, enligt Arendt, att förlora sina medbor-
gerliga och därmed även mänskliga rättigheter? Som 
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nämnts innebär det för det första förlusten av regerings-
skydd och rättslig status i alla länder. Detta eftersom 
mänskligheten, till följd av politik och inte överbefolk-
ning, skriver Arendt, »nått ett stadium där den som kas-
tades ut ur någon av dessa sammanhållna slutna gemen-
skaper [fann] sig själv utkastad ur familjen av nationer 
som helhet.«14 Det gamla hemmet ersätts inte av ett nytt. 
Det innebär dessutom, enligt Arendt, förlusten av tillhö-
righet till en politisk sammanslutning. Anledningen till 
att förlusten av medborgerliga och mänskliga rättigheter 
också inbegriper denna andra förlust går att härleda till 
Arendts beskrivning av politikens karaktär. Inspirerad av 
Aristoteles menar Arendt att handlandet är »den politis-
ka verksamheten par excellence«.15 Det sker i ett så kallat 
framträdelserum, polis, på en gemensam offentlig plats 
där unika fria jämlika människor möts, och talar, och öm-
sesidigt ger varandra rättigheter. Detta kan tolkas som att 
rättigheter skapas i den politiska sammanslutningen och 
inte kan existera utanför den. Det skulle innebära, vilket 
Arendt också hävdar, att en människa helt utestängs från 
rättigheter i det ögonblick som hon blir statslös och utan 
tillträde till polis. Hon förvägras benämningen rättssub-
jekt, skriver Arendt, och utlämnas till ojämlikheten och 
orättvisan. Den människa som utesluts förlorar således 
inte endast sin politiska status. Hon förlorar också »ett 
samhälle som är villigt och förmöget att garantera män-
niskor rättigheter överhuvudtaget«.16 Arendt stannar 
inte här. Hon spetsar till det och skriver att »[d]et har vi-
sat sig att människan kan förlora alla så kallade mänskliga 
rättigheter utan att förlora sin grundläggande kvalitet 
som människa, sin mänskliga värdighet. Endast förlusten 
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av tillhörighet till ett samhälle i sig kan fördriva henne 
från mänskligheten.«17 Det kan tolkas som att Arendt 
menar att en människa knappt, eller inte alls, erkänns 
som mänsklig när hon står utanför polis; som att hon av-
humaniseras i den stund hon förlorar sin politiska hem-
vist och status.

Människors benägenhet att garantera varandra rättig-
heter tycks, i linje med resonemanget ovan, gå att härledas 
till polis betydelse för människans villkor och egenskaper. 
Arendt skriver: »Det verkar som om en människa som 
inte är någonting annat än människa har förlorat just de 
egenskaper som gör det möjligt för andra att behandla 
henne som en medmänniska.«18 De egenskaper som åsyf-
tas tycks vara de politiska egenskaper som är förbundna 
med polis; egenskaper som frodas i »den specifikt mänskli-
ga situationen« och som gör det möjligt att, genom ord 
och handling, förmedla till omgivningen vem, i motsats till 
vad, man är.19 Här bör vi påminna oss om att pluraliteten 
är »villkoret för allt politiskt liv«.20 I ett samhälle betingat 
av pluralitet är alla människor både lika och olika på så sätt 
att alla är människor, men »ingen är det på samma sätt 
som någon annan människa som någonsin har levat, lever 
eller kommer att leva.«21 Genom tal och handlingar ger 
människor uttryck för det som gör var och en unik; på des-
sa sätt blir det tydligt att människor positionerar sig gen-
temot sina medmänniskor. Människor är således inte bara 
olika, utan också, med Arendts ord, »särskilda« och de ges 
förutsättningar att påverka det samhälle de lever i.22 

Att hamna utanför den politiska sammanslutningen 
innebär följaktligen att inte höras hur högt, välformulerat 
eller skränigt orden än ljuder; talet har förlorat sin rele-
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vans. Det är att göra utan att göromålet uppfattas som 
handling. Det är att bedömas för vad man är, istället för 
vem man är. Utan »yrke, medborgarskap, åsikt [eller] gär-
ningar att identifiera sig med och avteckna sig genom« är 
en människa »inte en representant för någonting annat 
än sig själv och sin egen fullständigt unika individuali-
tet«.23 Hon har följaktligen kvar det som skiljer henne 
från andra, samtidigt som hon paradoxalt nog nekas just 
individualitet genom att hon inte kan förmedla till med-
lemmarna i polis vem hon är. Kvar är bara de egenskaper 
som är givna från födseln; egenskaper som till exempel 
rör kropp och begåvning, och som enligt Arendt kommer 
till uttryck i »den privata sfären«, det vill säga till exem-
pel i vänskaps- och kärleksrelationer.24 Politiskt ses hon 
endast som en i den stora massan rättslösa, ett »exemplar 
av en djurart som kallas människa«.25 Hon blir en namn-
lös medlem av en grupp, vars medlemmar varken anses 
vara politiska subjekt eller rättssubjekt. 

Få utvägar finns ur denna situation, men en är att bli 
kriminell. Förutom möjligheten att för en period få åtnju-
ta samma konstitutionella rättigheter som brottslingar 
med medborgarskap ges den statslöse kriminelle, liksom 
den berömde statslöse, i viss mån en identitet. Identitets-
lösenheten, betonar Arendt, är annars något som är tätt 
sammanvävd med förlusten av medborgarskap, och för-
utom de psykologiska konsekvenser den har för männis-
kors självbild och självskattning har den direkt betydelse 
för den fortsatta existensen. Arendt påpekar att »möjlig-
heterna för en berömd flykting förbättras på samma sätt 
som chansen att överleva för en hund med namn är större 
än för en strykarhund, som bara är en hund i allmän-
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het.«26 Detta för oss in på Arendts resonemang kring hur 
konstruktionen av »överflödiga« människor griper in i 
de rättslösas tillvaro. Hon skriver att de rättslösas liv ho-
tas i den stund som de anses helt »överflödiga« och ingen 
längre gör anspråk på dem.27 Att betraktas som blott och 
bart människa, människa i allmänhet, blir således det-
samma som att se sin existens hotad. Det är ett farligt till-
stånd som, så får man tolka Arendt, banade väg för de 
mord och övergrepp som begicks mot judar, romer och 
andra under Förintelsen. Arendts resonemang för tankar-
na till Giorgio Agambens teoretisering kring det romers-
ka begreppet homo sacer, (den nakna) människan som inte 
kan offras men som kan dödas utan att förövaren bestraf-
fas.28 Icke-medborgaren, i Arendts bemärkelse, synes vara 
ett exempel på en sådan människa. 

Slutsatsen, som Arendt efter kriget drar av de statslösas 
och flyktingarnas rättslösa belägenhet, är att det finns en 
rättighet som inte har sin motsvarighet i någon nationell 
eller internationell lag: »rätten till rättigheter«.29

Rätten till rättigheter 
Vad innebär rätten till rättigheter? Hur långt sträcker den 
sig, och inbegriper den även andra rättigheter och i så fall 
vilka och för vem? Hur ska vi tolka den i relation till 
Arendts syn på politik och på de rättslösa och deras kamp 
mot förtryck och för just en rätt till rättigheter? 

Genom Arendts beskrivningar av det politiska rum-
mets kännetecken, liksom av det som förnekas personer 
utan medborgarskap, kan vi sluta oss till att en rätt till rät-
tigheter handlar om en rätt att tillhöra en politisk sam-
manslutning, »ett slags organiserat samhälle«, där man 
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bedöms utifrån sina handlingar och åsikter som följaktli-
gen blir meningsfulla, och där man har förutsättningar 
att vara jämlik andra och att få del av de rättigheter som 
människor garanterar varandra i det politiska rummet.30 

Arendts rätt till rättigheter framstår som en ovillkorlig 
och grundläggande absolut rättighet, utan vilken andra 
rättigheter inte kan existera.31 I en essä skriven redan 1949 
talar hon till och med i termer av »en enda« rättighet, 
mänskliga rättigheter i singular.32 

Innebär detta att Arendt förespråkar en rätt till med-
borgarskap för alla irreguljära migranter? Hon uttrycker 
sig inte i de termerna, men man skulle kunna sluta sig till 
att om rätten till medborgarskap är vad som krävs för att 
fullständigt anses tillhöra en politisk sammanslutning, i 
vilken ens tal och handlingar blir meningsfulla och där 
aktivt politiskt deltagande i samhället tillsammans med 
fria jämlika människor kan realiseras, ja, då torde det inte 
vara långsökt att utgå från att hon kräver det. Till stöd för 
denna uppfattning finns en essä i vilken Arendt talar om 
en »nationalstat utan nationalism« och att en sådan stat 
skulle vara ett öppet samhälle som endast erkänner med-
borgare, det vill säga inga nationaliteter, och vars juridis-
ka ordning »är öppen för alla som händelsevis lever på 
dess territorium«.33 Detta kan, i ljuset av hennes beskriv-
ning av statslöshetens och denationaliseringens konse-
kvenser och behovet av »en rätt till rättigheter«, tolkas 
som att Arendt försvarar ett medborgarskap som garante-
ras alla invånare och därmed innebär att flyktingar, stats-
lösa och alla de som inte har någon politisk identitet eller 
representation inkorporeras i den politiska sfären.34 Sam-
tidigt bör det noteras att Arendt är kritisk till nationalsta-
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ten och suveränitet, såväl uppfattningen om en männis-
kas suveränitet som en stats, varför man bör iaktta 
försiktighet och inte per automatik associera medborgar-
skap och stat till dagens användning av dessa begrepp. 

Om man utan större svårigheter kan dra slutsatsen att 
Arendt betraktar rätten till rättigheter, i bemärkelsen rät-
ten till medlemskap i en politisk gemenskap, som en abso-
lut ovillkorlig rättighet för varje människa, så är det desto 
otydligare vilka rättigheter som följer av medlemskapet.

Med utgångspunkt i Arendts politikförståelse ligger 
det nära till hands att argumentera för att alla övriga rät-
tigheter som människor garanterar varandra i den offent-
liga sfären, polis, blir avhängiga resultatet av en öppen de-
batt; rättigheterna och jämlikhetens innebörd kan enligt 
detta resonemang förändras och utvidgas över tid. De är 
inte på förhand givna eller fullständigt definierade utan 
kan betraktas som någorlunda öppna för medlemmarnas 
syn på jämlikhet. För att stå i samklang med Arendts defi-
nition av politik måste de också innehålla detta mått av 
oförutsägbarhet. Enligt detta synsätt torde rättighetslis-
tan kunna bli nästan hur kort eller lång som helst. Det kan 
således hävdas att Arendt inte sätter några gränser för vil-
ka rättigheter som människor garanterar varandra genom 
ömsesidigt agerande i det offentliga rummet.35

Étienne Balibar ser ut att uppfatta det arendtska per-
spektivet som just de obegränsade rättigheternas per-
spektiv, men han bygger sin slutsats på en delvis annan 
tolkning av Arendts beskrivning av sambandet mellan 
rättigheter och politiken. En av hans utgångspunkter är 
att människan, enligt Arendt, konstrueras genom med-
borgarskapet eller samhällsinstitutionen istället för tvärt-
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om. Det innebär att människan inte existerar bortom en 
sammanslutning av politiska aktörer, med andra ord 
bortom institutionerna eller medborgarskapet, liksom 
att rättigheter inte är något givet utan något som indivi-
der garanterar varandra i denna politiska sammanslut-
ning. Han menar alltså att man inte kan dela in männis-
kan i en politisk respektive apolitisk människa; det finns 
bara människan respektive icke-människan. Idén om rät-
tigheter existerar således inte heller bortom konstruktio-
nen av det mänskliga som tillkommit genom den politis-
ka sammanslutningen eller, med en annan terminologi, 
institutionen. Detta stärker sambandet mellan en idé om 
rättigheter och en idé om människan. Människor, enligt 
Balibars tolkning av Arendt, är följaktligen sina rättighe-
ter. Detta medför att om rätten till politiken är grundläg-
gande och absolut så finns det, därutöver, ingen begräns-
ning i rättighetsomfånget som människor kan garantera 
varandra. Dock, betonar Balibar, kan människor enligt 
denna logik, genom politiken, även frånta varandra rät-
tigheter och hota varandras existens.36

Det är inte tydligt var Arendt drar gränsen för en oac-
ceptabelt kort rättighetslista. Att en sådan gräns ändå exis-
terar för henne kan antas eftersom flera av hennes verk 
kan läsas som en undersökning av människors och för-
tryckets villkor och som en diskussion om hur en upprep-
ning av begångna grymheter kan förhindras. Medborger-
liga och politiska rättigheter, såsom yttrande, åsikts- och 
mötesfrihet och frihet från tortyr, torde vara självklara rät-
tigheter för Arendt, mot bakgrund av att dessa så tydligt 
förnekats under exempelvis Förintelsen och är nödvändi-
ga för aktivt deltagande i den politiska sammanslutning-
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en. Det är dock inte givet att hon förbehållslöst föresprå-
kar tillgång till dessa rättigheter i alla sammanhang. Det är 
heller inte givet i vilken mån, om alls, hon förespråkar till-
gång till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. 
Således inställer sig frågan om Arendt ändå sätter en bor-
tre gräns för hur lång rättighetslistan kan bli till följd av 
debatten i polis. Hennes strikta uppställning av dikotomin 
det offentliga (den politiska sfären) kontra det privata, där 
det förra präglas av jämlikhetens princip i motsats till det 
senare, sätter möjligen en sådan gräns. Detta eftersom 
Arendts snäva definition av det politiska, avgränsad i både 
rumslig och innehållslig betydelse, torde kunna tolkas 
som att hon apolitiserar frågor om ojämlika maktförhål-
landen utanför polis och därigenom inte ser dem som rät-
tighetsfrågor. Hennes bristande uppslutning för de svar-
tas kamp mot segregering inom utbildningssystemet och 
hennes avfärdande av en i FN:s allmänna förklaring om 
mänskliga rättigheter inskriven rätt till pensions- och ar-
betslöshetsförsäkring, talar i denna riktning.37 Fattigdom 
och ojämlikhet på exempelvis arbetsplatser blir i linje med 
resonemanget ovan inte politiska frågor i Arendts mening, 
utan frågor som handlar om behovstillfredsställelse och 
därför inte bör benämnas i rättighetstermer. Våld och 
maktojämlikheter mellan könen i hemmet blir, av samma 
skäl, varken en politisk fråga eller en fråga som bör be-
nämnas i termer av rättigheter. Feministiska och vänster-
orienterade teoretiker har kritiserat hennes dikotomise-
ring.38 Andra har försvarat henne mot delar av denna kritik 
genom att till exempel hävda att hon uttalat sitt stöd för att 
mänskliga rättigheter inbegriper sociala och ekonomiska 
sådana, med hänsyn till att de utgör en förutsättning för 
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att människor ska kunna delta aktivt och på lika villkor i 
politiken.39 Under senare år har även feminister gjort nya 
läsningar av hennes texter och delvis omtolkat den tidiga-
re kritik som riktats mot henne.40

Även om det finns motargument är det svårt att blunda 
för kritiken som går ut på att Arendts dikotomisering är 
problematisk och riskerar att apolitisera samt legitimera 
det förtryck som äger rum utanför polis. Hennes hållning, 
och inte minst frånvaron av dialog med exempelvis Simo-
ne de Beauvoir, kan synas märklig med hänsyn till 60- och 
70-talets feministiska och vänsterpolitiska strömningar. 
Samtidigt väcker den föga förvåning i ljuset av hennes 
samtids folkrättsdiskurs som, utifrån dikotomin privat/
offentligt, fokuserade på en rätt till frihet från övergrepp 
begångna av staten i den offentliga sfären och därmed i 
praktiken distanserade sig från den diskriminering och de 
kränkningar av rätten till fysisk och psykisk integritet 
som människor utsätts för på grund av kön, ålder, etnici-
tet med mera i hemmet, på skolor och på arbetsplatser. 
Det kan även ses som en spegling av en folkrättsdiskurs 
som, trots inrättandet av FN:s konvention om ekonomis-
ka, social och kulturella rättigheter, hierarkiskt placerat 
medborgerliga rättigheter som överordnade andra rättig-
heter. På båda dessa punkter har det emellertid skett en 
viss utveckling av folkrätten sedan Arendts död.41 

I centrum för Arendts kritik av de mänskliga rättigheter-
na står hennes kritik av nationalstaten och statssuveränite-
ten, men också av den begreppsapparat och tanketradition 
som förutsätter att rättigheter går att härleda från histori-
en, gud och/eller människans natur. Förintelsen punktera-
de, enligt Arendt, alla kvarvarande föreställningar om den 
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mänskliga naturen som något entydigt positivt eftersom 
människan visat sig vara »i stånd till saker som aldrig för-
utsetts, eller ens misstänkts«.42 Arendt skriver att hon, i lju-
set av de objektiva politiska villkoren, har »svårt att se hur 
den föreställning om människan som de mänskliga rättig-
heterna grundar sig på [i den amerikanska och franska ver-
sionen] kan vara behjälplig i eftersökandet av en lösning på 
problemet« och att »[h]istorien och naturen har blivit lika 
främmande i den bemärkelsen att det mänskliga inte läng-
re kan förstås med hjälp av någon av kategorierna«.43 

Arendt avfärdar således naturen, historien och männis-
kans rationalitet som grund för sin övertygelse om en rätt 
till rättigheter och om att till exempel totalitarismen och 
dess övergrepp är felaktiga. Hon vägrar att ge ett tydligt 
normativt rättfärdigande av mänskliga rättigheter. Här 
har hon försvarats med att ett sådant svårligen eller omöj-
ligt skulle kunna ges med bibehållet stöd för pluraliteten, 
och att Arendt söker ett sätt att garantera rätten till rättig-
heter som står i överensstämmelse med hennes idéer om 
pluralitet och handlandets oförutsägbarhet.44 Avståndsta-
gande från existensen av en grund på vilken de mänskliga 
rättigheterna kan rättfärdigas har bland andra tilltalat Bali-
bar som i just frånvaron av en essentiell eller metafysisk 
grund, groundlessness som filosofiskt begrepp, ser hur vår 
förståelse av mänskliga rättigheter kan härledas ur en stän-
digt föränderlig praktik istället för ur fastlagda principer.45 

Likafullt har Arendt kritiserats av flera samtida teoreti-
ker för att introducera en rätt till rättigheter utan att ange 
från vilken filosofisk princip denna rätt kan härledas.46 
Några har dock försökt att identifiera idéer eller principer 
som kan ligga till grund för Arendts rättfärdigande av en 
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»rätt till rättigheter«. Födelsen, en anarkistisk och oför-
utsägbar händelse, har till exempel anförts som en sådan 
princip för Arendt. Födelsen, vars inneboende princip är 
mänskligheten, skulle således vara den ontologiska grund 
som rättfärdigar Arendts idé om en rätt till rättigheter.47

(A)politiseringen av de rättslösas kamp
Arendt förespråkar en absolut »rätt till rättigheter«, en 
rätt till att bli delaktig i politiken, och detta gör hon med 
utgångspunkt i de statslösa flyktingarnas situation. Exklu-
deringen av människor är fortfarande ett dagspolitiskt 
faktum, så vilken är egentligen hennes syn på de exklude-
rade i relation till politik och rättigheter, och hur ser hon 
på deras kamp för en plats där tal och handlingar har 
relevans? 

Först bör anmärkas att Arendts uttalanden om politi-
kens karaktär och betydelse för människors egenskaper 
respektive interaktion för tankarna till Aristoteles. Den-
ne gjorde en tydlig distinktion mellan människodjuret 
med logos, och övriga djur utan logos. Med logos följde talets 
gåva, en strikt mänsklig egenskap, som gjorde att männis-
kor kunde förmedla sig med varandra och beskriva sina 
uppfattningar om gott och ont, rätt och orätt. Logos ut-
gjorde på så sätt förutsättningen för politiken, som i sin 
tur endast kunde existera i polis. Utan logos kvarstod bara 
djurens möjlighet att uppge läten, vilka signalerade smär-
ta eller njutning. Människans politiska karaktär utmärk-
te henne alltså, enligt Aristoteles, från övriga djur. Hon 
besatt förmågan till tal och andra politiska egenskaper.48 
Aristoteles ansåg dock inte att alla människor besatt logos; 
»barbarer och slavar«, som utmärktes av att de inte var 
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medborgare i polis, saknade logos och liknades därmed sna-
rare vid djur. Såväl Aristoteles som Arendt dikotomisera-
de och åtskiljde det offentliga och hushållet. Arendt kan 
även anses ta intryck av Aristoteles när hon beskriver hur 
de rättslösas tal förlorar i relevans, blir obegripligt och 
meningslöst, när de utesluts från polis. Medlemmarna i po-
lis konstruerar de utestängda som omänskliga, som ett di-
rekt resultat av exkluderingen. 49 

Som tidigare nämnts kan man av Arendts förståelse för 
politik i relation till rättigheter, inte minst med tanke på 
den inspiration hon hämtat från Aristoteles, dra slutsatsen 
att de rättslösas kamp mot förtryck och för det Arendt 
kallar »en rätt till rättigheter« inte kan benämnas i poli-
tiska termer såtillvida att den bedrivs utanför den offentli-
ga sfären av människor som per definition inte har tillgång 
till sina politiska egenskaper. Stöd för denna hållning 
skulle man kunna finna i Arendts egna ord om att de rätts-
lösa, i samband med utträdet ur polis, dels förlorat sina 
»politiska egenskaper«, det vill säga förmågan att med 
ord och handlingar förmedla sig till sina likar och debatte-
ra ur olika perspektiv, dels förlorat »själva rätten att käm-
pa för frihet«.50 Frågan är om det är den enda slutsatsen 
som går att dra av Arendts texter.

Jacques Rancière skulle sannolikt svara jakande på frå-
gan. Han är kanske den som har riktat skarpast kritik mot 
Arendt med argumentationen att hon apolitiserar såväl 
förtryck som mänskliga rättigheter och därigenom även 
de rättslösa i den kamp som till exempel förs av irreguljära 
migranter i dagens Europa. Trots detta kan han ändå sä-
gas ha inspirerats av hennes kritik mot mänskliga rättig-
heter liksom av hennes beskrivning av de rättslösas belä-
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genhet och svårigheter att erkännas som förnuftsmässiga 
och begripliga. 

Grunden för hans resonemang är Arendts rättighetspa-
radox. Han bryter ner hennes argument om rättigheterna 
som tillhör dem som inte har något annat att falla tillbaka 
på än sin egen mänsklighet, och landar i att mänskliga rät-
tigheter förlorar sitt innehåll eller blir en tautologi. Ge-
nom den strikta uppdelningen mellan den politiska och 
apolitiska sfären, mellan den politiska rättighetsbärande 
och apolitiska rättslösa människan, menar Rancière att 
Arendt placerar den fattiga, privata personen utan rättig-
heter, till exempel den irreguljäre migranten, i en undan-
tagssfär dit politiska konflikter inte når. På så sätt apoliti-
seras förtrycket som de drabbas av i denna undantagssfär, 
i likhet med de rättlösas strävan efter att få en självklar 
plats i det politiska rummet.51 

Rancière går i polemik med Arendt och hävdar att var-
ken den politiska sfären eller det politiska subjektet är på 
förhand givet. Den politiska sfären kan uppstå varhelst 
människor utmanar den etablerade föreställningen om 
politikens gränser. Politiska subjekt är de som blottlägger 
en konflikt som rör de nedskrivna rättigheternas innebörd 
och målgrupp. Ett politiskt subjekt agerar som om det 
»inte har rättigheter som det har och som om det har de 
rättigheter det inte har«.52 Rancière nämner Olympe de 
Gouge som ett exempel på ett politiskt subjekt. Hon up-
penbarade en konflikt när hon påpekade att kvinnor var 
jämlika män under giljotinen men inte när det kom till 
rösträtten. Hon tydliggjorde därmed att hon som kvinna 
förnekades de rättigheter som människorättsdeklaratio-
nerna tillskrev henne och som hon borde ha, samtidigt 
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som hon med sin offentliga kamp konkret agerade som 
om hon hade de rättigheter som hon förvägrades enligt 
konstitutionen. Med andra ord iscensatte de Gouge och 
hennes gelikar vad Rancière kallar en dissensus, ett ifråga-
sättande av det som anses vara givet. Ett politiskt subjekt, 
som Rancière förstår det, har kapacitet att iscensätta såda-
na dissensusscener. Det konfronterar rättighetsteorin med 
situationer där rättigheterna förnekas. På så sätt anser 
Rancière  enligt hans mening i motsats till Arendt  att de 
som Arendt kallar rättslösa blir politiska subjekt i sin kamp 
för rättigheter, och att deras kamp för rättigheter inte är en 
för-politisk kamp utan en politisk sådan.53 

Rancière hävdar alltså att Arendts teori inte erbjuder 
ett effektivt verktyg för dem som hon kallar »rättslösa«, 
eftersom hon apolitiserar både dem, deras situation och 
kamp. Andra skulle dock, till skillnad från Rancière, svara 
nekande på frågan om en läsning av Arendt måste resulte-
ra i slutsatsen att hon tillbakavisar möjligheten att se såväl 
förtrycket som de förtrycktas kamp i politiska termer. De 
menar istället att Arendt har en radikalitet som förbisetts 
och att hon kan anses politisera både rättigheter och de 
rättslösas strävan efter respekt. 

Balibar är en av dem. Han menar, som nämnts ovan, att 
vad Arendt säger är att det utanför de politiska samman-
slutningarna helt enkelt inte finns några människor. Det 
mänskliga konstrueras genom sammanslutningarna, och i 
dessa politiska rum, som implicerar en rätt till rättigheter, 
garanterar människor varandra rättigheter. Människor 
kan på så sätt likställas med sina rättigheter. Det här inne-
bär, enligt Balibar, att Arendt stärker sambandet mellan 
idén om rättigheter och idén om det mänskliga, och att po-
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litiken skär genom båda. Men lika väl som människor ge-
nom de politiska institutionerna ömsesidigt kan säkra var-
andras jämlikhet och rättigheter, lika väl kan de förstöra 
dessa rättigheter och hota människorna och det mänskliga, 
påpekar Balibar och tillägger att Arendt blev vittne till just 
det under 1930- och 40-talens Europa. För att möta detta 
politikens inbyggda hot mot sig själv och mänskligheten 
placerar Arendt, enligt Balibar, en anarkistisk princip mitt 
i politiken som syftar till civil olydnad. Den civila olydna-
den, som hon främst skriver om i »Civil Disobedience«, är 
i Arendts bemärkelse inte en individuell samvetsfråga utan 
en i högsta grad kollektiv och politisk företeelse.54 Det 
handlar till exempel om organiserade minoriteter eller 
massor som går samman i ett framträdelserum, polis, för att 
opponera sig mot förtryck i ett försök att (åter)skapa en 
politisk sammanslutning vars lagar understödjer alla män-
niskors förmåga att handla och genom handlingen säkra 
jämlikhet.55 Utifrån denna tolkning av Arendt kan man se 
de papperslösas kamp i politiska termer. 

Rancières slutsatser utgår från att Arendt föreställer 
sig polis som ett avgränsat offentligt framträdelserum 
som utgörs av en stat eller en statsliknande entitet; en 
slutsats som också går att härleda från uttalanden i sär-
skilt Människans villkor och kapitlet »The Decline of the 
Nation-State and the End of the Rights of Man«.56 Om 
man tvärtom distanserar sig från denna föreställning om 
polis och istället öppnar upp för tanken att Arendts polis 
kan vara rörligt och initieras av människors politiska 
handlande och därigenom föregår de politiska institutio-
nerna vi känner till idag, då kan man komma till en an-
nan slutsats. 
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Arendt skriver: 

Ett framträdelserum uppstår så snart människor in-
teragerar medelst ord och handling. Som sådan före-
går det alla statsgrundanden och statsformer i vilket 
det utformas och organiseras. […] Framträdelse-
rummet föreligger potentiellt i varje ansamling män-
niskor, men endast potentiellt.57

Vidare skriver Arendt: 

Det politiska området [är] ett slags scen […] och det 
området framspringer direkt ur en samvaro som be-
står i »utbyte av ord och gärningar«. Handlandet 
står därmed inte bara i intim förbindelse med den of-
fentliga del av världen som vi bebor, utan det är den 
verksamhet som frambringar något sådant som ett 
offentligt rum i världen.58

Arendt framhåller även, med hänvisning till grekerna, att: 

Polis var alltså strängt taget ingen geografiskt lokali-
serbar stad utan utgjordes snarare av den organisa-
tionsstruktur som framväxte ur invånarnas utbyte av 
ord och handlingar. Dess verkliga rum utbredde sig 
mellan dem som levde samman för med-andrats 
skull, oberoende av var de befann sig. »Var helst ni 
befinner er kommer ni att utgöra en polis«.59 

Genom att tolka polis som rörligt och som existerande före 
institutionerna kan ett framträdelserum tillfälligt skapas 



114

när människor går samman för att protestera mot för-
tryck och lika rättigheter.60 Därmed kan även de rättslösas 
agerande konstrueras i politiska termer, såsom exempel-
vis Balibar gör.61

På samma sätt kan man, utifrån Arendts uttalanden om 
den medvetna parian, the conscious pariah, tolka de rättslö-
sas kamp i politiska termer. Denna figur är en viktig aktör 
i Arendts politiska tänkande.62 Begreppet myntades av 
den judiske litteraturkritikern och politiske journalisten 
Bernard Lazare (1865–1903), och Arendt framhåller bland 
andra honom som den ideale medvetna parian. Lazare fö-
respråkade att judarna skulle framträda öppet som repre-
sentanter för parian, eftersom det är varje människas upp-
gift att göra motstånd mot förtryck. Hans fall visar, med 
Arendts ord, att »så snart parian framträder på den poli-
tiska arenan och översätter sin status i politiska termer 
förvandlas han till en rebell.«63 Detta kan tolkas som att 
parian åter blir en del av politiken. Arendt skriver, i linje 
med detta, i »We Refugees«:

[D]e få flyktingar som insisterar på att tala om san-
ningen, intill oanständighet, får istället för sin impo-
pularitet en oskattbar fördel: historien är inte längre 
en stängd bok för dem och politiken är inte längre 
bara en politik för icke-judar. Flyktingar som drivs 
från land till land är sitt folks avantgarde.64

Ett annat stöd för tolkningen att Arendt inte utesluter att 
politik och politiska egenskaper ändå tillfälligt kan existe-
ra utanför den offentliga sfären finns i hennes uttalande 
att en flykting måste ha ett politiskt medvetande till och 



115

med när hon köper mat.65 Det kan uppfattas som om de 
mest vardagliga situationer politiseras under vissa om-
ständigheter. Vidare kan man fråga sig hur man ska tolka 
det faktum att Arendt likställer handlandet med politiken, 
samtidigt som hon i talet om den rättslösas förluster skri-
ver att denna genom utestängningen från den politiska 
gemenskapen har förlorat »en plats där åsikter och hand-
lingar är verkningsfulla«.66 Innebär inte det just att den 
rättslösa har förmåga att handla, agera politiskt, trots ute-
stängningen från polis, men att handlingen inte kommer 
att bli meningsfull eftersom den inte kommer att uppfat-
tas och konstrueras som just en handling av omgivningen? 
I sådana fall kan det jämföras med hennes argument att ta-
let inte utplånas för dem som är utestängda från polis, men 
däremot förlorar sin relevans och ter sig obegripligt.67 

En viss motsägelsefullhet kan skönjas i Arendts utta-
landen som rör möjligheten att tolka den rättslöses kamp 
i politiska termer. Rancières tolkning tycks stå närmast 
hennes explicita uppfattningar om politik och dess rela-
tion till rättigheter, såsom de beskrivs i Människans villkor 
och »The Decline of the Nation-State and the End of the 
Rights of Man«. Balibar och andra utgår också från dessa 
texter men läser dem dels annorlunda och till synes min-
dre bokstavligt, dels i relation till andra texter av Arendt, 
såsom On Revolution, »On Civil Disobedience«, »We Re-
fugees«, Rahel Varnhagen och The Jew as Pariah. Detta skul-
le kunna vara en förklaring till att olika tolkningar även 
görs av filosofer inom samma tradition, liksom till att 
man inte kan hitta en alltigenom entydig inställning till 
frågan om Arendts syn på den rättslöses (a)politiska ka-
raktär och kamp för »en rätt till rättigheter«. 
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Arendts relevans för 2010-talet
Att Arendts beskrivning av människorättens kris och para-
dox, nationalstatens problem, betydelsen av en rätt till rät-
tigheter och de statslösa flyktingarnas situation inte förlo-
rat i aktualitet, utan förblir drabbande i sin träffsäkerhet, 
torde kunna betraktas som ett faktum. De vackra männis-
korättsfördragen har blivit fler och fler under de senaste de-
cennierna. De mänskliga rättigheternas universalism pro-
klameras. Den totala rättslösheten hos de som stängs ute 
från stat och samhälle, och som bara har sin mänsklighet 
att åberopa; den har däremot inte försvunnit.

De irreguljära migranterna, papperslösa, i Sverige och 
Europa förvägras Arendts grundläggande »rätt till rättig-
heter«, det vill säga de har inte tillgång till en plats där de 
kan utöva inflytande och delta i debatten på samma villkor 
som medborgare; deras åsikter och handlingar tenderar 
att nonchaleras och apolitiseras; de ges identitet utifrån le-
gal status, inte utifrån sina egenskaper, åsikter och förmå-
gor. De tillåts inte svara på frågan om vem de är, utan be-
handlas som ett svar på frågan om vad de är. De utsätts för 
grov exploatering på arbetsmarknaden, för sexuellt våld, 
trakasserier och utnyttjande, men förövarna går fria, inte 
minst då hotet om utvisning avhåller från polisanmälan. 
Om det är en kvinna som behöver skyddat boende riskerar 
hon att bli nekad plats. De nekas vård, bostad och mat, 
med andra ord en tillfredsställande levnadsstandard. De 
kan frihetsberövas utan att ha begått något annat brott än 
att vara här utan tillstånd, eller ha rest in illegalt till följd av 
att man genom politiska beslut stängt de legala vägarna. 
De lever i ständig rädsla för utvisning, eller med Arendts 
ord, deportation. De rättslösa behandlas fortfarande som 
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om de inte vore människor; och sämre än många djur. 
Rättslösheten har blivit institutionaliserad.68 

Ingenstans var de välkomna, skrev Arendt. Det gäller än 
idag. Visumkraven gör att hotade nekas visum; militarise-
ringen av Sveriges och Europas gränser gör att människor 
motas tillbaka innan de ens nått europeiskt territorium, al-
ternativt riskerar att drunkna i Medelhavet eller fängslas 
vid ankomsten med misshandel och förnedring som följd, 
till exempel i Grekland. Väl här möter de en oerhört restrik-
tiv asylpolitik – vilket åtskilliga irakier, afghaner och iranier 
med flera fått erfara – och, i många fall, en fokusering på så 
kallat återvändande. Fokus är i många fall på hur männis-
kor, som Arendt skrev, kan göras »deporterbara«. Vid 
avslag väntar deportation eller en tillvaro i rättslöshet här.69 

De högerextrema partierna tar, nu liksom då, plats i 
parlamenten. Romerna stigmatiseras och förföljs, nu lik-
som då.70 Värderingsöverföringen fortsätter. Med Arendts 
ord: »De grupper som förtryckarna hade pekat ut som 
jordens avskum […] mottogs […] som jordens avskum 
överallt; de grupper som för sina förföljare var oönskade 
blev hela Europas oönskade (indésirables).«71 Mänskliga 
rättigheter visar sig alltjämt vara ett täcknamn för med-
borgarens rättigheter.

Slutord 
Arendt beskriver den process som gjorde Förintelsen möj-
lig. Hon beskriver hur människor successivt konstruera-
des som »de andra« av myndigheter, institutioner och 
andra människor; hur de uteslöts ur den politiska gemen-
skapen, fråntogs medborgarskap och avhumaniserades; 
hur de stod utan skydd av de mänskliga rättigheterna i 
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den stund de berövats på allt utom sin mänsklighet och 
hur »ett tillstånd av fullständig rättslöshet skapades inn-
an deras rätt att leva bestreds«.72 

Det nyväckta intresset för Arendts idéer om mänskliga 
rättigheter kan förklaras med att hon, med avstamp i Eu-
ropas mörka historia, erbjuder en tolkningsram för analy-
ser av rättslöshetens process och villkor, vilken kan appli-
ceras på såväl irreguljära migranter som andra exkluderade 
grupper av människor idag. Intresset skulle även kunna 
förklaras med den frustration många känner över diskre-
pansen mellan folkrättens teoretiska skydd och en levd 
verklighet av övergrepp och diskriminering liksom av en 
många gånger restriktiv tolkning av juridiskt bindande 
människorättsfördrag. Arendt påminner om vilka grym-
heter människor kan begå mot varandra, men också om 
att fördragen aldrig i sig kan garantera mänsklig värdig-
het och grundläggande mänskliga rättigheter. Endast 
mänskligheten kan garantera »varje individs rätt att till-
höra mänskligheten«, skriver hon med tillägget att det 
»på inget sätt [är] säkert att detta låter sig göras.«73 Utta-
landet kan, i ljuset av hennes upphöjande av handlandets 
karaktär och förtjänster, tolkas som att hon sätter sitt 
hopp till politiken och människors förmåga att börja på 
nytt och ge historien ny riktning. Trots denna tvekan om 
utgången är det inte omöjligt att hennes tal om politikens 
förändringspotential erbjuder en lockelse. 

Slutligen skulle det nyväckta intresset för Arendts syn 
på rättigheter också kunna förklaras av att rättighetsdis-
kursen länge saknats i den traditionella vänsterns tänkan-
de, samtidigt som den liberala rättighetsdiskursen i stort 
sett fokuserat på individen som autonom liksom på med-
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borgaren i relation till nationalstaten. I en tid av omfat-
tande migration och rättslöshet för många av dem som 
inte omfamnas i nationalstatens hägn diskuterar hon rät-
tigheter på ett relativt nytt sätt och hennes idéer om en al-
las »rätt till rättigheter«, oavsett ursprung och nuvarande 
legal status, erbjuder en möjlighet att frigöra medborga-
ren från nationalstaten. 
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Hannah Arendt i Weimarrepubliken 
Stefan Jonsson

»Ingen kunde undgå att möta dem på gator och torg«, 
skrev Siegfried Kracauer då han i sin historia över den tys-
ka filmen mindes situationen efter första världskriget. 
Han fortsatte: »Dessa massor var mer än en betydande 
social faktor; de var lika påtagliga som varje individ. De 
hemsökte fantasin, ett hopp för somliga, en mardröm för 
andra«.1 I ett annat sammanhang konstaterade Kracauer: 
»De var överallt och hörde inte hemma någonstans.« 
Han talade också om Weimars »massor« som die Warten-
den, »de som väntar«.2

Väntar på vad? Väntar på totalitarismen, skulle Han-
nah Arendt komma att svara 1951 i The Origins of Totalita-
rianism. Hennes svar lanserade en tolkningstradition som 
är värd att diskutera.

1.
»Endast där stora massor är överflödiga […] är totalitärt 
styre […] möjligt«, skrev Arendt i The Origins of Totalitaria-
nism. »Det var kännetecknande för den nazisitiska rörel-
sens uppkomst i Tyskland och för de kommunistiska rörel-
serna i Europa efter 1930 att de rekryterade sina medlemmar 
ur denna massa av till synes likgiltiga människor som alla 
andra partier hade gett upp som alltför apatiska eller alltför 
dumma för att uppmärksamma. Resultatet blev att majori-
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teten av deras medlemmar bestod av människor som aldrig 
tidigare hade framträtt på den politiska scenen.«3

Arendt postulerade därmed »massorna« som totalita-
rismens närande substrat. Omvänt argumenterade hon för 
att massornas uppkomst betydde slutet för den demokra-
tiska politiken, som hon såg det. Slutsatsen är förstås skan-
dalös, och det i dubbelt avseende. Om slutsatsen stämmer 
innebär den för det första att Weimarrepubliken var förut-
bestämd att falla. För det andra stöder den vad man kan 
kalla ett restriktivt demokratibegrepp, enligt vilket jämlik-
het i den sociala sfären i vissa avseenden är oförenlig med 
en demokratisk politik. 

Den stora och omdiskuterade motsägelsen i Arendts ar-
bete är naturligtvis att demokrati och lika rättigheter i den 
politiska sfären förutsätter att den sociala sfären rymmer 
ojämlikhet, diskrimineringssystem och klasshierarkier, el-
ler med andra ord konflikthärdar som sedan kan diskuteras 
och hanteras på den politiska arenan. Om dessa diskrimi-
neringsmekanismer grundade på klass och identitet för-
svinner, kommer politiken så att säga att korrumperas av 
det sociala. Som Arendt klargjorde i sin mest omtvistade 
artikel »Reflections on Little Rock«: »utan diskrimine-
ring i någon form skulle samhället helt enkelt upphöra att 
existera och avgörande möjligheter till fri sammanslutning 
och gruppbildning skulle försvinna. Massamhället – som 
suddar ut gränser för diskriminering och jämnar ut grupp-
distinktioner – utgör en fara för samhället som sådant«.4 
Eller, som hon påstår i The Origins of Totalitarianism:

Det är möjligt att grunda demokratiska friheter på alla 
medborgares likhet inför lagen, men de kan endast få 
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sin mening och funktion organiskt där medborgare 
tillhör och representeras av grupper eller bildar en so-
cial och politisk hierarki. Då klassystemet – de europe-
iska nationalstaternas enda sociala och politiska stra-
tifiering – bröt samman var det visserligen »en av de 
mest dramatiska händelserna i Tysklands senare his-
toria« och lika gynnsam för nazismens uppgång som 
frånvaron av social stratifiering inom Rysslands enor-
ma landsbygdsbefolkning (»denna väldiga svaga 
kropp, utblottad på politisk utbildning, så gott som 
otillgänglig för de idéer som har förmågan att förädla 
handlandet«) var för bolsjevikernas omstörtning av 
den demokratiska Kerenskyregeringen.5

Dessa bägge påståenden rymmer åtminstone två pro-
blem. För det första, i vilken mening är Arendts skildring 
av totalitarismens uppgång på 1920-talet historiskt sann 
eller rimlig? Vad kan hon ha haft i åtanke när hon påstod 
att klassystemet bröt samman i Weimarrepublikens Tysk-
land? Det bröt naturligtvis samman i så måtto att de jord-
ägande junkrarna och monarkin förlorade politiska privi-
legier som de hade ägt sedan den feodala tiden. Men i 
vilken mening kunde feodalismens och aristokratins av-
vecklande vålla demokratins undergång? Frånsett denna 
förändring förblev ju klassystemet intakt och klasskillna-
derna skärptes till och med under 1920-talets lopp; vi 
måste alltså fråga oss varför Arendt postulerar »massor-
na« som något som befinner sig utanför och utan förbin-
delse med vad hon kallar »klassystemet«? 

Detta är en historisk fråga. Till den vill jag lägga en teo-
retisk. För om det finns något berättigande i misstanken 
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att Arendts förklaring till totalitarismens uppkomst fin-
ner dåligt stöd i historien, vilken sorts teori om massorna 
kan då skänka hennes argument trovärdighet? Jag ska 
ägna resten av artikeln åt denna fråga genom att visa att 
Arendts idé om massorna är avhängig av 1920- och 
1930-talens gängse filosofi och sociologi om masskultu-
ren. Det är i och för sig knappast överraskande att Arendt 
är påverkad av detta tankegods, men inte många har upp-
märksammat att vi häri finner en förklaring till hennes 
övertygelse att massorna var en viktig bidragande faktor 
till totalitarismen och fascismen.

2.
I Weimarrepubliken fanns ingen annan kategori som cir-
kulerade lika fritt och återanvändes lika ofta som »mas-
sorna«. Massorna fungerade vanligen som en beskrivning 
av en viss social agent – en agent vars sanna natur dock var 
omstridd och vars plats i samhällsterrängen förblev obe-
stämd. Men massorna var också en politisk idé och en es-
tetisk fantasi, i vissa fall till och med en ontologisk katego-
ri utan någon bestämd motsvarighet i verkligheten.

Ordets uppenbara tvetydighet förklarar delvis att det 
förekom så ofta i Weimarrepublikens kultur. I ett av den 
tyska 1920-talssociologins många mastodontarbeten för-
tecknar Alfred Vierkandt alla innebörder som dåförtiden 
lades in i begreppet massa: 

1. Massa = efterföljare i motsats till ledare, 2. Massa = 
genomsnittsmänniskor i motsats till människor höj-
da över genomsnittet, 3. Massa = lägre (outbildade) 
skikt i motsats till högre (utbildade) skikt, 5. [sic!] 
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Massa = uppror eller tillfällig församling i motsats till 
grupp, 6. Massa = association, klass, socialt skikt, ras 
eller liknande, där ingen skillnad görs om huruvida 
vad som avses är en grupp (en totalitet) eller en serie 
likadana individer som bildar något liknande en art, 
7. Massa = en tillfällig människosamling i ett tillstånd 
av kraftig sinnesrörelse (som i extas eller panik) där 
själmedvetande och högre andliga fakulteter regre-
dierar kraftigt (och utan att man kan tala om något 
kollektivt medvetande i betydelsen gemenskap).6 

När någon på 1920-talet talade om massorna kunde på-
ståendet mycket väl ha gett uttryck för en allmän fördom 
om underklassen, men det kunde också ha varit ett ut-
tryck för social ångest orsakad av kriget, den ekonomiska 
krisen, den snabba industrialiseringen eller de dåliga ti-
derna i allmänhet. Påståendet kunde dessutom ha varit 
försett med vetenskapliga anspråk på att förklara det rå-
dande tillståndet, men det kunde också ha använts för att 
ge röst åt samhällskritik eller för att bekänna talarens uto-
piska inställning eller för att bedyra att historien gick åt 
fel håll och att världen höll på att bli farlig och omöjlig att 
uthärda. Huruvida ordet avsåg det ena eller det andra be-
rodde helt och hållet på sammanhanget och den talandes 
hållning. Och just eftersom ordet faktiskt kunde betyda 
det ena lika väl som det andra – vilket Vierkandt framhäv-
de – sågs det som så användbart av många talare, oavsett 
vilka samhällsuppfattningar och ståndpunkter de önska-
de försvara.

Det första man ska ha klart för sig avseende massorna 
som term och som samhällsfenomen under mellankrigs-
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tiden är alltså att båda var obestämda och tvetydiga; och 
härvidlag är Arendts begrepp inget undantag. Men svå-
righeten att bestämma massornas betydelse eller natur 
ska inte ses som en svaghet hos dem som talade om mas-
sorna eller som ett misstag som kunde ha rättats till av en 
strängare begreppsbehandling och samhällsanalys. Istäl-
let för att beklaga de motsägelsefulla hänvisningarna till 
massorna bör vi acceptera eller rent av framhäva ordets 
motsägelsefullhet; för den är i sig en indikation och ett 
symptom på det verkliga historiska tillstånd som rådde i 
mellankrigstidens Tyskland och Österrike. Svårigheten 
att definiera termen avspeglar den mer omfattande svå-
righeten att definiera samhället som sådant, att finna en 
beskrivning för det, ett sätt att representera det. Den be-
greppsligt förvirrade och politiskt omstridda betydelsen 
av »massorna« ställer oss i sista hand inför en social och 
politisk kris som berör själva de mekanismer genom vilka 
dessa bägge samhällen och stater sökte representera sig 
själva som sammanhängande och meningsfulla politiska 
och kulturella enheter, för att därigenom ge mening åt sin 
existens efter den fullständiga förstörelse de utsatts för 
under och efter första världskriget.

»Weimarrepublikens instabilitet under 1920-talet 
gjorde det till en akut fråga att återuppfinna politiken och 
kulturen«, skriver Michael Steinberg.7 En annan histori-
ker, Eric Weitz, hävdar att »Weimarpolitiken var hög-
ljudd, omstridd, upprorisk och slående demokratisk«. 
Alla möjliga partier och rörelser kunde representeras i 
riksdagen och samtliga använde nya media och nya konst-
former som radio, fotomontage, illustrerad press, mikro-
foner och film för att sprida sitt budskap till landets mest 
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avlägsna hörn. »Politik blev ›mass-politik‹ på ett sätt 
som aldrig tidigare skådats.«8 

Eftersom »massorna« var ett ord och en idé som ägde 
en rad olika betydelser och kunde fylla en mängd olika 
syften var det ett närmast idealiskt retoriskt redskap för 
alla som ville gripa in i den kamp som fördes för att lösa 
det allt överskuggande problemet i Tysklands Weimarre-
publik: hur skulle folkets nyvunna suveränitet begränsas? 
Hur skulle det mänskliga innehållet i nationens skadade 
och läckande behållare formas? Hur skulle man förstå be-
greppet demokrati? Eller kort sagt, hur skulle man åter-
uppfinna politiken? I denna situation utgjorde massan 
det högst prioriterade begreppet bland samhällsvetarna; 
massan var också politikernas ideala slogan, och massan 
var konstnärernas och författarnas utvalda bild. Allesam-
mans kämpade för att förstå, framställa och forma ett 
samhälle i förändring och ett folk under omstöpning.9

Det vore därför fel att se Weimars massor som ett histo-
riskt givet faktum som kunde begreppsliggöras och klassi-
ficeras av samhällsvetarna och de politiska filosoferna, ut-
forskas och skildras av journalisterna, visualiseras av 
konstnärerna, avbildas av fotograferna eller återberättas 
av romanförfattarna. Massornas betydelse och utseende 
skiftade tvärtom helt beroende på betraktarens perspek-
tiv. Strängt talat är det tvivelaktigt huruvida dessa massor 
alls existerade. Men alldeles oavsett termens problematis-
ka epistemologiska karaktär visar den otvivelaktigt på ett 
återkommande – för att inte säga dominerande – tema i 
den europeiska mellankrigstidens kultur. Detta tema 
handlade väsentligen om frågan hur samhället borde be-
skrivas, avbildas och representeras, och av vem. 
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I Arendts verk finns dock ingenting som antyder en 
medvetenhet om det tvetydiga och motsägelsefulla se-
mantiska och politiska fält som laddade begreppet med 
olika betydelser. Liksom många av sina samtida tog hon 
massorna som ett faktum, och detta faktum tillhörde inte 
den politiska arenan, utan definierades genom sin uteslut-
ning från den.

3.
Därmed kan vi vända tillbaka till Arendts uppfattning att 
fascism och kommunism hade varit otänkbara utan mas-
sornas och massmentalitetens uppkomst: »Totalitära rö-
relser är möjliga varhelst det finns massor som av ett eller 
annat skäl har fått aptit på politisk organisering.«10

Arendt definierade massorna som människor som kän-
de sig överflödiga för eller likgiltiga till politiska proces-
ser. De hålls inte samman av gemensamma intressen, en 
gemensam bakgrund eller delade politiska mål. Hon 
förklarade:

Termen massor är endast tillämpbar där vi har att 
göra med människor som antingen genom bara sitt 
antal eller likgiltighet eller en kombination av båda 
inte kan inordnas i någon organisation som grundas 
på ett gemensamt intresse, i politiska partier eller 
stadsstyrelser eller professionella organisationer el-
ler fackföreningar. De existerar potentiellt i varje 
land och bildar majoriteten av det stora antal neu-
trala politiskt likgiltiga människor som aldrig går 
med i ett parti och sällan ens går till valurnorna.11 
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Enligt Arendt var Hitlers, Mussolinis och Lenins respek-
tive rörelser framgångsrika därför att de fann nya sätt att 
organisera dessa spridda och missnöjda majoriteter till 
politiska gemenskaper sammanbundna av känslan att 
tillhöra en utvald klass, ras eller nation.

Arendts teori om totalitarismen förutsätter med andra 
ord en viss föreställning om massorna, modellerad på 
samhällsläget i mellankrigstidens Europa. Denna före-
ställning förutsätter två idéer som är långt ifrån invänd-
ningsfria. Den första är att massorna bildades genom 
samhälleliga upplösningsprocesser, eller så kallad social 
friställning, som i sin tur orsakades av urbanisering och 
industrialisering, och repade upp »hela den väv av synliga 
och osynliga trådar som band folket till den politiska 
kroppen.«12 Här upprepar Arendt ett argument som ut-
gjorde själva ryggraden i de flesta teorier om massamhäl-
let från tidigt nittonhundratal och framåt. Argumentet 
har problematiska implikationer för demokratin, både 
som en allmän politisk teori om de olika statsskicken och 
som den praktiserades i Weimarrepubliken, eftersom det 
faktiskt förutsätter att demokratin (till exempel folkstyre, 
allmän rösträtt, jämlik representation och utjämning av 
politiska hierarkier) är ett symptom på just den sociala 
upplösning och det förfall som också ledde till den totali-
tära masspolitikens uppkomst. Många av mellankrigsti-
dens tänkare argumenterade i samma riktning, och de 
flesta gjorde det långt mer uttryckligt än Arendt. De 
anklagade de nya demokratiska systemen för massornas 
framväxt och samhällets upplösning.

Huruvida denna argumentation är riktig eller inte be-
ror på vad vi menar med »demokrati« och »massorna«. 
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Arendt, för sin del, definierade massorna som de som sak-
nade en röst och plats på den politiska arenan. Detta är 
den andra idén som underbygger hennes argument: mas-
san definierades genom sin plats »utanför alla sociala för-
greningar och normal politisk representation«.13 Den av-
görande frågan är naturligtvis varför massorna befann sig 
utanför den politiska representationens område? Arendt 
fann skälet i de snabbt accelererande upplösningsproces-
ser som förstörde gamla sociala band och alienerade indi-
vider såväl från varandra som från de representationsfor-
mer de tidigare haft tillgång till.

Denna förklaring till massornas plats utanför den poli-
tiska representationen kan kontrasteras med en mer dia-
lektisk förståelse av relationen mellan massorna och den 
politiska sfären.14 En sådan skulle snarare hävda att mas-
sorna befann sig utanför den politiska sfären inte därför 
att oundvikliga historiska och sociala utvecklingar hade 
placerat dem där, och inte heller därför att de var »alltför 
apatiska eller alltför dumma«, som Arendt föreslog, utan 
därför att de mekanismer genom vilka den politiska krop-
pen representerade sig var så inrättade att de uteslöt vissa 
delar av befolkningen från politikens område. En sådan 
förståelse skulle därtill hävda att det just var på grund av 
att vissa människor representerades som massor som själ-
va uteslutningen av dem rättfärdigades och upprätthölls.

Allt detta besvarar också ytterligare en fråga som 
Arendt aldrig ställde. Varför kallades de män och kvinnor 
som befann sig utanför det politiska området massor? 
Här tror jag man kan säga att det berodde på att själva 
denna benämning – närvarande på den offentliga diskur-
sens alla nivåer och på samtliga det politiska och akade-
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miska livets fält – fyllde en diskriminerande funktion: 
själva definitionen av vissa delar av befolkningen som 
massor berättigade deras uteslutning från den politiska 
sfären. Med hjälp av ett evigt cirkelresonemang – de är 
massor därför att de saknar politisk representation, och 
de saknar politisk representation därför att de är massor – 
konstituerades en del av befolkningen under nittonhund-
ratalets första hälft som en negativitet gentemot varje gi-
ven social, politisk eller kulturell statsform eller politisk 
organisation.

Arendts beskrivning av massorna kan av den anled-
ningen inte betraktas som en neutral beteckning, utan 
som en akt av social diskriminering i sin egen rätt, vilken 
enligt henne var fullt berättigad. Enligt hennes synsätt 
existerade massorna först utanför det politiska området 
och vann senare tillträde dit med resultatet att demokra-
tin förvandlades till en majoritetens tyranni eller, värre, 
totalitarism. Enligt den reviderade uppfattning jag före-
slår befann sig massorna däremot alltid i politiken och 
som kategori var »massorna« alltigenom av politisk na-
tur. Själva ordet uppenbarar en ojämlik relation mellan 
de som talar för samhället som helhet och de som följer, 
lyder eller gör motstånd. Betraktad på detta sätt antyder 
Arendts definition exakt »massornas« terminologiska 
funktion. Ordet pekar ut sociala aktörer, rörelser och af-
fekter som saknar plats, röst och representation i etable-
rade sociala institutioner och församlingar. Att dessa so-
ciala agenter kallades »massor« är ett historiskt faktum, 
liksom det är ett historiskt faktum att uteslutningen av 
dem legitimerades genom att de kallades »massor«. Men 
hellre än att acceptera och konsolidera sådana beteck-
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ningar, som Arendt gjorde, borde vi kanske fråga hur de 
producerades och varför de så bestämt upprätthölls.

När den frågan väl ställs inser vi dock omedelbart att 
massor alltid har producerats genom de sätt på vilka vissa 
sociala agenter och sociala begär har representerats i mo-
derniteten – politiskt såväl som intellektuellt. Istället för 
att definiera massorna som de som saknar representation 
borde vi undersöka hur de mekanismer genom vilka ett 
givet samhälle representerar sig självt med nödvändighet 
producerar en rest, en grupp sociala aktörer som det do-
minerande representationssättet saknar förmåga att ka-
nalisera. I nästa steg borde vi utforska exakt hur samhället 
berättigar det faktum att särskilda grupper exkluderas 
som »massor« och därigenom också frånkänner dem 
möjligheten att representera sig själva som medborgare, 
individer eller folk.

4.
Varför är allt detta av betydelse för oss? Vi vet att 1920-ta-
let var massornas era. Men vet vi att det fanns många olika 
sorters massor och vet vi varför de fanns? I värsta fall har 
studiet av mellankrigstidens massor reducerats till studiet 
av fascismen och i det här avseendet slog Arendt an to-
nen.15 Men mellankrigstidens massor kan också tolkas 
som en indikator på demokratins eviga problem, vilket är 
lika relevant nu som det var då. Gömd i varje idé om mas-
sorna återfinns inte nödvändigtvis en fascistisk, kommu-
nistisk eller totalitär kärna, utan helt enkelt en idé om hur 
samhället representeras, hur socialt betydande aktörer och 
affekter kan kanaliseras i adekvata politiska, kulturella och 
estetiska former, eller hur socialt betydande aktörer och 
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affekter kan förstås och förklaras sociologiskt och psyko-
logiskt. Medan många av de föreställningar om massan 
som cirkulerade i mellankrigstidens Tyskland och Öster-
rike ledde till att den stora majoriteten förhindrades från 
att erhålla representation, fanns det även andra föreställ-
ningar om massan som tvärtom gick ut på att stärka demos, 
att placera folket i centrum. Hannah Arendts The Origins of 
Totalitarianism har i det sammanhanget en tvetydig ställ-
ning. Hennes teori om politiken och samhället satte det 
vanliga folket i den politiska sfärens centrum, men såsom 
teorin var konstruerad kunde massornas närvaro i cen-
trum enbart resultera den politiska sfärens sammanbrott, 
massamhällets triumf och totalitarismens gryning.

Översättning från engelska av Ulrika Björk och Anders Burman.
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Temporalt ansvar mellan minne och glömska: 
Förlåtelse och skuld hos Arendt 
Victoria Fareld

När Hannah Arendt beskriver vad som utmärker den på 
många sätt svårfångade samtid hon försöker begripa refe-
rerar hon ofta till tiden. Vi lever i en bruten tid, skriver 
hon i en text från 1946; i en »avgrund av tomrum och tom 
tid«, i ett »historiens ingenmansland«, som bara kan be-
skrivas som ett tillstånd bestämt av det som inte längre 
finns och det som ännu inte är – av »›no longer and not 
yet‹«.1 I den värld som tar form efter nazismen är histori-
ens kontinuitet bruten, tiden är ur led. Detta tillstånd av 
uppbruten temporalitet är för Arendt ett uttryck för tän-
kandets sammanbrott efter andra världskriget och Förin-
telsen, vilket har lämnat oss utan hållpunkter. Gamla sätt 
att förstå och relatera till världen har rasat samman: »den 
västerländska kulturens hela struktur med alla de trossat-
ser, traditioner och omdömesnormer som den inbegriper 
har störtat ner över huvudet på oss«.2 Människor måste 
orientera sig på nytt, återerövra ett språk, ett tänkande, ett 
minne och därigenom skapa världen omigen genom att 
använda en av sina främsta förmågor, förmågan att börja 
– att påbörja något nytt genom att börja om på nytt.3 

Genom att låta det mångtydiga i ordet början fungera 
som hållpunkt kommer jag att reflektera kring tidslighet i 
Arendts tankar om förlåtelse, skuld och ansvar och kring 
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den roll som minne och glömska spelar för det ansvarsbe-
grepp som framträder i hennes texter. Vi kommer att se 
att den komplexa syn på början som utmärker Arendts 
handlingsfilosofi visar sig ha bäring på de svåra frågor om 
skuld och ansvar som nazismens brott aktualiserat. Bör-
jan får därför fungera som en resonansbotten för en dis-
kussion som ytterst handlar om i vilken etisk relation ef-
tervärlden står till det förflutna.

Börjans tidsligheter 
Ordet början refererar till någonting som påbörjas, något 
nytt som inträffar, som skapas eller initieras, en startpunkt 
som vetter mot en framtid. Detta blir tydligt i uttrycket 
»vi står vid början av en ny tidsålder«, det vill säga början 
på någonting om vars betydelse eller fulla innebörder vi 
ännu inget kan säga. Det är förbehållet framtiden. Början 
utgör här en rörelse framåt mot något ännu ovisst.

Men början refererar även till något som finns sedan 
länge, en begynnelse eller startpunkt som är förlagd till ett 
förflutet: »All vår början bliver svår, bättre går det år från 
år«, ger ordboken som exempel.4 Början utgör här snarare 
en bakåtriktad rörelse mot ett bestämmande ursprung el-
ler en grundval. Den kan förstås som det som utgör vårt 
förflutna, det som har gjort oss till dem vi har blivit. 

Båda dessa tidsliga rörelser återfinns i Arendts tänkande 
kring människans förmåga att börja, det hon kallar natalitet, 
vilket hänvisar till människors inträde i världen genom fö-
delsen. »Med varje ny födelse har en början fötts till världen 
och en ny värld har potentiellt kommit till«, skriver hon i 
The Origins of Totalitarianism. 5 Alla människor föds in i värl-
den som unika nykomlingar och »eftersom var och en av 



147

dem är en ny början så börjar, i en mening, världen på nytt.«6 
Hos Arendt framträder ett tänkande som rör sig mellan bör-
jan förstådd både som ursprung och som nyskapelse – »Ef-
tersom [människan] är en början kan hon börja«.7

Början såsom nyskapelse visar sig i Arendts beskriv-
ning av nataliteten som varje unik individs förmåga att 
skapa och initiera nya handlingar, vilka radikalt kan för-
ändra världen. Början för in något nytt i människans till-
varo genom att bryta med det som har varit. Men Arendt 
låter oss även förstå att det som början initierar »inte 
[kan] förväntas utifrån något av det som har hänt tidiga-
re«.8 En början är, skriver hon i Människans villkor, »alltid 
oändligt osannolik«. 9 Det radikalt nya som början möj-
liggör framträder därför inte bara som oförutsägbart och 
obestämt av varje förflutet, utan därtill närmast som mi-
rakulöst, som helt utan grund: »Varje ny början bryter in 
i världen som en ›oändligt stor osannolikhet‹, och ändå 
är det denna oändliga osannolikhet som faktiskt utgör 
själva väven i allt det vi kallar verkligt.«10 

Människans förmåga att börja får, enligt Arendt, sitt 
tydligaste politiska uttryck i en viss form av revolution. I 
On Revolution, utgiven första gången 1963, framhåller hon 
att revolutioner är »de enda politiska händelser som kon-
fronterar oss direkt och oundvikligt med börjans proble-
matik«.11 Hon skriver: 

början har, så att säga, ingenting alls att hålla sig fast 
vid; det är som om den kom från ingenstans vare sig i 
tiden eller i rummet. För ett ögonblick, börjans 
ögonblick, är det som om den som börjar hade upp-
hävt temporalitetens själva ordningsföljd, eller som 
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om de handlande blivit utkastade ur den tidsliga ord-
ningen och dess kontinuitet.12 

Den radikala syn på början som begreppet om natalitet 
implicerar – en absolut början som ännu inte är bestämd 
av något förflutet (och som därför kan utgöra såväl ett löf-
te som ett hot) – öppnar för frågan om Arendts komplexa 
syn på historia, liksom om minnets och glömskans etiska 
laddning för människan som historisk varelse. Eftersom 
förmågan att börja också har att göra med varje enskild 
människas början, med hennes faktiska inträde i världen 
på en bestämd plats, i en bestämd tid, i en värld som hon 
alltid delar med andra, så utgör början också hennes för-
flutna. Den refererar till varifrån hon kommer, till hennes 
förankring i världen och till det som hon bär med sig. En 
människas början är i denna mening källan till hennes so-
ciala och historiska identitet, till det som har gjort henne 
till den hon är. Genom nataliteten är människan därför 
alltid del av något större, en gemensam värld som hon ge-
nom sitt inträde i har åtagit sig att upprätthålla.13

De tidsligheter, kopplade till början, som är möjliga att 
frilägga i Arendts texter vittnar om en spänning mellan 
ett radikalt nu, i form av en absolut början utan grund el-
ler orsak, och ett förflutet i form av ursprung och historia. 
Början framstår hos Arendt därför både som det som lös-
gör människor från och det som binder dem till en viss 
tidslig ordning. Och förmågan att börja framträder i hen-
nes tänkande som ett handlande som mirakulöst griper in 
i världen och bryter tidens kontinuitet såväl som ett hand-
lande som återvänder, snarare än bryter, och börjar om 
för att kunna påbörja något nytt. 
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Förlåtelse: börja om – på nytt
Vi har sett att början i Arendts tänkande vetter åt det som 
inte längre är (the no longer) och åt det som ännu inte är 
(the not yet). I hennes diskussion om förlåtelsen återfinns 
båda dessa temporala rörelser. Men i förlåtelsen framträ-
der också minnet som den förmåga som gör det möjligt 
för människor att börja något nytt genom att börja om 
igen. Förlåtelsen visar att den nya börjans villkor inte är 
glömskan utan minnet.

Den centrala position som förlåtelsen intar i Arendts 
handlingsfilosofi hänger samman med den osäkerhet som 
enligt henne utmärker människors handlande. Förlåtelsen 
är nödvändig eftersom människor är oförmögna att över-
blicka, och än mindre att kontrollera, de omständigheter 
som laddar deras handlingar med innebörd. När Arendt i 
en berömd formulering i Människans villkor beskriver förlå-
telsen som »botemedlet mot oåterkalleligheten« framträ-
der förlåtelsen som den kraft som kan bryta tidens grepp 
om människan genom att vrida tillbaka det irreversibla och 
lösgöra den enskilda handlingen från dess plats i kedjan av 
orsak och verkan. På så vis räddas människan från att förbli 
fjättrad vid det förflutna, för evigt bunden vid de oändliga 
och oförutsägbara följderna av en enda handling.14 

Det som gör förlåtelsen till en politisk handling – om än 
en handling som inte kan göras till en angelägenhet för 
samhälleliga institutioner – är att den rör människans fri-
het i relation till framtiden. Förlåtelsen har kraften att 
»avsluta något som annars skulle fortsätta i det oändli-
ga«.15 Som etisk instans återför den på så vis människors 
handlande till en ny tidslig ordning, vilken är en förutsätt-
ning för den början som enligt Arendt utgör deras frihet. 
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Arendt övertar Bibelns dubbla syn på förlåtelse både 
som en villkorslös gåva och som en villkorad handling 
som kräver en motprestation. Som en illustration till sin 
handlingsfilosofi hänvisar hon till Jesus välkända ord: 
»Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör«. 16 Det är en 
förlåtelse som är möjlig att utfärda i någon annans namn. 
Den kan tilldelas dem som inte ber om den och som inte 
ens vet att de har gjort fel, »ty det mänskliga livet skulle 
inte kunna gå vidare om människor inte ömsesidigt befri-
ade varandra från följderna av vad de gjort utan att veta 
vad de gjorde.«17 Men i Arendts tankar kring människans 
förmåga att börja återkommer även Bibelns syn på förlå-
telse som en villkorad akt, vilken förutsätter en bön om 
förlåtelse och ett löfte om förbättring och botgörelse.18 
Hon skriver: »Endast genom denna oavbrutna ömsesidi-
ga befrielse från vad de gör kan människor förbli fria ak-
törer, endast genom en ständig vilja att ändra sig och bör-
ja på nytt kan de bli betrodda med att ha en så stor kraft 
som den att börja något nytt«. 19

Arendt låter oss här förstå att en beredvillighet att änd-
ra sig handlar om att gå tillbaka till det man har gjort för 
att börja om. Den är en förutsättning för den frigörelse 
från det förflutna som förlåtelsen innebär och som möj-
liggör för människor att upprätta ett nu, i form av en bör-
jan fri från det som varit. När hon i en text från 1965 beto-
nar att »[å]nger framförallt består i att inte glömma vad 
man gjorde, i att ›återvända till det‹«, blir det tydligt att 
det handlar om att gå bakåt för att kunna röra sig fram-
åt.20 Förlåtelsen framträder som en form av minne som 
återvänder till en början i det förflutna som gör det möj-
ligt för oss att börja om i framtiden. Den leder oss, annor-
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lunda uttryckt, tillbaka till början (förstådd som en avgö-
rande händelse i det förflutna som inte får glömmas) för 
att vi ska kunna nå fram till början (såsom startpunkten 
för något nytt).

Den återvändande rörelse som inbegrips i handlingen 
att börja om igen – och som ger människors förmåga att på-
börja något nytt dess revolutionära kraft – visar att frigörel-
sen från det förflutna som förlåtelsen kan ge inte handlar 
om att glömma utan om att minnas; att det inte är glöm-
skan som frigör oss från det förflutnas bördor utan minnet. 

Minne och glömska 
Det förflutnas närvaro i nuet beskriver Arendt ofta i våld-
samma ordalag. »De döda tvingar sig på oss«, skriver hon 
med en dramatisk formulering i en text från 1946, och ju 
mer vi försöker glömma dem, desto mer tränger de sig 
på.21 I en betydligt senare text hävdar hon att »det är det 
förflutnas funktion att hemsöka oss«.22 Det förflutna är 
ingen avlägsen plats som vi kan besöka när vi behagar. I 
hennes beskrivningar framstår det som en överallt närva-
rande kraft i nuet som man måste försöka bemästra för att 
själv inte hamna i dess våld.23 

Att det är glömskan – inte minnet – som binder oss vid 
det förgångna och som gör att det förflutnas bördor får 
grepp om framtiden framträder med tydlighet i den rese-
skildring som Arendt skriver när hon fem år efter krigsslu-
tet återvänder till Tyskland. Där beskriver hon tyskarna 
som »levande spöken« som snubblar fram i ruinerna av 
sin egen historia.24 Bildspråket är starkt och talande: tys-
karna är levande spöken inte för att de är besatta av de för-
flutna (som spöken ofta är, oförmögna att släppa taget), 
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utan tvärtom för att de vägrar befatta sig med det förflut-
na. Deras historia ligger i ruiner. Detta tillstånd av glöm-
ska, av att inte ha ett språk för att tala om det som har hänt 
och inte stå i en artikulerad relation till det förgångna, gör 
dem till levande spöken i det förflutnas våld – oförmögna 
att påbörja något nytt genom att börja om på nytt. 

När Arendt i dessa sammanhang talar om glömska 
handlar det framförallt om vikten av att inte glömma. Den-
na negativa bestämning gör att glömskan ses som en brist, 
inte en tillgång.25 Eftersom det enbart är minnet som står i 
framtidens tjänst finns ingen plats, såsom jag förstår det, 
för ett dialektiskt synsätt som ser glömskan som minnets 
förutsättning. Eller annorlunda uttryckt: för den glömska 
som gör minnet relevant för framtiden; vi behöver trots 
allt också glömma för att kunna minnas. Väsentligt är här 
att minnet för Arendt inte i första hand förstås som en 
konserverande kraft som håller kvar det som har varit utan 
utgör snarare en kritisk förmåga som släpper det förflutna 
genom att träda i relation till det. Först i ljuset av en sådan 
förståelse blir övergången från minne till handling – som 
innefattas i att börja om – begriplig.

Det är talande att glömska hos Arendt har med ondska 
att göra: »De största förövarna är de som inte minns […] 
och utan minne kan inget hålla dem tillbaka«, hävdar hon 
i en text från 1965, i ett försök att förtydliga sitt omstridda 
påstående att nazistförbrytaren Adolf Eichmanns ondska 
var banal som hon formulerat två år tidigare.26 Den bana-
la ondskan utmärks, enligt Arendt, av en tanklöshet eller 
en oförmåga att tänka. Det är en ondska som inte är för-
ankrad i någon reflektion eller eftertanke. Den har inget 
djup. Men vad mera är: den har inget minne och saknar 
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därför också gränser. Oförmågan att minnas tillmäter 
Arendt i själva verket lika stor betydelse för den banala 
ondskan som oförmågan att tänka.27

Att tänka och att minnas, påpekar Arendt, är männis-
kors sätt att slå rötter, att hitta en bestämd plats i världen 
från vilken de kan agera som personer, i betydelsen mora-
liska individer. Därför kallar hon även den banala ond-
skan för en ondska utan rötter. En människa som är för-
ankrad i tanke och minne tillåter sig inte att göra vad som 
helst, hävdar Arendt, eftersom hon vet att hon måste leva 
med sig själv. Arendt uttrycker därmed stor tilltro till sam-
vetet, förstått som den moraliska självreglering som hon 
anser att varje tänkande och minnande människa utövar. 
Det är bättre, skriver hon med hänvisning till Sokrates, 
att vara på tvärs med hela världen än att vara på tvärs med 
sig själv i detta avseende.28 

Minnets förankrande funktion hos Arendt ligger där-
för långt från den politiskt dubiösa roll som minnet ofta 
får spela i politiska konflikter som något tillbakablickan-
de och bevarande, något som förbinder oss till och kanske 
än djupare försänker oss i en gemensam tillhörighet eller i 
en historisk situation. När Arendt talar om ett minne som 
förankrar bör det förstås i kritiskt avseende, såsom ett 
upprättande av en plats utifrån vilken det är möjligt att 
rikta en reflekterande blick mot ens egen situation och i 
moralisk mening lyfta sig själv ur de sammanhang man 
befinner sig i; kunna säga nej när alla andra säger ja, åbe-
ropa sitt samvete i en samvetslös tid. Detta blir tydligt i 
hennes diskussion om hur man bör förstå skuld och an-
svar efter 1945.
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Skuld och temporalt ansvar
Vårt tänkande kring skuld och ansvar vilar sedan tvåtusen 
år tillbaka, framhåller Arendt, på att det finns en person 
bakom handlingen, en någon, som man kan straffa eller 
förlåta. Man förlåter inte handlingen, man förlåter den 
som har handlat, den person som framträder. Men i den 
banala ondskan framträder ingen person att ställa till 
svars; det finns ingen där, eftersom ingen säger sig ha 
gjort något av egen övertygelse eller utifrån egna inten-
tioner. De anklagade hävdar att deras brott är att de varit 
lydiga medborgare i en kriminell stat eller funktioner i en 
byråkratisk apparat.29 Arendt skriver:

Den största ondska som förövats har begåtts av inga 
[nobodies], det vill säga människor som vägrar att 
vara personer […] [Dessa] lagbrytare, som vägrar 
att tänka själva kring det de gör och som även vägrar 
att tänka på det i efterhand, det vill säga gå tillbaka 
och minnas vad de gjorde […], har i själva verket 
misslyckats med att konstituera sig som några 
[somebodies].30

För Arendt handlar skuldfrågan om att återupprätta den-
na någon, att låta de skyldiga nobodies bli somebodies och 
konstituera sig som moraliska personer, som kan ställas 
till svars för sina brott, som kan straffas eller förlåtas och 
som därigenom kan framträda som personer till vilka det 
överhuvud är möjligt att träda i relation.31 

Det är i ljuset av denna syn på den skyldiges nödvändi-
ga framträdande som person som Arendts skarpa kritik 
av idén om kollektiv skuld bör förstås: »om alla är skyldi-



155

ga är ingen skyldig«.32 Ingen kan ställas till svars, ingen 
person kan framträda. Därför är hon också så hård i tonen 
mot den unga generation tyskar som känner sig medskyl-
dig genom att ha vuxit upp i skuggan av Förintelsen: 

Dessa unga tyska män och kvinnor som då och då 
[…] hemfaller åt hysteriska utbrott av skuldkänslor 
dignar inte under det förflutnas börda, sina fäders 
skuld, utan försöker snarare fly in i en billig senti-
mentalitet från det tryck som vardagens och nuets 
verkliga problem utövar.33 

Deras beredvillig att ta på sig den skuld som deras föräld-
rar inte ville kännas vid beskriver Arendt som »kvintes-
sensen av moralisk förvirring«, vilket endast leder till att 
skuldbördan lättar för dem som faktiskt har gjort sig skyl-
diga till brott.34 

Vad som blir kvar när skuldfrågan har reglerats är frå-
gan om ansvar. Det finns, med några få undantag, en när-
mast symmetrisk relation mellan skuld och ansvar i 
Arendts texter.35 Skulden kan endast vara individuell, 
ansvaret enbart gemensamt; skulden särskiljer, ansvaret 
förenar; skulden kan inte delas eller övertas av någon an-
nan, ansvaret måste delas och övertas av andra. Om det är 
personen som står i centrum för skuldfrågan är det värl-
den som står i fokus när det handlar om ansvar.36

Arendts förståelse av ansvar hänger samman med män-
niskors början, i betydelsen deras relation till det förflut-
na, till varifrån de kommer. Eftersom en människa alltid, 
vare sig hon vill eller inte, ingår i kollektiv är hon också 
alltid, hävdar Arendt, ansvarig för saker som hon själv 
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inte har gjort men som har gjorts i hennes namn. Gemen-
samt ansvar är därför lika ofrånkomligt som den gemen-
samma tillhörighet som ingen viljeakt kan upplösa.37 Hon 
skriver: »Detta ställföreträdande ansvar för saker som vi 
inte har gjort [och] som vi är helt oskyldiga till, är det pris 
vi får betala för att vi inte lever våra liv för oss själva utan 
bland våra medmänniskor.«38

Genom att förbinda ansvar med tillhörighet vänder 
Arendt upp och ner på en vanlig syn på kollektivt ansvar, 
där graden av ansvar minskar ju svårare vi har som individer 
att av egen vilja lämna de kollektiv vi tillhör.39 Arendt åter-
kommer till nationen som en sådan tillhörighet och verkar 
resonera omvänt: ju svårare vi har att lämna dessa grupper 
desto mer gemensam måste ansvarsbördan bli.40 Detta ärv-
da ansvar väcker frågor om vilka som kan betraktas som ens 
förfäder vars synder man övertar. Var går de tidsliga och 
rumsliga gränserna för ett sådant arv? Denna fråga blir inte 
mindre angelägen i ljuset av att ansvar för Arendt även 
hänger samman med människors förmåga att påbörja nå-
got vars betydelse ligger i en oförutsägbar framtid. 

Eftersom innebörden i våra handlingar, enligt Arendt, 
framträder först långt efter att de påbörjats – varför histori-
en rör sig i de många glapp mellan föresatser och följder 
som springer ur dessa handlingar – måste vi vara beredda 
att åta oss ansvar även för det som ännu inte existerar, för 
en framtid som vi omöjligt kan ha någon kontroll över. Och 
i detta avseende kan det förflutna inte hjälpa oss att göra 
framtiden mindre oviss. Då historien, enligt Arendt, utgörs 
av den väv av människors unika och oöverblickbara livshis-
torier som uppstår genom mänskligt handlande ger den oss 
inga allmänna sanningar som är tillämpbara på händelser i 
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framtiden.41 Det temporala ansvaret handlar därför inte 
om att dra lärdom av historien. I Arendts uppmaning till 
kollektivt ansvarstagande blir historien snarare en plats 
som öppnar för gemensam självrannsakan och där männis-
kor kan träda fram för sig själva såsom de har blivit.42

I Arendts appell att vi gemensamt bör känna och bära his-
toriens tyngd framträder ett möjligt svar på frågan vad det 
skulle kunna innebära att ta ansvar för framtiden när man 
inte kan dra lärdom av det förflutna: genom att var och en av 
oss tar på sig historiens börda som en mänsklighetens bör-
da. Arendts temporala ansvarsbegrepp gör historien till en 
gemensam plats för att hantera och reflektera kring mänsk-
liga misslyckanden. De är misslyckanden som vi alla bör hål-
las ansvariga för blott i egenskap av vår egen mänsklighet.43 

Jag har kallat Arendts ansvarsbegrepp temporalt därför 
att det sträcker ut sig i tiden och inbegriper ett ansvar både 
för det förflutna och för framtiden. Men när Arendt, i en 
text från 1945 med den talande titeln »Organized Guilt 
and Universal Responsibility«, skriver att vi måste »ta på 
oss ansvar för alla brott som har begåtts av människor«; 
att alla nationer måste »dela bördan av den ondska som 
har begåtts av alla andra«, blir den tidslighet som männis-
kor rör sig i som ansvariga så utsträckt att den temporala 
logiken i förflutet och framtid tycks upplösas – ansvaret 
blir närmast atemporalt, som om det kommer från en plats 
utanför tiden.44 Det blir i sanning universellt.

Låt oss gå tillbaka till Arendts idé om början, som i dess 
mest mirakulösa form just fungerar »som om den kom 
från ingenstans vare sig i tiden eller i rummet«.45 Betrak-
tar vi hennes radikala ansvarsbegrepp i ljuset av männis-
kors förmåga att införa något helt nytt, som vore de »ut-
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kastade ur den tidsliga ordningen och dess kontinuitet«, 
öppnar sig en tidsdimension som närmast kan beskrivas 
som messiansk, om än av inomvärldslig karaktär: en tid 
bortom tiden.46 I denna tidsliga spricka tar de döda de le-
vande i anspråk. Ansvaret blir därför även en fråga riktad 
till de levande om att svara an på de dödas tilltal.

Ett gränslöst ansvar gör ingen skillnad på historiens of-
fer och dess förövare. Alla måste hållas lika ansvariga. 
»Det blir tydligare för varje dag«, skriver Arendt i ovan 
nämnda text från 1945, »vilken börda mänskligheten är 
för människan«.47 Kanske är det först när offren också 
kan tala i namn av förövarna och förövarna också i namn 
av offren – i namn av en mänsklighet som vi alla alltid är 
ansvariga för – som vi enligt Arendt kan säga att mänsk-
ligheten inte längre är en börda för människan.48 

I en text från 1964 liknar Arendt det politiska ansvarsta-
gandet vid ett försök att vrida den tid som är ur led rätt 
igen och på så vis förnya världen genom att börja om på 
nytt.49 Det är förvisso ett ansvarsbegrepp för en tid som är 
ur led. Men det är lika mycket ett begrepp som vinner sin 
etiska laddning genom att självt försätta tiden ur led, ge-
nom att öppna för en ansvarighet som sträcker sig bortom 
historiens kontinuerliga flöde av händelser. Vi har sett att 
detta ansvarstagande tar människors förmåga att börja i 
anspråk i dess tvåfaldiga innebörd. Världen skapas på nytt 
och på nytt genom människors förmåga att påbörja något 
nytt genom att börja om på nytt, genom att i varje slut fin-
na en ny början, en början som rymmer sitt eget slut i form 
av en ny början.50 För, som Arendt skriver i Människans 
villkor, även om vi människor måste dö föds vi inte till 
världen för att dö utan för att börja.51
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Tankens fenomenologi: Hannah Arendts försök att 
tänka tänkandet annorlunda 
Anders Burman 

Vad är tänkande? Enligt Jean-François Lyotard är det den 
enda fråga som filosofer är upptagna av att försöka besva-
ra.1 Detta är naturligtvis en överdrift, som så ofta när det 
gäller Lyotard, men man kan inte komma ifrån att proble-
matiken om hur tänkandet ska förstås varit ständigt åter-
kommande i den västerländska filosofihistorien, alltifrån 
Sokrates och Platons beskrivningar av tänkandet som en 
inre, ljudlös dialog mellan mig och mig själv, över René 
Descartes metodiska tvivel och sökande efter en intellek-
tuell arkimedisk punkt, Immanuel Kants minutiösa un-
dersökningar av tänkandets aprioriska förutsättningar 
och senare John Deweys pragmatistiska studie How We 
Think, Edmund Husserls fenomenologiska analyser av 
medvetandets intentionalitet och Martin Heideggers ut-
läggningar av skillnaden mellan filosofi och tänkande, där 
han på sitt oefterhärmliga sätt slår fast att »Tänkandet 
handlar genom att det tänker«, fram till Jacques Derridas 
uppmaning att tänka tänkandet annorlunda.2

Trots att frågan om tänkandet därmed måste sägas ha 
spelat en högst framträdande roll genom hela filosofihis-
torien hävdar Hannah Arendt att det endast är ett fåtal fi-
losofer som »berättat vad som fått dem att tänka, och 
ännu färre har brytt sig om att beskriva och studera sina 
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erfarenheter av tänkande«.3 I sin sena produktion tar sig 
Arendt själv an dessa frågor om tänkandets erfarenheter, 
vad som får oss att tänka och vad som egentligen sker när 
vi tänker, hur själva tankeprocessen faktiskt går till. Det 
är framför allt i den första delen av den aldrig slutförda 
trilogin The Life of the Mind – den del som rätt och slätt he-
ter Thinking – och essän »Thinking and Moral Conside-
rations« som hon utvecklar eller snarare skisserar vad 
man skulle kunna kalla en tankens fenomenologi, om 
man med »fenomenologi« helt enkelt avser en analys av 
hur något framträder för oss och hur man ska förstå rela-
tionen mellan framträdelsen, varseblivningen och feno-
menet, i detta fall själva tankeprocessen. 

I enlighet med sina föresatser redogör Arendt i viss mån 
för sina egna erfarenheter av tänkandet, men framför allt 
går hon tillväga på det sätt som hon alltid brukar göra i 
sina mer filosofiskt orienterade skrifter, det vill säga tar 
hjälp av tänkare som genom historien diskuterat liknande 
frågeställningar. Även om hon påstår att problematiken 
om tänkandet i stor utsträckning har försummats av tidi-
gare filosofer utgår hon de facto från sådant som ändå 
sagts i frågan. Och då är det särskilt tre tänkare som hon 
knyter an till, nämligen Sokrates, Kant och Heidegger. 
Det var alltså med utgångspunkt hos dessa tre som Arendt 
så att säga före Derrida antog uppmaningen att tänka om 
tänkandet, att tänka tänkandet annorlunda. 

Den inre dialogen med mig själv
Tillsammans med viljan och omdömet utgör tänkandet 
den viktigaste aspekten av och uttrycksformen för det 
kontemplativa livet, vita contemplativa (eller på grekiska, 
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bios theoretikos), som under antiken särskildes från det ak-
tiva livet, vita activa (eller bios politikos). Samtidigt poäng-
terar Arendt att tänkande i modern mening är något an-
nat än det som kallades kontemplation under antiken. 
Kontemplationen uppfattades då som ett rofyllt skådan-
de av de eviga tingen, ett teoretiskt betraktande genom 
vilket den sanna verkligheten ådagalägger eller öppnar 
sig. Till skillnad från ett sådant passivt skådande av san-
ningen är det diskursiva tänkandet – och allt tänkande i 
ordets snävare bemärkelse är enligt Arendt diskursivt4 – 
fråga om en verksamhet, en aktivitet. Hon hävdar till och 
med att den ursprungliga formen av kontemplation eli-
minerats i modern tid. Det är helt enkelt en erfarenhet 
som har gått förlorad.5 

Däremot kan vi fortfarande tänka, varvid Sokrates kan 
fungera som ett exemplariskt föredöme. Han beskrivs av 
Arendt som »en människa som tänkte utan att bli filo-
sof«.6 Det är något som mycket väl skulle kunnas sägas 
om henne själv − hon uppfattade sig inte som filosof utan 
som just en tänkare eller politisk teoretiker. Även Arendts 
allmänna beskrivning av Sokrates passar i hög grad in på 
henne själv. På ett medvetet idealtypiskt sätt framställer 
hon honom som en intellektuell provokatör – en stingan-
de broms med Platons ord7 – som ständigt förde filosofis-
ka diskussioner med både sig själv och de han råkade stöta 
på. De här resonemangen var i regel resultatlösa såtillvida 
att de inte ledde fram till någon entydig slutsats. Arendt 
poängterar att det inte desto mindre var fråga om en högst 
meningsfull verksamhet, inte minst genom att den fick 
andra att vakna till och själva börja reflektera över sina 
förutfattade meningar.
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Särskilt fascineras hon av hur Sokrates hela tiden tyck-
tes föra en inre dialog med sig själv. Den andra parten i 
detta samtal utgjordes av hans daimonion, som vi idag 
kanske snarare skulle benämna samvete – det är i alla fall 
så Arendt tolkar det. Daimonion var som en gudomlig röst 
som Sokrates hörde när han stod i begrepp att handla och 
som hindrade honom från att agera på ett moraliskt felak-
tigt sätt. Vad han först och främst strävade efter var att 
finna en harmonisk samklang mellan sig själv och denna 
samvetets röst. I bedömningen av tänkandet är denna 
samklang av alldeles central betydelse. Arendt skriver: 
»Det enda kriteriet på sokratiskt tänkande är överens-
stämmelse, att vara konsistent med sig själv, homologein 
autos heautō: dess motsats, att vara motsägande mot sig 
själv, enantia legein autos heautō, betyder i själva verket att 
bli sin egen vedersakare.«8

Enligt Arendt består tänkandet av just en sådan inre di-
alog som hon också beskriver i termer av att vara två-i-en. 
I och med tänkandet införs en skillnad eller klyvnad i en-
heten. Det innebär att tänkandet till sin karaktär är re-
flexivt. Det är en dubbelriktad aktivitet där jag själv både 
frågar och svarar. Ett konkret exempel på hur detta kan gå 
till ger Arendt med ett citat från Shakespeares Rickard III 
där huvudpersonen efter att ha begått mord och andra 
grova brott för följande dialog med sig själv:

Vad fruktar jag? Mig själv? Jag är ju ensam. 
Då Rickard älskar Rickard och då jag 
är jag, vem är då mördare? Jag? Nej! 
Jo, jag. Jag måste fly. För vem? Mig själv! 
Men varför? Jag kan hämnas! På mig själv? 



169

Å, nej! Jag hatar mycket snarare mig själv 
för att jag själv har gjort så mycket ont. 
En skurk är jag! Lögn, lögn! Det är jag inte. 
Beröm dig, narr. Nej, smickra inte, narr.9

Vidare är tänkandet, som citatet också ger vid handen, pri-
märt en privat angelägenhet. Det är ingenting som behö-
ver framträda i världen. Tvärtom förutsätter tänkandet en-
samhet, även om det är fråga om en självvald ensamhet. 
Eller – som Arendt föredrar att uttrycka det – tänkandet är 
solitärt men inte ensamt, eftersom jag när jag tänker håller 
mig själv sällskap. I sista meningen i Människans villkor for-
mulerar hon det så här: 

De som finner sig tillrätta i erfarenheten av tänkande 
instämmer säkert i Catos yttrande: numquam se plus 
agere quam nihil cum ageret, numquam minus solum esse 
quam cum solus esset. I fri översättning: Aldrig är man 
mer aktiv än när man skenbarligen inte gör någon-
ting, aldrig är man mindre ensam än när man är med 
sig själv.10

Till detta kommer att det i själva tankeprocessen finns en 
naturlig rörelse bort från det närvarande, från sinnevärl-
den och allt som finns direkt runt omkring oss. Tänkan-
det avbryter alla slags vardagliga aktiviteter och leder 
ofrånkomligen till att den tänkande på något sätt förflyt-
tar sig någon annanstans och upptas av sådant som är mer 
eller mindre avlägset. Detta frånvarande aktualiseras eller 
snarare återaktualiseras i och med tänkandet. Att det 
handlar om en återaktualisering eller re-presentation vi-
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sar på det faktum att det frånvarande tidigare varit närva-
rande. Om inte tänkandet ska skena iväg måste det som 
ligger till grund för det nämligen vara sådant som man 
själv på ett eller annat vis upplevt och erfarit. Därigenom 
är varje tanke i visst avseende en eftertanke. Arendt kan 
således konstatera att »tänkandet uppstår ur händelser i 
en levande erfarenhet och måste förbli knutna till dem; de 
är våra enda orienteringspunkter«.11 

Kants största upptäckt
När Arendt påpekar att tänkandet måste vara förankrat i 
tidigare erfarenheter som utgör våra nödvändiga oriente-
ringspunkter kan hon sägas ge uttryck för en kantiansk 
uppfattning såtillvida att redan Kant slog fast att all kun-
skap börjar med sinnlig åskådning och att förnuftet inte 
helt kan frigöra sig från erfarenheten med mindre än att det 
skenar iväg. Som Sven-Olov Wallenstein visar i sitt bidrag i 
den här antologin betydde Kant över huvud taget väldigt 
mycket för Arendt. I sin aldrig färdigställda – ja, knappt ens 
påbörjade – studie om omdömet, den som skulle ha blivit 
den tredje delen av The Life of the Mind, utgick hon i allt vä-
sentligt från Kritik av omdömeskraften, ur vilken hon försök-
te urskilja den politiska filosofi som Kant själv aldrig expli-
cit utvecklade.12 Vad gäller Kants syn på tänkandet i snävare 
mening utgår hon däremot inte från den tredje Kritiken 
utan från den första, alltså Kritik av det rena förnuftet.

Något oväntat utnämner Arendt distinktionen mellan 
förstånd (Verstand) och förnuft (Vernunft) till Kants största 
upptäckt.13 Förståndets uppgift är enligt Kant att bearbeta, 
ordna upp och strukturera sinnesmaterialet. Däremot står 
förnuftet som har möjlighet att transcendera eller gå utö-
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ver det givna erfarenhetsmaterialet och uppställa princi-
per. Om förståndet är en analytisk förmåga så är förnuftet 
en syntetisk. Med Kants formulering är det rena förnuftet 
en fakultet för spekulativt tänkande som »i själva verket 
inte [är] sysselsatt med något annat än sig självt«, med till-
lägget: »och kan inte heller ha någon annan uppgift«.14 
Det betyder att förnuftet inte har möjlighet att på egen 
hand nå kunskap om hur det förhåller sig i världen eller 
med de klassiska metafysiska frågorna om Gud, männis-
kans frihet och hennes odödlighet. Guds existens, till ex-
empel, är inget som kan bevisas filosofiskt, utan det är nå-
got som vi endast kan postulera.

Arendt tar över den kantska distinktionen mellan för-
stånd och förnuft och låter den ligga till grund för sin ana-
lys av tänkandet. I hennes uttolkning, som tydligt går ut-
över Kants beskrivning, utmärks förståndet av att vara 
instrumentellt och nyttoinriktat. Ofta handlar det helt 
enkelt om know-how. Det har ett tydligt praktiskt syfte, är 
målorienterat, drivs av människors kunskapssökande och 
tar sig konkret uttryck i en ständigt pågående kunskaps-
produktion liksom i olika former av tillverkningsproces-
ser. Av de tre verksamhetsformer som hör till det aktiva 
livet – arbete, tillverkning och handlande – står förstån-
det och kunskapssökandet helt klart närmast tillverk-
ningen, det vill säga den instrumentella aktivitet som 
producerar de ting och artefakter som ger världen dess 
varaktighet. Det är värt att notera att enligt Arendt är 
kunskapsaktiviteten »inte mindre världsbyggande än ak-
tiviteten att bygga hus.«15 

Förnuftet, å andra sidan, kopplar Arendt precis som 
Kant ihop med tänkandet och därmed också med filoso-
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fin. I och för sig kan tankarna förtingligas i exempelvis en 
skriven boksida, och tänkandet som sådant kan sägas ma-
nifesteras i den formulerade filosofin. Men detta är inget 
som tänkandet egentligen behöver eller förutsätter. 
Arendt menar att förnuftsaktiviteten eller tankeproces-
sen till själva sin karaktär är resultatlös. Hon gör också en 
poäng av att tankeprocessen avbryts när tankarna skrivs 
ner. Det vill säga: »För att meddela världen ›innehållet‹ i 
sina tankar måste tänkaren sluta tänka och i stället kom-
ma ihåg vad han redan tänkt.«16 

Det är uppenbart att Arendt driver Kants distinktion 
mellan förstånd och förnuft längre än vad han själv gjor-
de. Kants analys av tänkandet är betydligt mer sofistike-
rad och komplex än vad Arendt framställer den som. Up-
penbarligen använder hon sig här av Kant för sina egna 
syften. Men hon hävdar också att Kant inte är helt konse-
kvent i sitt resonemang. Han upprätthåller nämligen inte 
den av honom själv postulerade demarkationslinjen mel-
lan förståndet och förnuftet. Det visar sig redan av att han 
genomgående använder termen »förnuftskunskap« (Ver-
nunftserkenntnis), som på ett otillbörligt sätt kopplar ihop 
förnuftet med den kunskap som i själva verket hör sam-
man med förståndsaktiviteten. De tyska idealisterna i ge-
nerationen efter Kant underminerade sedan distinktio-
nen helt med sina anspråk på att kunna nå absolut 
kunskap genom tänkandet. Detta är enligt Arendt ett 
omöjligt projekt som bygger på en i grunden felaktig syn 
på vad tänkande egentligen är och vad det är kapabelt till. 
Som hon själv uttrycker det: »Att förvänta sig att kun-
skap ska komma från tänkandet betyder att vi förväxlar 
behovet att tänka med driften till kunskap.«17
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Tänkandets frigörelse från varafrågan
En liknande invändning för Arendt intressant nog också 
fram mot sin tidigare lärare Heidegger. Samtidigt står det 
helt klart att hennes undersökning av tänkandet fördju-
pas genom konfrontationen med hans filosofi. Det fram-
står som symptomatiskt att The Life of the Mind inleds med 
ett citat från Heideggers uppsats »Was heißt Denken?«, 
där han noterar att tänkandet inte producerar kunskap på 
samma sätt som naturvetenskap och att det inte leder till 
någon nyttig praktisk levnadskunskap; tänkandet löser 
inte heller några världsgåtor och ger inte ens någon ome-
delbar handlingskraft. Som redan antytts håller Arendt 
med om allt detta. Precis som Heidegger – eller för delen 
redan Kant – menar hon att det inte finns någon direkt 
nytta med tänkandet och att det över huvud taget saknar 
yttre, praktiska syften. Det finns också mycket annat som 
förenar Arendt och Heidegger i synen på tänkandet, däri-
bland deras kritik av det cartesianska sökandet efter axio-
matiska utgångspunkter, deras insisterande på – som det 
med en karakteristisk formulering heter hos Heidegger – 
att vetenskapen inte tänker, liksom hela den fenomeno-
logiska grundansatsen.18 Hon delar också Heideggers 
uppfattning att poesi och konst i grund och botten är frå-
ga om tanketing, det vill säga att de härrör från samma 
källa som filosofin: tänkandet.19

Däremot vänder sig Arendt mot Heideggers samman-
koppling av tänkandet och varat, det vill säga att han – en-
ligt hennes läsning – i något avseende kan sägas reservera 
tänkandet åt frågan om varat. Tänkande, kan han till ex-
empel skriva, »låter sig tas i anspråk av varat för att säga 
varats sanning«.20 Vad Arendt vill göra är att frigöra tän-
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kandet från varafrågan och därmed också från sannings-
frågan. Det är i samband med detta som hon hävdar att 
Heidegger – precis som 1800-talets tyska idealister – miss-
lyckas med att upprätthålla de nödvändiga distinktioner 
som Kant tidigare hade fört fram. Hon sammanfattar: 

Förnuftets behov är inte inspirerat av frågan om sanning 
utan av frågan om mening. Och sanning och mening är 
inte samma sak. Det grundläggande felslutet, som har 
företräde framför alla specifika metafysiska felslut, 
är att tolka mening som modell för sanning. Det se-
naste och i vissa avseenden mest slående exemplet på 
detta finns i Heideggers Varat och tiden, som börjar 
med att »ånyo [ställa] frågan om varats mening«. I 
en senare tolkning av sin egen initiala fråga säger 
Heidegger själv explicit: »›Varats mening‹ och ›Va-
rats sanning‹ är samma sak.«21

Men så förhåller det sig alltså inte, om vi ska tro Arendt. 
På samma sätt som förnuftet måste särskiljas från förstån-
det är det nödvändigt att skilja mellan mening och san-
ning, och det gör inte Heidegger. Det är en invändning 
som knappast gör Heidegger rättvisa, men det tydliggör 
Arendts poäng att meningsfrågan inte bör blandas sam-
mans med sanningsfrågan. Det handlar om två olika sa-
ker som i möjligaste mån bör hållas isär.

Tänkandets mening
Vid något tillfälle påpekar Arendt – vilket Heidegger ab-
solut skulle hålla med om – att tänkande är »den högsta 
och kanske renaste verksamhet människan är i stånd 
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till«.22 Men, kan man ju då fråga sig, vad ska vi egentligen 
ha tänkandet till om det inte ens har något att göra med 
vårt sanningssökande? Ja, varför bör den enskilda män-
niskan tänka? Arendt är notoriskt otydlig när hon kon-
fronteras med frågor som dessa. Delvis beror det säkert på 
att hon menar att frågan om tänkandets mening i något 
avseende är lika omöjlig att besvara som livets mening.23 
Hon kan också ge uttryck för uppfattningen att tänkan-
det som aktivitet över huvud taget saknar yttre mål. I an-
slutning till en i grunden aristotelisk föreställning gör 
hon nämligen gällande att tänkandet i likhet med exem-
pelvis flöjtspelandet – liksom handlandet – hör till de ak-
tiviteter som »har sitt mål i sig själv och som inte efter-
lämnar någon påtaglig slutprodukt i den värld vi bebor«.24 
Tänkandets mening ligger i aktiviteten själv. Det har ing-
et syfte utanför sig självt utan är sitt eget självändamål.

Samtidigt står det för Arendt klart att tänkandet, bara 
för att det saknar nytta och inte resulterar i något yttre, på 
intet sätt är en helt meningslös aktivitet. Tvärtom finns 
det något i tänkandet som är av största betydelse i och för 
ett mänskligt samhälle. I inledningen till Människans vill-
kor formulerar hon det så här:

Skulle det visa sig vara riktigt att kunskapen (i den 
moderna meningen av know-how) och tänkandet har 
skilts åt för gott, skulle vi verkligen bli hjälplösa sla-
var, inte så mycket åt våra maskiner som åt vårt know-
how: tanklösa och själlösa varelser utelämnade åt 
varje tekniskt möjlig anordning, hur vanvettig eller 
mordisk den än är.25
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Dessutom hävdar hon att tänkandet kan fungera som ett 
skydd mot politiska lögner, klichéer, dåligt underbyggda 
försanttaganden och konventionella beteenden.26 Det är 
också i ljuset av detta som man kan förstå Arendts ideolo-
gikritik. Som politiska fiktioner hindrar ideologierna oss 
från att tänka självständigt – vilket inte hindrar att tän-
kandet kan utmana ideologierna. Även ideologikritiken 
kan med andra ord ses som en del av tänkandets renande 
moment.

Vidare är det värt att notera att Arendt understryker att 
tänkandet är en allmänmänsklig förmåga. Det innebär att 
alla och envar kan tänka. Men därmed inte sagt att alla fak-
tiskt tänker i ordets mer kvalificerade betydelse. Många, 
inklusive en del framstående vetenskapsmän och ledande 
politiker, tränger bort det inre samtalet med sig själv. Ett 
slående exempel utgörs av den nazistiske krigsförbrytaren 
Adolph Eichmann. I sin studie om Eichmannrättegången 
drog Arendt den anmärkningsvärda slutsatsen att den ba-
nala ondska som han – enligt hennes kontroversiella upp-
fattning – representerar kan förstås som frånvaron av eget 
tänkande. Han var inte alls demonisk, och hyste knappast 
heller något fanatiskt hat gentemot judar, utan han var 
helt enkelt en torr byråkrat som anpassade sig till de rå-
dande spelreglerna och försökte göra sitt jobb så bra han 
bara kunde utan att någonsin kritiskt reflektera över vad 
det egentligen innebar. Det var, menar Arendt, i stor ut-
sträckning sådana lika tanklösa som medelmåttiga män-
niskor som Eichmann som möjliggjorde Förintelsen.27

Fallet Eichmann fördjupar, konkretiserar och tydliggör 
därigenom den insikt som togs upp redan i samband med 
Sokrates, det vill säga att tänkandet i form av samvetets röst 
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kan hindra oss från att handla på felaktiga sätt. Enligt 
Arendt finns det på så sätt ett samband mellan vår tankeför-
måga och frågan om gott och ont, eller om man så vill mel-
lan tänkande och moral. Ja, tänkandet har en moralisk sida. 
Det gör oss inte nödvändigtvis till bättre människor, men 
det kan i alla fall hindra oss från att bete oss helt omoraliskt. 
Detta kan kopplas samman med det faktum att tänkande 
enligt Arendt i bästa fall kan leda till vad hon med en term 
lånad av Kant kallar »utvidgat medvetande« (Erweiterung 
der Denkungsart), det vill säga en större vidsynthet och för-
måga att betrakta saker och ting ut olika perspektiv.28

Men hur ser då förhållandet ut mellan tänkande och 
politik? Arendts beskrivning av tänkandet som något so-
litärt och världsfrånvänt, som en inre dialog där man kan 
vara absolut autonom på ett sätt som knappast är möjligt 
någon annanstans, är inte helt lätt att förena med hennes 
starka tro på människors pluralitet och betoning av hand-
landets avgörande betydelse.29 I visst avseende skulle det-
ta kunna framställas som en produktiv spänning som 
präglar hennes tänkande på samma sätt som den förmen-
ta konflikten mellan vita activa och vita contemplativa – en-
ligt hennes mening – genomsyrat hela den västerländska 
idéhistorien. Konsten att handla är någonting annat än 
konsten att tänka, men i ett levande politiskt samhälle be-
hövs bådadera.

Samtidigt är det tydligt att Arendt själv söker överbryg-
ga avståndet mellan tänkandet och politiken. Och det är 
här som omdömesbegreppet kommer in i bilden. I aktive-
randet av detta begrepp knyter hon åter an till Kant, som 
själv skrev sin tredje Kritik om omdömeskraften som just 
en brygga mellan det rena, teoretiska förnuftet och det 
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praktiska förnuftet, mellan naturens värld av lagbunden 
nödvändighet och moralens fria värld.30 I Kants efterföljd 
uppfattar Arendt omdömet som förmågan att utan att fal-
la tillbaka på generella regler kunna bedöma enskildheter 
och skilja mellan rätt och fel, vackert och fult. 

Men i hennes omdömesbegrepp finns också en annan 
sida som snarare vetter åt Aristoteles praktiska klokhet, 
fronesis, som förenklat kan beskrivas som förmågan att ut-
ifrån teoretisk, generell kunskap välja hur man bör göra 
eller handla i en konkret situation, men också när – vid 
vilken tidpunkt – man ska göra det. Därigenom kan man 
säga att Arendts begrepp judgement för samman Kants Ur-
teilskraft med Aristoteles fronesis. Men i alla tre fallen – hos 
Aristoteles, Kant och Arendt – handlar det om något som 
förmedlar mellan det universella och det partikulära. 
Arendt kompletterar detta med ett framhållande av att 
tankeprocessen på något vis realiseras i omdömet. Ge-
nom omdömet blir det gåtfulla inre tänkandet manifest, 
synligt, offentligt. Medan tänkandet till sin natur är soli-
tärt är omdömet politiskt och leder över till handlandet.

Den slutsats som kan dras av allt detta är att även om 
tänkandet i sig självt är opolitiskt, i Arendts specifika me-
ning, så bär det hela tiden på en öppning mot det politis-
ka. Lika litet som handlandet leder tänkandet till sådant 
som ekonomisk tillväxt eller större produktionstillverk-
ning. Däremot kan tänkandet fylla en viktig renande 
funktion gentemot politiska lögner och fiktioner, och det 
kan också hindra oss från att handla moraliskt fel. I för-
längningen kan tänkandet rent av leda till ett något min-
dre omänskligt samhälle. Däri ligger tänkandets – om än 
indirekta – politiska betydelse.
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Ansikten som talar: Arendts estetiska vändning 
Cecilia Sjöholm

Arendts estetiska vändning
Det finns bara ett fåtal texter av Arendt som man brukar ci-
tera då det gäller Arendt och konsten. En av dem är »Cul-
ture and Politics«, i vilken hon hävdar att det finns en dis-
tinkt skillnad mellan kultur och konst: de objekt som 
fabriceras av kulturindustrin blir till i syfte att låta sig kon-
sumeras i den biologiska livscykelns tomma tid, när arbete 
och sömn fått sitt. Det är också det som ger dessa objekt de-
ras flyktiga karaktär – de måste konsumeras igen och igen.1 
Mot denna industriella döda tid står handlingen. Till skill-
nad från vad man skulle kunna tro är det inte främst objek-
tet som äger beständighet i Arendts filosofi utan handling-
en. Handlingen ristar de spår utifrån vilka vi också skapar 
en värld. Det finns en form av kulturella objekt som står 
nära den politiska handlingen: de konstnärliga verken. De 
är, som den politiska handlingen, riktade mot det offentli-
ga rummet, och de inbegriper en tanke.2

Handlandet återfinns i olika former och i olika dimensi-
oner i det konstnärliga verket – kanske som berättelse om 
ett handlande, kanske i form av verkan på den miljö i vilket 
det träder fram. Det som är specifikt för det konstnärliga 
verket är att det varken helt och fullt kan placeras i homo fa-
bers värld, eftersom det inte blott och bart är ett föremål till-
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verkat med ett visst mål i sikte, eller i den politiska världen, 
eftersom det trots allt rör sig om ett sinnligt objekt. Konst-
verket är i sig inte likställt med en handlande person. Men 
konstverket skapar en form av beständighet utifrån vilken 
handlingen också blir möjlig – det är i och genom konstver-
ket den annars så flyktiga tanken också får en form. 

I ljuset av denna tro på konsten ter sig den bildlöshet 
som omger Arendts texter ganska märklig. Arendts skrif-
ter är rikliga på reflektioner kring litteraturens roll i det 
offentliga; litteraturen som minne, som narrativ, som 
vittnesbörd, som röst. Arendts relation till litteraturen 
var stark och djupt personlig. Författare som Herman 
Broch, Walter Benjamin, Franz Kafka och Karen Blixen 
var hennes följeslagare. I hennes anteckningar finns också 
dikter insprängda som är författade av henne själv. Men 
hennes estetiska sensibilitet inskränkte sig inte till det 
poetiska. Snarare än att betrakta Arendts idéer om hand-
landet som en pendang till samtida estetisk teori kan vi 
undersöka hennes tankar om estetisk sensibilitet i sin 
egen rätt. Det estetiska behandlas här inte bara i termer av 
omdöme, smak och sensibilitet utan också i termer av be-
ständighet, historicitet och framträdande. Finns det då en 
arendtsk estetik, alltså ett tänkande som ansluter det lit-
terära till mer övergripande frågor om konst i vid me-
ning? Det finns förvånansvärt lite skrivet om det. Men 
det finns en reflektion kring det estetiska i Arendts verk, 
en reflektion som hon kanske väntade för länge med att 
utveckla. I Kants antropologi läser hon med stort intresse 
en »apologi över sinnligheten«. Själv kommer hon dock 
aldrig att sammanställa sina lösryckta anteckningar och 
reflektioner kring det estetiska.3
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I ett brev från Paris daterat den 21 februari 1937 skriver 
maken Heinrich Blücher till Hannah Arendt om en mål-
ning han sett i Louvren: Rembrandts Batseba. Han beskri-
ver hur en kopia av målningen på ett skandalöst sätt lagt 
på ett slags »förskönande« guldbrun ton på Batsebas 
kropp. Men skönheten hos Batseba, skriver han, ligger ju i 
målningens hårda, klara tydlighet. Det som gör den nak-
na kvinnan så vacker och så begärlig är just den historia 
genom vilken hennes kropp också tecknas, spåren av hen-
nes arbete, liv och kärlek: »så kan man betrakta Rem-
brandts stora bidrag för kvinnans frigörelse«.4 Målning-
en sätter ljus och skuggor i spel och synliggör de krafter 
som också verkar i den levande kvinnan. Det är krafter, 
skriver Blücher, som för mig blivit synliga genom dig; ge-
nom din gestalt och ditt tänkande strålar det ljus som gör 
den här målningen synlig för mig.

Arendt befinner sig i Genève där hon arbetar för en sio-
nistisk organisation med att hjälpa judiska barn från Eu-
ropa till Palestina. Hon svarar på Blüchers brev att det 
som verkligen var väsentligt för Rembrandt var det 
mänskliga ansiktet. 

Därmed har han inte bara befriat kvinnan, utan dess-
utom »befriat« människan, genom att våga visa 
hennes liv i all sin mänsklighet. Rembrandt, som må-
lar människan i sin diskrepans mellan ungdomlig 
skönhet och förfall, låter till slut ålderdomen segra, 
och visar därmed att människan har ett liv som låter 
henne erfara en kunskap om det [...] människan blir 
ett ansikte först då hon inte längre är vacker. I ålder-
domen är människan inte längre ett offer för ödets 
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tvära kast, tvärtom kan man först då säga att hon be-
friat sig från dessa kast och blivit sitt eget öde.5

Detta är en av de få passager som vi kan hitta hos Arendt då 
hon kommenterar ett konstverk. Det är dessutom ett av de 
få ställen som vi kan återfinna i hennes verk då hon disku-
terar kvinnans frigörelse. Man har ofta pekat på frånvaron 
av sådana diskussioner i hennes skrifter. Det är inte oin-
tressant att Arendts man var konsthistoriker och feminist 
– deras intensiva dialoger kanske också medförde att hon 
inte kände ett så starkt behov av att fylla en sådan plats. 

Då man diskuterar Arendts idéer om konst och estetik 
brukar man citera Människans villkor, där det återfinns en 
kort passage som etablerar konstverkets ontologiska sta-
tus. Här beskriver Arendt konstverk som bundna till syn-
ligheten och framträdandet i en offentlig värld. Konsten 
föds i en kombination av tanke och känsla men undan-
drar sig sedan subjektiva behov och bruk. Dess transfor-
mation från den subjektiva sfären till att anta form och 
sinnliga kvaliteter äger alltså rum som en transposition 
från intimt till offentligt.6

För Arendt innebar befrielsen från det intima och priva-
ta en nödvändig process som till slut också gjorde verket in-
tressant. Hon ser skulpturen Jeanette I-V av Matisse i Chi-
cago – ett verk om fem huvuden uppställda i en rad efter 
varandra, där det första är en klassisk avbildning, det sista 
snarare en modernistisk variation av en afrikansk mask, och 
de i mitten däremellan. Hon skriver upprört i sin tankebok: 

De fem skulpterade huvudena av Jeanette (1910–
1913): det första – hennes framträdande, och sedan 
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som om lager på lager slitits av, den ena fulare än den 
andra, den sista som en monstrositet får den första 
att se ut som om vårt ansikte bara var en skör 
fasad...7

Matisses skulptur får henne att tänka på den freudianska 
omkastningen av förhållandet mellan kropp och själ, där 
det till sist är det osynliga, det omedvetna, som segrar 
över det synliga, där det är det omedvetnas spår som rister 
in skulden i det avbildade ansiktet, där det ansikte som 
framträder till slut får stå tillbaka för fantasin om det som 
inte syns. Det finns egentligen ingenting i Matisses skulp-
tur som implicerar en sådan tolkning. Men för Arendt är 
det en given association – den modernistiska konsten drar 
sig också mot det omedvetna. Freud är förkastlig, efter-
som det omedvetnas dominans också implicerar ett slags 
passivisering, det intima segrar med psykoanalysen över 
det offentliga, och bidrar till att skapa en människa som 
flyr allt längre in i sig själv. Den modernistiska konstens 
flykt in i sig själv måste brytas mot den slags omvandling 
mot det offentliga som också ger konsten dess värde: det 
är bara i det offentliga som konsten får beständighet och 
blir en del av den värld i vilken den politiska handlingen 
blir möjlig.

Vi har blivit så vana vid att betrakta Arendt som en poli-
tisk tänkare att vi glömt de estetiska implikationerna av 
hennes filosofi. I flera av hennes texter är politik och este-
tik så sammantvinnade att vi inte kan sära det ena från det 
andra. Men det faktum att Arendt definierade sig själv som 
en politisk teoretiker borde inte dra vår uppmärksamhet 
från hennes bidrag till estetikens fält, ett bidrag som kom-
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menterats alldeles för lite trots den flod av litteratur kring 
Arendt som strömmat ut de senaste årens. Genom den så 
kallade performativa vändning som ägt rum i de humanis-
tiska-estetiska vetenskaper som rör konst, litteratur, arki-
tektur etcetera har Arendts teori om handlandet fått en 
särskild aktualitet. Om vi ska betrakta konstverket bort-
om dess status som objekt kan vi använda hennes idéer om 
natalitet, offentligt rum och agentskap för att komma åt 
det estetiska verkets politiska aspekter. Hannah Arendt 
själv skrev väldigt lite om konst, trots att hon var en pas-
sionerad vän av litteratur och själv skrev poesi.

Det estetiska, för Arendt, är en aspekt av den tänkandets 
fenomenologi som hon bearbetar i The Life of the Mind. Här 
diskuterar Arendt den estetiska statusen hos det hon kallat 
tanketinget, ett begrepp som indikerar distinkta paralleller 
mellan tänkandets processer och konstverket. Arendt be-
greppsliggör en genealogi i vilken förståelsen för tänkan-
dets processer delvis måste ske i termer av det estetiska i 
Kants mening: förnimmelser och sinnliga intryck. Det är 
känt att den tredje del av The Life of the Mind som aldrig blev 
skriven utgår från de politiska implikationerna av Kants 
idé om omdömet. Men det är mindre känt att dessa politis-
ka implikationer också betraktades som sammantvinnade 
med de estetiska: »Konst och politik är nära besläktade 
med varandra eftersom de båda har med världen att göra. 
Det kan man också se genom att Kant först blottade omdö-
mets betydelse inom det estetiska fältet.«8

Arendt genomför i The Life of the Mind ett slags estetisk 
vändning av samma slag som den Kant genomför i den 
första delen av Kritik av det rena förnuftet. Kant visar hur 
den sinnliga erfarenheten utgör måttet på vår ändlighet. 
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Vi måste dra slutsatser om ting som ligger bortom vår er-
farenhet, men denna kunskap är alltid begränsad. Arendts 
estetiska vändning börjar med en hänförd förundran in-
för den mångfald av former för framträdande som konsti-
tuerar vår värld: vår ändlighet mäts alltid mot den varia-
tion, mångfald och heterogenitet som ligger bortom vår 
egen horisont. 

Uttolkare av Arendt brukar ofta tala om hennes be-
grepp om mångfald eller pluralitet som ett slags skallar-
nas numerär: vi agerar i en värld av agenter och åskådare 
där alla bidrar med sitt eget perspektiv, sin historia, och 
sin egen potentiella handlingskraft. För flera samtida tän-
kare är detta begrepp om mångfald begränsat och begrän-
sande, eftersom det implicerar en form av konsensus eller 
överenskommelse.9 Men Arendts begrepp om mångfald 
är betydligt mer komplext, och spiller direkt in i hennes 
egen filosofi också på andra sätt. Jag läser The Life of the 
Mind inte som ett verk med en teori om tänkandet; snara-
re visar Arendt här att tänkandet är heterogent, differen-
tierat och mångformigt och att det i sig innehåller dispa-
rata och ibland motstridiga former. Medvetandet kan 
inte beskrivas i termer av en form av liv, utan flera. Tan-
kens fenomenologi måste hållas separerat från politikens 
liv, kontemplationen är skild från den känsla för verklig-
heten som kommer med ett delat perspektiv, de oändliga 
former av framträdanden som konstituerar vår värld och i 
vilka de estetiska objekten ingår kan inte analyseras i ter-
mer av de frågeställningar som upptar metafysiken.10

Genom att börja i förundran stakar The Life of the Mind 
ut den väg genom vilken framträdandet, snarare än frågan 
om varat, kan spåras som tänkandets ursprung. En sådan 
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början tar differentiering och ändlighet som sitt mått. 
Arendts behandling av det estetiska pekar också på vilket 
sätt hon sedan undersöker tänkandets sfär som heterogen. 
Det estetiska kan vare sig placeras i den intima världen av 
privata förnimmelser eller i den publika sfären av begyn-
nelser. Det estetiska är kroppsligt men transcenderar ändå 
den intima sensibilitetens begräsningar, det är riktat mot 
ett gemensamt sinne för det verkliga och är ändå oförmö-
get att upprätta ett sådant sinne på sina egna villkor. Det 
finns ingen nödvändighet inbegripen i Arendts koncep-
tion av smaken, ingen standard för skönhet som tvingar 
oss in i omdömets gemenskap; Arendts estetik hänför sig 
till en form av sensibilitet som vi kan dela eller inte, inte-
grera i vårt sinne för det verkliga eller inte, transponera till 
en offentlig värld av differentiering eller inte. Det vi ska in-
tressera oss för här är en särskild aspekt av relationen mel-
lan framträdande och tänkande: förhållandet mellan det 
synliga och det osynliga. 

Tanketinget
Frågan om det synliga är en aspekt som Arendt återkom-
mer till då hon kommenterar estetiska verk av olika for-
mer. Det är också en aspekt som är central då hon hävdar 
att konstverket är ett tanketing – ett begrepp som hon häm-
tat från Kant som får en helt ny betydelse i hennes skrifter. 

För Arendt är frågan om relationen mellan det synliga 
och det osynliga inte en fråga om abstraktion och konkre-
tion. I sina Denktagebücher återkommer hon flera gånger 
till en idé om konsten som en form av tanketing. Kants 
tanketing är idéer som vare sig är verkliga, eller represen-
terar verkligheten. De når aldrig den verklighet som ett 
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ting erhåller då det betraktas ur mångfaldighetens per-
spektiv, och de når aldrig våra sinnen. Kant är därför oro-
lig att dessa idéer ska framstå som »tomma tanketing« – 
leere Gedankendinge.11 Istället för att betraktas som ett 
utslag av människans högsta kreativa förmåga, skulle tan-
ketingen kunna misstas för tomma tankelekar. I The Life 
of the Mind skriver Arendt att tankar »är« för Kant. Tan-
kar, som ett utslag av människans spekulativa kraft, har 
en form av vara som överskrider människans kognitiva 
fakulteter.12 Detta vara kan beskrivas som tanketing, ting 
som vi inte förväntar oss kunna percipiera genom sinne-
na. Begrepp som rättvisa, frihet, mod etcetera, begrepp 
som ligger helt utanför den sinnliga erfarenheten, är ex-
empel på tanketing hos Kant.

Den arendtska estetiken formar sig kring det som till 
slut lyser igenom, och gör såväl känslan som det form-
mässiga uttrycket sekundärt. Det är till sist alltid tanken. 
Men hos Arendt kan »tanketiget« aldrig likställas med 
ett begrepp eller en abstraktion – därmed skiljer det sig 
radikalt från Kants. Det är en befriad tanke, en tanke som 
befriat sig från det tvång som begreppen annars utövar på 
tänkandet: »Det som trollbinder, den lysande elden i 
konstverket, är det eftersinnande tänkandet«, skriver 
hon.13 Det eftersinnande tänkandet, det är det tänkande 
som dröjer kvar, det som fogas till en form och en sinnlig 
kvalitet, utan att fängslas vid ett begrepp men också utan 
att låta sig förflyktigas. Denna befriade tanke är i det este-
tiska verket inte bara fäst vid en materiell form. Den är 
också fäst vid en immateriell form av beständighet som är 
svår att förstå om vi inte tittar närmare på Arendts reflek-
tioner om konstverket. 
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Tanketing är de ting som kan beskrivas i termer av erfa-
renheter eller idéer som genomgått en operation av de-
materialisering genom vilken intellektet preparerar sina 
egna objekt och genom att »generalisera« tar bort deras 
spatiala kvalitéer, skriver Arendt i första delen av The Life 
of the Mind.14 Konst är en form av tanketing. Det kan kan-
ske tyckas svära mot den uppenbara tes som Arendt sam-
tidigt också hävdar: konst är en form av framträdande, 
och därigenom en sinnlig form som upplåter sig till en 
mångfald av perspektiv. Alla erfarenheter som görs av 
sinnena bär också med sig en karaktär av verklighet. Det-
ta är dock en kvalitet som inget sinne eller något sinnligt 
objekt kan producera om man betraktar dem utanför sitt 
sammanhang. Konsten, som transformerar sinnliga ob-
jekt till tanketing, rycker först ut dem ur sin kontext för 
att sedan de-realisera dem och sedan förbereda dem för 
sin nya och annorlunda funktion.

En förklaring till denna emfas på konsten som tanke-
ting hos Arendt, som alltså försöker förklara det specifika 
i det konstnärliga objektets sinnliga kvalitéer, återfinns i 
ett poem av Pindaros. Poemet har försvunnit, men enligt 
traditionen handlar det om hur Zeus på gudarnas begä-
ran skapar poeten, som är gudalik, eftersom poeter och 
barder gör människors handlingar odödliga. Dessutom 
kan en poet förbättra människors handlingar. Homeros 
till exempel gör Aias ärbar, emedan traditionen annars 
inte gör det. En åtskillnad görs därmed mellan en utförd 
handling och en sak som tänks, och detta tanketing är till-
gängligt bara för den som inte handlar, åhöraren. Vad 
Arendt gör är att lägga vikt vid tankens egen spekulativa 
frihet som central i allt skapande – enligt Pindaros gamla 
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myt är det poeten som skapar det inslag av osynlighet, den 
kvalitet av det icke synliga som finns i världen. Att konst-
verket är ett tanketing innebär inte att det återförs på ett 
begrepp. Det innebär snarare att det tvärs igenom de sinn-
liga kvalitéer som ger verket dess beständighet också åter-
finns ett annat inslag, som är mer ogripbart: skillnaden 
mellan det vi ser och det vi inte ser. Meningen hos det 
som sker och framträder då det sker uppenbaras först då 
det försvunnit. Det är genom återkallandet av framträ-
dandet som vi förmår skapa en mening. Detta är en ope-
ration som hos Arendt, till skillnad från hos Kant, också 
är förbunden med minnet, och därmed också en opera-
tion som är förbunden med en narrativ, en historia, ett 
sammanhang. Ett tanketing är alltså inte samma sak som 
ett synintryck som vi återkallar. Tanketinget skapas sna-
rare som en form av undandragande från den sinnliga 
världen. Det produceras då ett ting som dras undan från 
den kontext vi vant oss vid att finna dem i, men inte ge-
nom att vi betraktar dem som isolerade fenomen, bara i 
sig själva. Ett tanketing produceras snarare i relation till 
det som det inte är, då det förlorar sin konkretion och is-
tället genomfars av en märklig form av kuslighet. Det är 
just en sådan kuslighet vi erfar i konstverk som Kafkas ti-
diga prosa eller i van Goghs målningar av ett par skor, 
skriver Arendt. I dessa verk erfar vi hur tanken fattat ting-
en i sitt grepp och genomtvingat en transformation i vilka 
dess mening endast kan skänkas till priset av en förlust av 
den vardaglighet de annars förlänats.15 Konsten förvand-
lar de sinnliga objekten så att de blir tanketing, en process 
som för Arendt är dubbel: först sker en process av dekon-
texualisering och därmed ett slags främliggörande som 
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Arendt kallar för de-realisering. Konsten befinner sig här 
inte inom den ram som Arendt kallar realness, verklighets-
känsla. Det andra steget i processen innebär att de sinnli-
ga objekten antar en ny och annorlunda funktion inom en 
ny kontext: här återtas verklighetskänslan.16

Det kan tyckas som om Arendts »kusliga« estetik lig-
ger väldigt nära Heideggers, då hon hänvisar till konst-
verkets kusliga faktor och till och med till samma verk av 
van Gogh som Heidegger. Men Arendt skiljer sig från 
Heidegger på en väsentlig punkt. Medan Heidegger i sin 
betraktelse av bondmorans skor låter blotta ett slags un-
dandragande av möjligheten att omfatta verkets ur-
sprung, och istället se ett instiftande av en värld och en 
historicitet i vilken Dasein får vika för varat, ser Arendt 
det kusliga vika i det offentliga rum mot vilket verket en 
gång för alla är riktat. Medan Heidegger skriver att »of-
fentlighetens ljus fördunklar allt«17 gör Arendt offentlig-
heten till den sfär av differentiering i vilken vi också för-
mår uppfatta skillnader mellan ljus och mörker, synligt 
och osynligt. 

Konstverk tillverkas med en speciell riktning; de är 
bundna till det framträdande som sker i det offentliga 
rummet. Det som därmed motiverar omvandlingen från 
»tänkandets« privata sfär till framträdandet är själva kon-
stitutionen av det offentliga rummet. Människornas värld, 
den världslighet som betingar våra liv, är beroende av den 
process av förtingligande som tillverkningsprocessen ska-
par. Den är också beroende av det offentliga som i sig inne-
bär en process av förskjutande och transformation. Det 
som talar till min sensibilitet kan aldrig överföras till den 
offentliga sfären utan att i samma process genomgå en för-
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vandling. Medan framträdandet, enligt Arendt, hör till 
tingens kategori, till världen av produkter, föremål och 
mål, är sensibiliteten privat och utan del i den värld som 
skapas av förtingligandet, såsom präglad av permanens 
och bestående värden. Det finns alltså en oöverbryggbar 
klyfta mellan den som skapar verket och den som ser det. 

Samtidigt är båda funktionerna nödvändiga. Konstver-
ket hör till homo fabers värld, den är en form av tillverkning 
som också upprättar en form av beständighet. Denna be-
ständighet kan visserligen materialiseras till konstnärliga 
objekt, som tryckta böcker etcetera. Men beständigheten 
handlar också om åskådarens funktion, det kvardröjande 
som verket skapar, och om det sätt på vilket detta kvardrö-
jande bidrar till att betinga en värld.

Det sjätte sinnet − sensus communis
Åskådaren, hos Arendt, upprätthåller inte någon passiv 
funktion. Snarare är det så att åskådaren, genom sitt om-
döme och sin smak, bidrar till att upprätta en värld som 
också bibehåller en form av beständighet. Då vi fäller ett 
omdöme, menar Arendt i sina tankedagböcker, kommer 
detta att införlivas i mig, alltså bli en del av mitt kroppsliga 
väsen.18 Alla moraliska och estetiska omdömen är subjek-
tiva, men omdömet handlar om vad det innebär att vara 
affekterad, berörd, en del av världen. Det är genom vårt 
omdöme som vi också kan avgöra hur vi passar in i värl-
den och hur vi ska välja vad som tillhör oss eller inte, vad 
vi ska göra till en del av oss eller inte, vare sig det gäller 
ting, människor eller handling.

Då det gäller moraliska omdömen delar vi alla ett slags 
måttstock som vi inte på något tydligt sätt kan definiera: 
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vårt samvete. I den estetik som Arendt aldrig fullbordade 
hade hon också planer på att finna en gemensam mått-
stock: ett »tyst sinne«, smaken, som också hör till esteti-
ken. Detta jämför hon med samvetet. Omdömet är något 
som krävs av mig då jag vänder tillbaka till framträdan-
dets värld från tillbakadragandet i tänkandet.19

I sin tredje Kritik, Kritik av omdömeskraften, ställer sig 
Kant frågan hur omdömet fungerar i vardagslivet, då vi 
fäller omdömen och åsikter om saker som vi egentligen 
inte har intresse av att forma någon säker kunskap om. 
Hur kan vi veta att vi talar om samma sak, att vi upplever 
världen på ett sätt som någorlunda liknar vartannat? Es-
tetikens omdömen dras med ett böra inskrivet i sig – den 
subjektiva nödvändighet som vi tillskriver ett smakom-
döme är betingad. Betingelsen för den nödvändighet som 
smakomdömet uppvisar är idén om ett gemensamt sinne 
– ett sensus communis (§ 20). Huruvida man på goda grun-
der kan föreställa sig ett gemensamt sinne som kan kom-
municeras bygger på en stämning, och inte på begrepp. 
Det subjektiva samkomdömet har vi vant oss vid att be-
trakta som objektivt då vi är så vana vid det. Var och en bör 
hålla med – jag anför alltså ett smakomdömet som ett ex-
empel på något som jag tillskriver det gemensamma om-
dömet. Smakomdömet har en exemplarisk form. Det 
innebär att Kant hänför smakomdömet till ett slags ima-
ginär gemenskap vars grunder vi aldrig kan påvisa men 
alltid måste förutsätta. 

Arendt grundar sin idé om sensus communis på framträ-
dandets mångfald. Allting som framträder, menar hon, bär 
på ett slags kvalitet av verklighet. Denna verklighet är inte 
något vi bör analysera i ontologisk mening, eller i termer 
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av vara. Snarare handlar det om en upplevelse av verklighet 
som uppstår då sinnena samarbetar, ett slags syntetisering 
av en mångfald av intryck och en mångfald av mottagande 
sinnen. Denna känsla av verklighet är något som sinnena 
producerar, men kan i sig inte frambringas av ett objekt. 
Känslan är producerad av de fem sinnenas samarbete, i 
samband med en kontext i vilken jag erfar att jag delar en 
värld med andra. Men min känsla av sensus communis pro-
duceras inte av konsensus eller överenskommelser – i detta 
är kritiken mot Arendt felriktad. Vårt sjätte sinne, vår sensus 
communis, skriver Arendt, är ett sinne för verklighet. Det 
handlar inte om en sinnesförnimmelse. Det är ett slags 
»inre sinne« som också grundar de andra. Detta inre sinne 
är i sig osynligt, men ger oss en värld.20 Det inre sinnet är 
det som binder samman de övriga: då sinnena samspelar 
upplever vi också världen som verklig. Denna verklighets-
känsla underbyggs av mångfaldens eller pluralitetens fak-
tum. Men det är inte något som förnuftet kan sluta sig till. 
Denna förnuftets oförmåga noterades också av Kant, då 
han beklagade sig över att det rena förnuftets idéer kunda 
vara »tomma tanketing.« De tycks tomma i vardagskom-
munikationen, då vi inte strävar efter konsensus utan kan-
ske snarare efter att situera oss i en gemensam värld.21

Den filosofiska frågan om vad konsten är, som så ofta 
varit utgångspunkten i den metafysiska traditionen, er-
sätts hos Arendt med frågan om vad konsten gör. Littera-
tur, konst, film och teater är inte bara sinnliga uttryck 
utan tanketing, former för betingande. Konsten iscensät-
ter de brytpunkter som uppstår genom olika perspektiv 
och betraktelsesätt. Den är inte bara en samlingspunkt i 
form av ett dött objekt eller en tingest, utan en aktör. Ver-
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ket skapar en ny början, sätter igång en händelse, talar och 
agerar. Hur ska man beskriva en sådan aktör?

Det är för Arendt inte konstnären eller författaren som 
producerar verkets sammanhang eller historia. Den som 
får tanketinget att framträda är själv varken synlig i det, 
eller kapabel att själv låta det framträda för sin egen syn: 
»han är blind, skyddad mot det synliga, för att kunna vara 
förmögen att ›se‹ det osynliga.«22

Samtidigt säger Arendt att ett konstverk ådagalägger 
svaret på frågan om »vem«. Men detta ådagaläggande 
måste då ske just genom att verket pekar på denna fläck av 
det osynliga, denna egna blindhet inför det som konstnä-
ren faktiskt sinnliggör. Även om konstverk är tanketing 
är de väsentligen ting som alla andra, skriver hon i Män-
niskans villkor.23

Det finns alltså en parallell mellan den mänskliga aktö-
ren och det konstnärliga verket som för oss bortom ting-
ets sfär. Vi ser kanske här den handlande människan dölja 
sig bakom verket, aktören som också är hjälte i Arendts 
egen filosofiska dramaturgi. Men samtidigt, påminner 
Arendt, är verket ett ting som alla andra – alltså ett ting 
som också underkastats den våldets process som är be-
ständighetens pris. Det finns ingen idé hos Arendt om att 
konsten skulle kunna existera bortom det våld som den 
tillverkande människan, och senare industrialismens 
människa, genererar. Det faktum att konstverket, liksom 
den politiska handlingen, villkoras av det offentliga rum-
met ändrar inte på detta. 

Om vi ska skissa på en arendtsk estetik, så är det här lo-
giskt att den konstform som är minst bunden till materi-
en också hålls högst. I det verk som aldrig skrevs, men pla-
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nerades som ett »försvar för det sinnliga« i hennes 
tankedagböcker, beskriver Arendt hur talet kan bli till ett 
slags ljud som inte bara är meningsbildande utan också en 
form av försinnligande av tänkandet självt, och ett för-
kroppsligande av det. Den osynliga aspekten av tanke-
tinget, den osynlighet som vi inte kan gestalta och inte 
kan uttala, kan »tona«. Språket har den dubbla funktio-
nen att omvandla det inre till en form av framträdande, 
och att förvandla det yttre synliga till en form av osynlig-
het, eller som Rilke uttrycker det »die Verwandlung der 
Welt in Sprache.«24 En sådan transformation skapar inte 
ett högre mått av sanning, eller en högre form av konst. 
Men den talar till en form av sinnlighet. En sådan form av 
sinnlighet kallar Arendt för att språket »tonar« eller om 
man så vill »ljudar«, och det är en form av språklig sinn-
lighet man bara kan uppehålla sig i under korta stunder. 
Det är också en form av sinnlighet som poesin delar med 
de älskande. Allt tal med andra är tal om (über) någonting. 
Bara de älskandes tal är fria från detta om någonting. De 
älskandes tal är poetiskt. Det är inte tomt tal och det är 
inte meningsladdat i någon konventionell bemärkelse. 
Det tonar. Det tonande talet är ett språk utan meddelan-
de, det är ett tal som inte handlar om någonting, som blott 
vilar i sig självt. Det är ett tillstånd man inte kan stanna i, 
tonandet övergår i Mit-teilung, det meningsladdade med-
delandet. Den ljudandets process som Arendt beskriver 
genom Rilkes poesi är också en form av förfall, stadd i en 
oundviklig process av förintande. 25 I den första Duino-
elegin förutspår Rilke en sådan process: kärlekens logik 
är också övergivandets.

Även om poesi, tillsammans med musik, är den konst-
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form som är minst bunden till materien, är den fortfaran-
de en form av produktion, skriver Arendt, och den upp-
når en status av objektifiering, utan denna skulle vi inte 
förstå permanens eller beständighet.26 Men det är också 
detta sökande efter permanens som rymmer den ound-
vikliga förstörelsen. 

Konstverket är en oförytterlig del av människans för-
måga att betinga sig själv, själva föreställningen om män-
niskan som en varelse präglad av ting och värden hon själv 
skapar. Titeln The Human Condition kan översättas »män-
niskans villkor« eller, om vi så vill, människans beting-
ning eller Bedingtheit. Arendt själv talar om förlusten av 
permanens som alienation, om tänkesätt som förändras, 
om produktionsprocesser som omvandlas, om distinktio-
ner mellan kultur och natur som bryts ner och så vidare. I 
förlängningen visar Arendt hur människan själv är be-
tingad. När de processer som betingat hennes värld har 
brutit samman och ersatts av meningslösa cykler, så be-
finner vi oss kanske inte bara i ett tillstånd av alienation, 
utan i ett tillstånd där det som varit specifikt för männis-
kan – hennes förmåga att skapa sin egen livsvärld – också 
försvinner. Här utgör konstverket en nödvändig rest som 
påminner oss och genererar åtminstone en tanke på en 
beständighetens möjlighet.

Handlandet är beroende av den värld av permanens och 
beständighet som konstverket skapar. Därför har konst-
verken också en närmare relation till det politiska än nå-
got annat objekt. Det sätt på vilket verken skapas – med 
det offentliga rummet som förutsättning för deras själva 
tillblivelse – gör också att konsten ligger närmare det poli-
tiska handlandet än någon annan mänsklig aktivitet.27 Det 
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är lätt att se denna tankes realitet inte minst genom Han-
nah Arendts nära vänskap med Carl Heidenreich, en tysk 
konstnär som fördrevs genom att betraktas som represen-
tant för det man kallade entartete Kunst, och som blev en 
nära vän till makarna Blücher och Arendt i New York. 
Arendt skrev en kortare text till en utställningskatalog åt 
honom. Det är i sig ingen politisk text – men det blotta fak-
tum att Heidenreich förvisades ur Tyskland pekar för 
Arendt på konstens politiska sprängkraft. 

Konst och politik är alltså sammantvinnade hos 
Arendt. Samtidigt är det också lätt att förstå att konsten 
inte har samma status som den politiska handlingen. Den 
politiska handlingen genererar alltid något bortom sig 
själv. Konstverket gör också det. Men samtidigt är det ett 
ting, det söker upprätta en form av beständighet men bi-
drar i slutändan snarare till att bryta ner den permanens 
det själv söker bidra till. Den är denna ambivalenta status 
hos konstverket som också bidrar till att formulera ett 
slags Arendts estetik, i bejakandet av den konst som låter 
det osynliga framträda i det synliga, den konst som för 
henne ligger längst bort från objektifieringens processer, 
vare sig det gäller den kvinnliga kropp av Rembrandt i vil-
ken hon ser den människa som blivit sitt eget öde, eller 
det kärlekens språk hon hör genljuda hos Rilke. Jag tror 
att det vi ska fundera över är denna dubbla rörelse i 
Arendts estetik. Det är en estetik som starkt ifrågasätter 
den piedestal på vilken vi sätter konstverket. Konsten 
skapar minne och historia. Samtidigt är verkets förintan-
de i den värld den bidrar till att skapa en del av en nödvän-
dig process. I konsten ska vi inte dröja för länge.
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Arendt och Lyotard som läsare av Kant 
Sven-Olov Wallenstein

En modern och en postmodern Kant?
Utgångspunkten är två läsningar och försök att göra ett 
historiskt material relevant i nuet, Hannah Arendts och 
Jean-François Lyotards respektive tolkningar av Kant. I 
båda fallen kan vi se hur en central fråga ställs: varför ska vi 
läsa klassiska texter, bortsett från ett rent antikvariskt in-
tresse? Detta är ett problem som inte bara gäller idéhistori-
ens och filosofins umgänge med klassikerna, utan alla de 
discipliner som tar sig an ett historiskt material, men det 
blir speciellt brännande inom vissa delar av den kontinen-
tala filosofin för vilken historia och systematik inte kan 
skiljas åt. Att den egna positionen formuleras via en läsning 
av en historisk text innebär förvisso inte att filosofin för-
vandlas till filologi eller ett rent traderande av ett arv, utan 
att historien och samtiden inträder i en ny relation, vilken 
såväl hos Arendt som hos Lyotard tänks i termer av omdö-
met. Detta tvingar båda att återvända till Kant, framför allt 
till den tredje Kritiken, Kritik av omdömeskraften, och de his-
torisk-politiska essäerna, men på ett sätt som återaktuali-
serar olika och rentav motsatta sidor hos föregångaren.

Arendts mest systematiska konfrontation med Kants 
teori om politiken finns i hennes postumt publicerade Lec-
tures on Kant’s Political Philosophy, en serie föreläsningar vid 
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New School for Social Research från 1970.1 Föreläsningar-
na kan ses som en förstudie till den tredje delen av The Life 
of the Mind, som skulle ha behandlat omdömets problem, 
men aldrig skrevs. Den första och andra delen av detta 
verk, Thinking och Willing (1978), placerar sig tydligt i ef-
terföljd till Kants kritiska filosofi, och kan ses som motsva-
righeter till kritiken av det rena respektive praktiska för-
nuftet, och den tredje delen, vars titel skulle ha varit 
Judging, kan därför antas ha koncipierats som en respons 
på Kritik av omdömeskraften. Det är frestande att se denna 
tredje del som Arendts testamente, där trådarna skulle ha 
knutits samman. Så skedde inte, vilket har givit upphov 
till en mängd divergerade tolkningar; den status som 
Arendt tillerkänner Kants »gemensamma sinne« är allt 
annat än klar, och här finns en av de trådar som förbinder 
hennes utläggning med Lyotards.

Lyotards läsning av Kant är grunden för hans postmo-
derna vändning. Kant är en genomgående referens såväl 
vad gäller ontologi och politisk filosofi som estetik i Lyo-
tards böcker och essäer från slutet av 70-talet och framåt, 
och är också föremål för två monografier, Entusiasmen: 
Kants kritik av historien (1986), som direkt gäller vårt tema 
här, och Leçons sur l'Analytique du sublime (1991), en närläs-
ning av avsnittet om det sublima i den tredje Kritiken. I det 
följande ska jag rekapitulera huvuddragen i Lyotards analys 
av Kant, men också kommentera en kortare essä, »Le survi-
vant«, där han explicit kommenterar sin relation till Arendt.2

Förhållandet mellan Arendt och Lyotard kan lätt iscen-
sättas som en konflikt mellan en modern och postmodern 
attityd.3 Så har den också uppfattats av vissa uttolkare, 
framför allt vid den tid då Lyotards texter publicerades. 
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Det är emellertid inte nödvändigt att låsa fast diskussio-
nen vid dessa termer; de problem som behandlas skär ige-
nom sådana distinktioner, inte minst för att de finns redan 
hos Kant själv vid den moderna filosofins begynnelse. De-
batten om den transcendentala filosofins räckvidd och 
dess problematiska förhållande till sin empirisk-antropo-
logiska spegelbild, vilket är vad som står på spel i konflik-
ten mellan Arendt och Lyotard, och på ett plan handlar om 
trohet mot Kants egna motiv, är också fundamental för 
varje filosofi om det politiska som sådan. Den får därför en 
principiell betydelse också för oss idag, där frågan ställts 
på nytt om vad en politisk gemenskap kan vara bortom de 
identiteter som erbjuds av nationalstaten och medborgar-
skapet. Det fordras återigen vad man kunde kalla en poli-
tisk-filosofisk fantasi, vilket är vad både Arendt och Lyo-
tard försökte inringa i sina teorier om omdömet.

Kant och det politiska förnuftet
Frågan ställs ibland varför Kant aldrig skrev en kritik av 
det politiska förnuftet. Ett gängse svar är att politiken inte 
tillåter några transcendentala principer, här finns inget a 
priori som kan friläggas och vi rör oss ut på ett empiriskt 
fält där slumpen råder. De historisk-politiska essäerna ut-
gör följaktligen spridda tillfällighetsskrifter som inte fö-
refaller erbjuda någon systematik – de är en »arkipelag«, 
som Lyotard kommer att säga. För den traditionella läs-
ning som går inifrån och ut, och inom vilken de tre Kriti-
kernas successiva behandling av kunskapen, etiken och 
estetiken bildar en grundläggningsordning från det sanna 
till det goda och det sköna, är denna splittring en logisk 
konsekvens av ett tilltagande avstånd från centrum.
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En annan läsning, som jag skulle vilja hävda är den vi 
åtminstone implicit finner hos Arendt och Lyotard (ing-
en av dem talar emellertid i dessa termer), rör sig snarare 
utifrån och in: spridningen och fragmenteringen är inte 
bara förutsättningen för den politiska filosofin, utan visar 
också att den omdömeskraft som är filosofens egentliga 
verktyg – och som presenteras som nyckeln till kritiken 
redan i förordet till första upplagan av Kritik av det rena 
förnuftet 1781, där Kant talar om en »tidsålderns mognade 
omdömeskraft«4 som kallar på en ny roll för tänkandet, 
väsentligen relaterad till en offentlighet – är ett medium 
för reflexion, inte för bestämning. Aktiviteten att dra grän-
ser mellan de olika sfärerna av rationalitet är kritikens 
första roll, där den fungerar likt en domstol som särskiljer 
och värderar anspråk på legitimitet. Men den ska också, 
vilket är reflexionens andra aspekt, etablera passager mel-
lan sfärerna, vilka inte uteslutande baseras på någon av 
dem, även om den måste låna sina verktyg från dem alla. 
Som Lyotard understryker är Kant extremt uppfinnings-
rik när det gäller att skapa termer för förbindelser: förut-
om mer välkända begrepp som »schemat«, vilket i den 
första Kritiken förmedlar mellan kategorier och åskåd-
ning, och »typiken«, genom vilken vi i den andra Kriti-
ken stiger ned från det kategoriska imperativet för att 
överföra »lagmässighetens form« till sinnliga objekt, fin-
ner vi i den tredje Kritiken och de politiska texterna en 
mängd termer, som »övergång«, »exempel«, »hypoty-
pos«, »tecken«, »ledtråd«, för att bara nämna några. 
Denna fragmentering, som återspeglas i Kants ibland 
närmast lekfullt experimentella attityd – han liknar de 
historisk-politiska essäerna vid en »nöjesresa« företagen 
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på »inbillningskraftens vingar«5 – beror på att domaren 
och domstolen här måste lita till ett omdöme som aldrig 
kan garanteras av en given lagtext. Men om vi accepterar 
den omvända läsordning som jag tror är den som föreslås 
av Arendt och Lyotard, inser vi att vi redan från början 
befunnit oss på det historisk-politiska fältet, att lagtexten 
alltid kommit i efterhand och resulterar från en reflexiv 
operation, vilket kommer att problematisera, om än inte 
omöjliggöra, idén om en transcendentalfilosofi.

Den tredje Kritiken skulle därmed kunna vara utgångs-
punkt för en politisk filosofi, men också för ett sätt att när-
ma sig det medium i vilket de andra Kritikerna är beläg-
na. Här står omdömeskraften i centrum, men inte den 
bestämmande som ger oss objektiv kunskap, utan den re-
flekterande som vi finner i smaken och i omdömen om na-
turens ändamålsenlighet. Det reflekterande omdömet ut-
går inte från begrepp för att under dem subsumera det 
enskilda, utan från det enskilda fallet för att söka ett be-
grepp. I fallet med smaken innebär detta att vi inte har en 
definition av skönhet som vi sedan applicerar, utan en 
upplevelse av skönhet inför ett enskilt föremål som vi se-
dan uttrycker i smakomdömet. Detta är inte ett rent sub-
jektivt (patologiskt) omdöme, som relaterar direkt till 
sinnena, inte heller ett objektivt, som i det teoretiska res-
pektive praktiska förnuftet, utan har att göra med inter-
subjektivitet, den relation som finns mellan oss och så att 
säga förbereder den objektiva kunskapen, men utan att 
kunna uttömmas av den (hur stark denna förbindelse mel-
lan det estetiska och det kognitiva är, har länge varit en 
stridsfråga i Kantforskningen). Idén om ett sensus commu-
nis, ett gemensamt sinne som skulle ligga till grund för en 
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spontan gemenskap i känslan, är horisonten för det rena 
smakomdömet, det till vilket omdömet appellerar för att 
motivera sin transcendentala och inte endast empiriska 
status – men i den sista meningen i den avslutande para-
grafen i det skönas analytik lämnar Kant dess status obe-
stämd på ett högst symptomatiskt sätt. Detta återspeglas 
också i meningens slingrande syntax, som fogar in det ena 
problemet i det andra, likt i en serie kinesiska askar:

Huruvida det faktiskt finns ett sådant gemensamt 
sinne som en konstitutiv princip för erfarenhetens 
möjlighet, eller om en ännu högre förnuftsprincip 
för oss gör det till en regulativ princip att frambringa 
ett sådant sinne för högre ändamål i oss; om alltså 
smaken är en ursprunglig och naturlig förmåga, eller 
bara idén om en artificiell förmåga vi ska erhålla, så 
att ett smakomdöme med dess krav på allmänt bifall 
bara är något som förnuftet fordrar, det vill säga att 
vi ska frambringa en sådan enhällighet i våra sinnen, 
och att Börat, det vill säga den objektiva nödvändig-
heten i att allas känsla ska smälta samman med varje 
enskilds, endast betyder möjligheten att här uppnå 
endräkt, och att smakomdömet bara ger ett exempel 
på användningen av denna princip – detta vill och 
kan vi här ännu inte undersöka, utan här ska vi bara 
dela upp smakförmågan i dess element, för att till sist 
foga samman dem i idén om ett gemensamt sinne.6

Denna tvekan – är det gemensamma sinnet konstitutivt 
eller regulativt, naturligt eller artificiellt, är det något vi 
finner eller frambringar, endast ett exempel på en princip 
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eller principen själv – öppnar för en mängd olika läsning-
ar, på vilket Kants omedelbara efterföljare i den tyska ro-
mantiken och idealismen erbjuder en rik provkarta. 
Arendt och Lyotard kommer att lyfta fram två huvudlin-
jer: smakens gemensamma sinne som beroende av det 
empiriska förverkligandet i en given social miljö, eller så-
som orienterat mot den obestämda och översinnliga idén, 
vilket också leder till två olika versioner av hur det trans-
cendentalfilosofiska arvet från Kant kan transformeras, 
antingen i riktning mot subjektets födelse i den konkreta 
historien, eller mot en barndom som det aldrig kan be-
mästra, hitom eller bortom det historiska. 

Arendts sensus communis
Ett övergripande tema hos Arendt, från Människans vill-
kor till The Life of the Mind, är omvärderingen av relatio-
nen mellan teori och praxis, vilket också innebär att ifrå-
gasätta metafysikens position som första filosofi. Filosofin 
måste i detta perspektiv inte bara motvilligt acceptera de 
mänskliga angelägenheternas osäkerhet, utan ta dem som 
utgångspunkt. I detta projekt blir Kant central, vilket 
också framgår av den tredelade strukturen i The Life of the 
Mind, vilken vi sett är modellerad på de tre Kritikerna. 
Men för att genomföra detta gäller det också att frigöra 
Kant från den metafysiska traditionen,7 vilket är vad som 
iscensätts i – den högst selektiva – läsningen av den tredje 
Kritiken som utgångspunkt för en politisk filosofi med 
omdömet i centrum, vilket är ämnet för Arendts föreläs-
ningar om Kant från 1970.

Den bild Arendt ger oss är inte en Kant före Hegel, det 
vill säga någon som antas ännu inte ha upptäckt historien 
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som ett av den spekulativa filosofins huvudproblem, utan 
en Kant efter Hegel, en filosof som gör motstånd mot tan-
ken på ett överordnat förnuft i historien i kraft av en an-
nan kritisk förståelse av historiens roll för filosofin (huru-
vida detta gör Hegel rättvisa är förstås ett annat problem). 
Förvisso finns hos både Kant och Hegel en tanke om fram-
steg hos människosläktet, men Arendt fokuserar på skill-
naderna mellan dem, och identifierar också en spänning 
hos Kant mellan det oändliga framsteget, som gäller släk-
tet, och människans värdighet, som fordrar att varje indi-
vid ska ses i sin enskildhet. Sista stycket i hennes föreläs-
ningar slår fast: »Det är mot den mänskliga värdigheten 
att tro på framsteg«.8

Hos Kant rör vi oss inte med en teleologi där ett ytters-
ta ändamål förverkligas, och det som leder utvecklingen 
är inte idén om en slutgiltigt begripen och begripande 
identitet mellan världsanden och världshistorien. Tanken 
på framsteg är tvärtom bara en »ledtråd« (Leitfaden), som 
Kant säger i det andra avsnittet av Streit der Fakultäten, vil-
ket innebär att vi på en gång måste utläsa en mening ur 
historiens »begivenheter« och respektera deras icke-upp-
hävbara enskildhet. Därför är det ingen motsägelse när 
Kant ser en logik i verket bakom de enskilda handlingar-
na, som i fallet med den franska revolutionen, eftersom 
den för honom blir just till en ledtråd för vår reflexion. 
Det viktiga är inte det faktiska skeendet eller de handlan-
des motiv, utan den inverkan de har på betraktarna, på 
dem som befinner sig i historiens salong. De ger offentligt 
uttryck för något som kommer nära »entusiasm«, men 
inte är en direkt partiskhet. Detta är ett uttryck för mora-
liska idéer, eller mer precist en »mottaglighet« (Empfäng-
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lichkeit) för sådana idéer, vilket för Kant är det »historie-
tecken« (Geschichtszeichen) som indikerar att det har 
funnits, finns och alltid kommer att finnas framsteg i his-
torien (tecknet, säger han, är ett signum rememorativum, 
demonstrativum, prognosticon).9 Det viktiga för Arendt är 
att denna ideale betraktare inte ska ses som förverkligad i 
filosofen som bärare av ett potentiellt universellt förnuft, 
vilket vore den hegelska lösningen, utan i var och en av oss, 
det vill säga i en irreducibel pluralitet av individer som 
alla måste utöva sin omdömeskraft.

Ett sådant återupprättande av det enskilda, såväl i sub-
jektets sensibilitet som i objektets partikularitet, finner 
Arendt också i det skönas analytik i den tredje Kritiken, 
men där det samtidigt kallar på en ny förståelse av det all-
männa. Som vi sett ovan är smaken som en relation till 
tinget inte en relation som baseras på begrepp, utan den 
är vad Kant kallar ett »utvidgat tänkesätt«.10 Detta tän-
kande är baserat på inbillningskraften, som i sin utvidga-
de form uppmanar oss att »tänka i vars och ens ställe»11 
och pekar hän mot det gemensamma sinnet som en form 
av samvaro, en spontan gemenskap som inte frambringas 
genom begrepp, som i det teoretiska och/eller praktiska 
förnuftet, utan genom en obestämd känsla.

Arendt vill dra radikala konsekvenser av Kants utlägg-
ning. Detta gemensamma sinne, säger hon, är något speci-
fikt mänskligt, den »kapacitet genom vilken människor 
skiljs från djur och från gudar«;12 det är en yttersta grund, 
också till vår förmåga att tänka och reflektera överhuvud-
taget, men ändå inte något metafysiskt, utan en samexis-
tens förstådd som en nödvändig pluralitet; det som står på 
spel är inte Människan, utan människorna, med alla sina 
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faktiska egenheter och passioner, sina historiska och soci-
ala bestämningar. Idén om det gemensamma sinnet visar 
på vår konstitutiva socialitet, en nödvändig tillhörighet 
till en gemenskap – vår Geselligkeit, som Kant ibland säger. 
Det gemensamma kan därför inte bara vara en transcen-
dental idé, utan måste tänkas i sin tillblivelse, på samma 
sätt som det hon i Människans villkor talar om som »fram-
trädelserum« (space of appearance), vilket ger Kants »fram-
trädelse« (Erscheinung) ett rum som ingalunda kan förstås 
endast som en i sig tom åskådningsform, likt den första 
Kritikens Raum, tvärtom är det en konkret historisk plats 
där det som framträder inte primärt är objekt för ett uni-
versellt aprioriskt kunskapssubjekt, utan mångfalden av 
individer som »interagerar medelst ord och handling«.13 
När Kant talar om offentlighet (Öffentlichkeit) förstår han 
det fortfarande på ett relativt begränsat och intellektualis-
tiskt sätt, som en »värld av läsare« (Leserwelt), medan 
Arendt utvecklar det i termer av en empirisk verklighet 
som inte bara står i motsats till det transcendentala, vilket i 
grunden inte förändrar något, utan gör anspråk på att re-
lativisera och rentav detronisera det.

Exakt hur långt Arendt går i denna riktning är ingalun-
da klart, och tolkningarna av hennes teori om omdömet 
går isär. Den konfrontation med Lyotard som här ska skis-
seras är alltså bara en av många möjliga vägar att ta.14 
Arendts läsning är också möjlig att ifrågasätta på andra 
grunder: till exempel kunde man hävda att Kant trots allt 
aldrig avsåg att hans politiska filosofi skulle smälta sam-
man med estetiken och smakomdömet, utan uppfattade 
den som väsentligen förbunden med moralfilosofin; vida-
re kunde man invända att Arendts relativa ointresse för 
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den teleologiska ordning i vilken den estetiska omdömes-
kraften ytterst är inordnad – det vill säga teorin om ända-
mål som utläggs i slutet av den tredje Kritikens andra del: 
människan som skapelsens »sista ändamål« och hennes 
frihet och moraliska bestämning som dess »yttersta ända-
mål« – ger en skev bild av Kants egentliga syften. Denna 
bristande respekt för vad Kant skulle kalla systemets »ar-
kitektonik« är emellertid inte specifik för Arendt, utan 
kännetecknar de flesta läsningar som har ett kritisk-re-
konstruerande syfte, så också Lyotards. Mer filosofiskt dis-
kutabel är emellertid att Arendts läsning som vi sett ten-
derar att reducera den transcendentala problematiken, som 
åtminstone på det rent biografiska planet var det som möj-
liggjorde för Kant skriva den tredje Kritiken (inga princi-
per a priori kan upptäckas vad gäller smaken, säger han 
1781 i den första Kritiken, men nio år senare har han änd-
rat sig).15 Det på denna punkt som Lyotard insisterar på 
trohet till Kant, och där hans och Arendts vägar skiljs åt.

Lyotards arkipelag
När Lyotard presenterar Kants politiska filosofi genom 
bilden av en arkipelag vill han lyfta fram en radikal splitt-
ring av förnuftets enhet, som han sedan ytterligare för-
stärker genom att rekonstruera Kants modell för subjek-
tets olika förmågor – vilka för Kant hänger samman via 
en inre teleologi – på basis av en wittgensteinsk teori om 
språkspel.16 Detta är dock för Lyotard ingalunda något 
avsked från den transcendentala frågeställningen, utan 
ett fördjupande av den, men bortom den horisont som 
fortfarande binder Kant till upplysningstidens metafysik. 
Lyotard bygger också vidare på motiv från Kants dialek-
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tik när han säger att ingen enskild sak kan vara liktydig 
med språket eller förnuftet, utan att det vi möter alltid är 
en konstitutiv heterogenitet, på så sätt att Kants begrepp 
om den transcendentala illusionen, som inträder då vi 
tror oss kunna överskrida erfarenhetens gränser (världen 
som helhet, Gud) nu kan rekonstrueras som en språkets 
illusion, då en familj av fraser (kognitiva, etiska, estetis-
ka) eller en viss diskursgenre gör anspråk på att grunda de 
andra. Samtidigt måste vi alltid länka från den ena frasen 
till den andra och finna övergångar mellan de olika öarna 
i arkipelagen, vilket är omdömeskraftens roll. Omdömet 
fungerar här som frasernas miljö, eller havet själv, arche-
pelagos, som Lyotard säger, och i denna bemärkelse kunde 
omdömet helt enkelt fattas som »varat utan illusion«.17

Till detta kommer ett ytterligare tema, som ger titeln åt 
huvudverket i Lyotards senare fas, Le différend (1983), 
»striden«. En différend kan i Lyotards vokabulär till skill-
nad från en litige (»tvist«) inte avgöras med referens till 
en av båda parter accepterad regel, och att formulera pro-
blemet i den enes idiom utgör en orätt mot den andres. 
Liknande termer finns i Kants dialektik: Streit, Wider-
streit, antinomi, men Lyotards strid insisterar på en djupa-
re inkommensurabilitet, under det att Kants Auflösung av 
konflikterna (till exempel den tredje antinomin, mellan 
naturlagens universella kausalitet och viljans frihet) base-
ras på en särskiljande av olika ändamål som låter de två te-
serna bestå tillsammans, och i den meningen förvandlar 
striden till en tvist.

När Lyotard i Kants efterföljd förstår den reflekterade 
omdömeskraften som det medium i vilket de andra för-
mågorna eller frasfamiljerna kan kommunicera, så hand-
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lar det för honom mindre om att avvisa de transcenden-
tala illusioner som härrör från den traditionella, 
förkritiska metafysiken (framför allt den rationalistiska 
filosofin från Descartes och framåt), utan snarare de illu-
sionetr som kommer ur den moderna totala politiken, det 
vill säga en politik som skulle vara baserad på ett bestäm-
mande omdöme. Lyotards analys av omdömet betonar 
därför mera hur sådana strider kan aktiveras där vi inte 
trodde att de fanns – till exempel i en politik som skulle 
baseras på idén om vetenskaplig expertis – än hur de kan 
upplösas, vilket står i centrum hos Kant. Ett av de väsent-
liga motiven till att upplösa den spekulativa metafysiken 
var för Kant att bereda plats för tron, vilket också innebär 
att inom tron särskilja miraklens ordning från »religio-
nen inom det blotta förnuftets gränser«, som är det som 
filosofin kan behandla. För både Arendt och Lyotard 
finns bakgrunden till omdömets centrala roll snarare i 
1900-talets erfarenheter av en totalitär politik – för 
Arendt nazismen och stalinismen, för Lyotard också ka-
pitalismen försåvitt den underkastar alla erfarenheter en 
kalkyl baserad på input/output och en maximering av det 
performativa, vilket indikerar att hans postmodernism 
inte är förenlig med en neoliberal teori, med vilken den 
annars kan synas ha vissa drag gemensamt.18 Detta för-
ändrade perspektiv innebär givetvis en avsevärd för-
skjutning av Kants metafysikkritik som ville säkerställa 
en plats åt etiken, och till viss del religionen, vid sidan av 
den matematiska naturvetenskapen.

För Lyotard frigör det postmoderna – oavsett om det 
förstås som en historisk fas, till exempel i analogi med den 
senkapitalismens kulturella logik som diskuteras av Fre-
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dric Jameson, eller på ett modalt sätt, det vill säga som den 
chock eller händelse som alltid föregår det moderna, vilket 
är den teori som Lyotard i princip förespråkar från Le dif-
férend och framåt – ett etiskt krav på att lyssna till det som 
förblir ohörbart inom en viss regim av fraser, och att res-
pektera att något icke-fraserbart alltid blir kvar oavsett 
hur vi väljer att lyssna. Det är också på detta sätt, som ett 
förhållande till en ofrånkomlig rest, som han rekonstrue-
rar den »respekt« eller »aktning« (Achtung) som för Kant 
åtföljer det kategoriska imperativet. Signifikativt nog blir 
därför aktningen för Lyotard till sedelagens centrala mo-
ment, inte passagen mot det universella, där asymmetrin 
mellan lagens »Du bör« och den fenomenella världens 
»Jag kan« förmedlas, vilket för Lyotard framstår som 
Kants eftergift åt en traditionell metafysik och/eller en 
antropologi.19

Det är en vanlig uppfattning att Lyotard privilegierar 
Kants analys av det sublima och dess distans mellan idé och 
sinnlig framställning, till och med ett våld mot sinnlighe-
ten, under det att Arendt utgår från det sköna. Till viss del 
stämmer detta, men det har mer att göra med Lyotards es-
tetiska teorier som de utvecklas under 80-talet och är inte 
en tillräcklig bas för hans politiska uttydning av Kant. För 
Lyotard erbjuder det »gemensamma sinnet« på liknande 
sätt som hos Arendt ett subjekt i tillblivelse,20 men samti-
digt betonar han det ofullständiga i denna tillblivelse och 
den i grunden icke-upphävbara rest som kännetecknar vad 
han kommer att kalla dess barndom, vilket har att göra med 
det sätt på vilket han vidareför och transformerar det trans-
cendentala motiv som vägleder Kant, och som också blir 
utgångspunkt för hans strid med Arendt.
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Natalitet, tradition och omdöme
Lyotards närmande till Arendt tycks till en början ske på ett 
tämligen abstrakt plan. Lyotards systematiska analyser av 
Kant sker utan referenser till Arendt (liksom han överhu-
vudtaget bryr sig föga om annan Kantforskning), och när 
han diskuterar Arendt i en av essäerna i Lectures d'enfance, 
»Le survivant«, blir hennes förhållande till Kant perifert 
(Arendts föreläsningar nämns endast i förbifarten).21 Icke 
desto mindre utgör den gemensamma bakgrunden i Kant 
ett bärande element i denna diskussion, samtidigt som den 
förmedlas genom en freudiansk tematik.

Lectures d'enfance samlar av en serie texter som rör sig 
från litteratur och poetik till psykoanalys, och vävs sam-
man av temat »barndom«.22 Den övergripande idén är att 
vårt kommunikativa språk genljuder av en annan röst som 
inte kan komma till ord, till vilken vi står i skuld och om 
vilken vårt språk alltid vittnar. Kants transcendentala frå-
ga om förutsättningar och möjlighetsbetingelser överlag-
ras här med en fråga riktad tillbaka mot tänkandets barn-
dom, en »anamnes« eller återerinring som emellertid inte 
likt Platons anamnesis leder oss tillbaka till en tid före vår 
värld, till formernas eviga nu, utan till deras och världens 
födelse, till en subjektets tillblivelse som vi kan aldrig kan 
bemästra. Den centrala referensen är här därför lika myck-
et Freud, och Lyotard återvänder till teman han utveckla-
de under tidigt 70-tal, framför allt den stora avhandlingen 
Discours, figure (1971), om än på ett förvandlat sätt.

Essän om Arendt följer först ett sidospår som kan te sig 
förvirrande i förhållande till vårt tema här, men knyter 
samman tre väsentliga frågor som alla står på spel i rela-
tionen till Kant: födelsen och det nyas inbrott, eller »nata-
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liteten«, traditionen och omdömet, genom en temporal 
problematik som återfinns i essäns titel, »Le survivant« 
(»Den/det överlevande«). Den eller det som överlever är 
fortfarande vid liv, någonstans mellan begynnelsen och 
slutet, mellan att träda in i och ur existensen, och det gäl-
ler att upprätthålla en relation till båda dessa gränser, till 
»gåtan« som ligger i en »relation till det som inte har nå-
gon relation«.23

Denna död och ändlighet är för Lyotard inte den död 
som hos Hegel är andens egentliga liv, det vill säga det dia-
lektiska sorgearbete som också är ett återvinnande på hö-
gre nivå där det förflutna blir till som er-inring (Hegels Er-
Innerung, på en gång minne och förinnerligande) för ett 
»vi« som bevarar alla tidigare steg. Ögonblicket går för-
visso i detta liv förlorat för tanken, men det återvinns som 
tanke på det förlorade, det förlorade upphävt i och som 
tanke, eller en »överlevandets intelligens«.24 I en annan 
och senare fenomenologi, hos Husserl, finner vi något lik-
nande i retentionen, som är en besläktad figur för medve-
tandets och andens tid, och temat har sedan turnerats på 
ett otal sätt hos senare fenomenologer.

Lyotards fråga gäller huruvida något här ändå inte 
glöms bort, något som inte överlever, det vill säga närva-
ron då av det som nu är förgånget – det som då var aktuali-
serad potentialitet men nu bara är något kvarhållet och re-
tenderat. Det finns en fundamental »tristess« hos det som 
är färdigt och överfört, säger Lyotard, hos Minervas uggla 
då hon lyfter i skymningen, eller helt enkelt hos det som är 
bundet,25 en doft av det singulära som det vanliga minnet 
inte kan annat än låta gå förlorat – inte minst för att det 
singulära kanske aldrig äger rum, utan bara ger sig till kän-
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na som ett att-ha-ägt-rum, som en sekundär effekt av min-
net och bristen. Detta är den andra dimensionen hos med-
vetandets temporala syntes, med alla dess dialektiska 
paradoxer från Augustinus till Kant, Husserl och Heideg-
ger,26 men också tiden hos ängeln hos Klee och Benjamin, 
som inte längre förmår införliva det förflutna i sorgen och 
endast ser ett melankolins ruinlandskap. Det är i förhål-
lande till denna dubbelhet – tiden som ett dialektiskt åter-
vinnande i minnet, men som bara kan ske på grundval av 
en djupare förlust – som de tre organiserande begreppen i 
Lyotards kritiska läsning av Arendt bör situeras, och vilka 
jag i det följande helt kort ska kommentera.

a) Nataliteten. Det som undflyr tidens negativitet kan 
förstås i termer av födelse eller natalitet, det nyas uppträ-
dande som gör motstånd mot melankolin.27 Förvisso kan 
också det nya omedelbart placeras inom det negativas 
horisont, men detta vore att vägra se att något likväl 
»ges«, »sker« eller »anländer« (arrive), utan vilket inte 
heller försvinnandet och melankolin skulle kunna äga 
rum, vilket för Lyotard också kallar på en berättelse som 
förbinder min ändlighet med de andras, »den fabula som 
ger rytm åt begynnandets och slutets puls«.28 Denna idé 
delar han med Arendt, som i Människans villkor talar om 
»förmågor att påbörja«, vilka i »de automatiska proces-
sernas« perspektiv närmast kan te sig som ett »kurio-
sum« eller rentav »under«.29 Skillnaden ligger i att Lyo-
tard misstror de kristna och metafysiska konnotationerna 
hos denna natalitet, och det han söker är på ett plan den 
direkta omvändningen av Arendts tes. Barndomen, säger 
Lyotard, är tillståndet hos en själ som bebos av något till 
vilket inget svar någonsin kan ges. Barndomen leds i sina 
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aktiviteter av en arrogant trohet mot denna okända gäst 
vars gisslan den känner sig vara. Antigones barndom. 
Barndomen ska här förstås som lydnad inför en skuld, 
som man kan kalla livets, tidens eller händelsens skuld – 
skulden som består i att vara till trots allt, och endast den 
ständiga känslan av denna skuld, och respekten inför den, 
kan rädda den vuxne från att bara vara en överlevare, från 
att leva under en uppskjuten förintelsedom.30 
Det som står på spel för Lyotard är inte humanismens tele-
ologi, utan en »begynnandets skuld«,31 det icke-vara om 
vilket det vuxna livet aldrig upphör att vittna. Detta åter-
finns som en melankolisk ton också i Arendts texter. Men 
när hon talar om »det ur handlandet framspringande 
ansvaret för världen, vilket innebär att människorna vis-
serligen måste dö, men att de för den skull inte föds för att 
dö utan tvärtom för att påbörja något nytt«, liksom i de 
ovan citerade passagerna, övervinns melankolin av ett hu-
manistiskt credo, vilket Lyotard – förvisso på ett abrupt 
sätt som förefaller kräva en avsevärd begreppslig förmed-
ling – avvisar som en »resolut antropologisk läsning« av 
Kants tredje antinomi i Kritik av det rena förnuftet mellan fri-
het och nödvändighet.32 Arendt negligerar den »transcen-
dentala läxa« som Kant ger i den första Kritiken, hävdar 
Lyotard, det vill säga att friheten inte kan förstås som en 
kausal förmåga hos ett sinnligt väsen, utan endast fattas i 
relation till sedelagen (friheten är grunden till lagens exis-
tens, dess ratio essendi, men icke desto mindre för det teore-
tiska förnuftet en »outgrundlig förmåga«, som Kant sena-
re säger i den andra Kritiken). Den mänsklighet som 
Arendt åberopar figurerar förvisso därefter också i den 
tredje Kritiken, men alltid modifierad av ett »som om«, 
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vilket understryker den skillnad mellan idén och dess em-
piriska realisering som Arendt vill överbrygga: Arendt är 
»realist«, säger Lyotard, medan Kant är »analogist, det vill 
säga ›barnslig‹«.33

För Arendt har förmågan att handla som vi sett sin rot i 
nataliteten, i det faktum att de nyfödda börjar på nytt; Ly-
otard följer henne ett stycke på vägen, men betonar snara-
re att denna barnslighet inte så mycket är en början som 
något som alltid återskapas i oss, en »förundran över det 
som för ett ögonblick ännu inte är något, det som redan 
är, men utan att vara något«.34 I Arendts idé om födelsen 
och det nya ser han snarare en försoningstanke, en idé om 
något »skyddande«, inte minst i hennes referens till Je-
susbarnet (»Ett barn är oss fött«),35 under det att hon ti-
digare i sina reflexioner över den judiska traditionen re-
serverade denna kapacitet att förlåta åt Gud, och avvisade 
försoningen till förmån för en mer radikal tanke på för-
skingring. Denna glidning från de tidigare till de senare 
texterna har utan tvekan biografiska grunder, men ut-
trycker också ett filosofiskt perspektivskifte.36

Lyotard noterar att detta sökande efter ett tillstånd av 
födelse och tillblivelse också finns i Arendts sena dialog 
med Kant, och att hon i den tredje Kritikens utläggningar 
av det sköna vill lokalisera tillblivelsen av ett subjekt i den 
känslans gemenskap som är sensus communis, medan han 
själv understryker att detta för Kant endast är ett löfte. För 
oss, belägna vid den andra änden av den moderna traditio-
nen, är det dessutom ett löfte som endast kan bevara sin gil-
tighet genom att brytas.37

b) Traditionen står alltid inför hotet att inte utgöra något 
annat än en blott överlevnad, mot vilken Arendt i flera av 
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sina analyser ställer det romerska auctoritas som grundlägg-
ning, tradition och religion, även om en sådan modell idag 
avsevärt försvagats och inte förefaller kunna återuppväck-
as.38 Och även om en sådan idé skulle kunna återuppväckas 
i vår tid – Arendt ser de olika revolutionerna, den ameri-
kanska, franska och ryska som sådana försök – måste varje 
tradition, som fogar in födelse och död i sin kedja, för Lyo-
tard förmå ge plats åt det som inte har någon plats eller nå-
got namn, den gåta som ligger i födelsens och dödens sing-
ularitet, och endast så kan den bevara en relation till en 
barndom »hitom« kulturen och hindra traderandet från 
att bli ett stumt överlevande av det redan kodifierade.

Lyotard förbinder på ett lite överraskande sätt denna 
diskussion av begreppet tradition med Arendts analyser i 
The Origins of Totalitarianism (1951). Han rekapitulerar hen-
nes berömda karakteristik av det totalitära systemet som 
en lökstruktur, som särskiljer det från den auktoritära py-
ramiden, och från tyrannen som står utanför samhället, på 
så sätt att i det totalitära systemet varje skikt sett inifrån ter 
sig mer »realistiskt« och mindre »radikalt«, medan uti-
från sett radikaliteten finns allra ytterst. Men, frågar Lyo-
tard, hur står det till med »realismen« i detta? Om lökstruk-
turen, som Arendt hävdar, skyddar systemet från kontakt 
med verkligheten, vad är då denna verklighet? 

Lyotard inför här ett psykoanalytiskt perspektiv när 
han bestämmer verkligheten som det som ger upphov till 
ångest (verkligheten är det som gör motstånd mot min 
önskan, som Freud ibland säger), det som på en gång att-
raherar och stöter bort, som undflyr försvaret eller bort-
trängningen och på så sätt tränger in i löken; om det verk-
liga är en funktion av begäret så befinner det sig alltid 
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redan i systemets hjärta, det håller systemet fånget och är 
just det som det inte kan relatera till – »intets ›närvaro‹, 
födelsen och döden, den enskildhet som inte kan delas«.39 
Försvaret gäller därför lika mycket den inre som den yttre 
verkligheten, kategorier som i sin tur förlorar sin distink-
ta betydelse när det gäller det på en gång begärda och 
bortstötta verkliga, eller »Tinget« (la Chose).40

Detta är ett perspektiv som saknas i Arendts teori, där 
den empirisk-sociologiska beskrivningen står i centrum. 
Lyotards invändningar kan synas missriktade, och att 
Arendt under hela sin karriär var inte bara likgiltig utan di-
rekt fientlig mot psykoanalysen är ingen hemlighet.41 Men 
för Lyotard är detta en begränsning som, även om den för-
visso ingalunda ogiltigförklarar Arendts analys av nazis-
men och stalinismen, likväl minskar dess relevans för oss 
idag, när det gäller källan till det totalitära begäret, som i 
senkapitalismen (eller det postmoderna, beroende på vil-
ken term man föredrar) muterat till andra empiriska for-
mer, vars relation till »Tinget« är mer subtila och svåra att 
genomskåda. Arendts avvisande av Freud och psykoanaly-
sen kan i denna bemärkelse sägas stå i förbund med hennes 
läsning av Kant, där kritiken av vad man något anakronis-
tiskt kunde kalla en kunskapsteoretisk »foundationalism« 
– en term som inte var tillgänglig för Arendt, men är det för 
Lyotard42 – likväl inte rubbar bilden av den rationella och 
behärskade individen som tar plats i offentligheten för att 
låta sin ord och utsagor brytas mot andra i framträdelse-
rummet, vilket tenderar att undertrycka det som för Lyo-
tard står på spel i begreppet barndom.

För Lyotard kan det totala herravälde som Arendt ana-
lyserar ingalunda begränsas till nazism och kommunism, 
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utan det fortlever i den moderna kulten av det aktiva livet 
som sådant, i vilket ambivalensen inför tinget orkestreras 
i termer av en rastlös produktivitet och en total mobilise-
ring av alla energier (och han noterar att Ernst Jünger 
1930 påpekade att detta kunde ske på ett mer effektivt sätt 
i de liberala demokratierna än i de samhällen som fortfa-
rande bevarade 1800-talets auktoritära former, som det 
wilhelminska Tyskland).43 Namnet på denna mobilise-
ring som den ter sig idag är för Lyotard »Utvecklingen«, 
en term som övertar Naturens och Historiens totaliseran-
de funktion, och som han redan 1989 kallar för en »globa-
lisering« som »inte sker genom krig, utan genom tekno-
logisk, vetenskaplig och ekonomisk tävlan«.44 Våra 
samhällen mångfaldigar på samma sätt som de totalitära 
de intermediära instanserna, men nu i form av nätverk 
vars syfte är att optimera flödet av information, »perfor-
mativiteten«, och på så sätt hindra oss från att förlora tid.

c) Omdömet, till sist, är för Lyotard det genom vilket 
traditionen kan bli till en fråga, just genom att det inte ut-
övas i kraft av redan konstituerad kunskap, en ackumule-
rad tid eller tradition – och, noterar Lyotard, är det inte 
just vägran att fälla ett omdöme som kännetecknar ond-
skans banalitet hos en karaktär som Eichmanns? Och 
bortom de totalitära systemen, är inte förmågan att fälla 
ett omdöme, att införa en skillnad och en osäkerhet i värl-
dens kontinuerliga förlopp, det som försvinner också i det 
som Adorno kallade den förvaltade världen?

Här återvänder vi till den direkta kopplingen till Kant, 
och utan att fördjupa sig i någon detaljdiskussion hävdar 
Lyotard att Arendts läsning av Kants teori om omdömets 
grund i ett sensus communis är »missriktat (abusivement) 
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sociologiserande«, samtidigt som han medger att grun-
den till en sådan tolkning förvisso finns hos Kant själv, ef-
tersom »antropologin inte eliminerats på ett sätt som 
den transcendentala analysen skulle ha krävt«.45 Gränsen 
mellan bruk och missbruk, use och abuse, förefaller i detta 
avseende omöjlig att dra på något bestämt sätt, och den 
kan inte avgöras genom några filologiska argument – sna-
rare kallar den själv på ett omdöme som inte kan garante-
ras av den lagtext som i detta fall vore Kants kritik. Möjli-
gen under inflytande från den ungerska rådssocialism och 
händelserna 1956 – vilket Lyotard antar, men att reducera 
Arendts läsning av Kant till just denna specifika kontext 
vore onekligen även det missriktat sociologiserande – 
tenderar Arendt att se skapandet av ett sensus communis 
som en process som växer underifrån, genom lokala och 
konkreta insatser i specifika frågor som undandrar sig en 
systemisk-administrativ kontroll. Även här insisterar Ly-
otard på motsägelsen eller striden, och på att filosofin inte 
får ge upp sin roll att vara en plats för motstånd till för-
mån för frestelsen att spela en försonande och konstruk-
tiv roll. Arendts variant av sensus communis är för honom 
oförmögen att vittna om stridens principiella oavgörbar-
het, i och med att den åberopar ett gemensamt språk och 
en offentlighet som vore de något konkret givet. Frågan 
om samvaron, l'être-ensemble, kan inte uttömmas genom 
den deltagande demokratins former, konkluderar han, 
utan måste ställas utifrån »icke-varats passibilitet« (passi-
bilité),46 det vill säga utifrån en idé som förefaller än mer 
transcendental än Kants förnuftsidé, och endast kan vara 
given på ett aporetiskt sätt. 
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Strid eller tvist?
Hur ska vi förstå denna konflikt? Är den, för att använda 
Lyotards terminologi, en tvist (litige) som kan upplösas i 
och med att kombattanterna visas tala om olika saker, el-
ler en strid (différend) som pekar mot en djupare ofören-
lighet? Är det en skillnad mellan en sociologisk realism (i 
den bemärkelse som Lyotard tillskriver Arendt) som neg-
ligerar den principiella distansen mellan idén och varje 
empiriskt förverkligande, och en apriorisk idealism (som 
Arendt säkerligen skulle tillskriva Lyotard) som förefaller 
negligera de konkreta betingelserna för politisk samhö-
righet – men som likväl kunde ses som skillnad inom en 
och samma problematik? Eller ser vi här två i grunden 
oförenliga sätt att tänka det politiska, vars inkommensu-
rabilitet blir desto tydligare i det att de närmar sig samma 
problem, och på basis av samma corpus av texter, i detta 
fall Kants politisk-filosofiska essäer?

I båda fallen handlar det till att börja med om att upp-
finna en anakronistisk Kant som gör motstånd mot He-
gel, eller i alla fall mot en gängse bild av Hegel. Samtidigt 
är Arendts analys av omdömet i sista hand likt Hegels vä-
sentligen relaterad till historien, men på ett annat sätt än 
hos Hegel. Om »tänkandet«, åtminstone inom ramen för 
den tredelade struktur som skisseras i The Life of the Mind, 
förhåller sig till det tidlösa, till ett evigt nu, medan »vil-
jan« förhåller sig till framtiden, så tycks omdöme hos 
Arendt allt mer komma att handla om det förflutna, vilket 
Lyotard noterar. För Arendt blir reflexionen över det his-
toriska exemplet avgörande och hon kopplar det till vår 
förmåga att bevara och återberätta det förflutna. Detta för 
henne förvisso närmare Lyotards »fabula som ger rytm åt 
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begynnandets och slutets puls«, även om Arendts berät-
tande fortfarande har en monumentaliserande tendens – 
det gäller att rädda (»skydda«, skulle Lyotard säga) det 
förflutna – som också finns föregripen i reflexionerna över 
konstverkets temporala funktion i Människans villkor.47

Om Arendts projekt som det formuleras från och med 
Människans villkor var att omstörta hierarkin mellan teori 
och praktik på den politiska filosofins fält, och återfinna 
grunden för enheten mellan tänkandet och handlande i 
framträdelserummet, så är det likväl svårt att hävda att 
skillnaden mellan det teoretiska och det praktiska över-
vinns i de sena texterna om omdömet. I föreläsningarna 
om Kant kan vi snarare se hur denna klyfta återkommer 
och till och med fördjupas, först genom den emfas hon 
lägger vid »åskådarens« roll i Kants text om revolutionen 
(en liknande analys återfinns också hos Lyotard),48 vilket 
sedan överförs till en temporal dimension då hon allt mer 
kommer att se omdömet som relaterat till det förflutna 
och historien. På ett plan löper hennes väg parallellt med 
Lyotards: för båda handlar det om att motstå frestelsen 
till syntes, i Lyotards fall genom en ny typ av analys av 
språket och tänkandets konstitutiva skillnader, och sedan 
också dess relation till en »barndom« som aldrig kan 
övervinnas, i Arendts fall genom en reflektion över histo-
rien som en samling exempel som gör motstånd mot att 
generaliseras och integreras i Historien, och som ska be-
vara vår frihet,49 vår förmåga att börja på nytt. I denna be-
märkelse är konflikten mellan Arendt och Lyotard en 
tvist snarare än en strid, det vill säga att den gäller ett sö-
kande efter något likartat på olika vägar. För Arendt 
handlar det till viss del också om att hitta tillbaka till his-
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toriens grekiska rot, som ett sätt att söka och synliggöra, 
mer än att foga samman fenomenen i ett överordnat nar-
rativ.50 I detta finner hon en etisk potential, men utan att 
hänvisa till det universella, ett motstånd mot det rådande 
tillståndet, som ska grundas i namn av det förflutna ex-
emplets partikularitet. 

För Lyotard kan detta motstånd emellertid bara ske 
via en »passibilitet« som behåller den radikala skillna-
den i allt som vi kan söka och synliggöra, och som måste 
misstro varje konkret exempel, även de historiska. I den-
na mening är förhållandet mellan hans analys av subjek-
tets barndom och Arendts beskrivning av friheten i om-
dömet inte två vägar till samma resultat, utan snarare 
uttryck för två olika filosofiska sensibiliteter vars vägar 
långa stycken löper parallellt, och att frasera den enas 
ståndpunkt i den andras idiom vore möjligen ett exempel 
på den »orätt« som Lyotard försöker diagnostisera. Kan-
ske rör det sig till sist om två olika former av filosofisk-
politiskt fantasi, där Arendts i huvudsak är tillbakablick-
ande och knyter an till en klassisk tradition som gått 
förlorad, och som hon varnar oss för att ge upp, eftersom 
den ger oss medel för att reflektera över tillhörigheten till 
historien, till en språklig och begreppslig gemenskap, det 
vill säga över en viss typ av kulturell ändlighet. För Lyo-
tard är uppgiften snarare att bryta med denna tradition 
och uppfinna en idé om gemenskap som inte baseras på 
något annat än en obestämd och därmed oändlig idé, och 
som i denna bemärkelse måste förbli orealiserad. Alter-
nativet mellan »modern« och »postmodern«, åtmins-
tone försåvitt det fattas inom schemat före-efter, förefal-
ler inte kunna fånga vad som står på spel här, inte minst 
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för att vi står inför en konstitutiv oscillation inom det 
politisk-filosofiska tänkande som tar sin början hos Kant. 
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publicerades först i antologin Ontologie et politique. Hannah Arendt 
(Paris: Éditions Tierce 1989), och sedan i Lyotards essäsamling Lec-
tures d'enfance (Paris: Galilée 1991).

3. Förbindelsen mellan Arendts och Lyotards respektive läsningar av 
Kant har egenartat nog passerat relativt obemärkt i litteraturen. Tre 
undantag är David Ingram, »The Postmodern Kantianism of Arendt 
and Lyotard«, The Review of Metaphysics, vol. 42, nr 1 (1988), Simona 
Forti, »Judging Between History and Politics«, Finnish Yearbook, 1 
(1998), och Kathleen Vandeputte, »Arendt, Lyotard and the Politi-
cal Realm«, TOPOS 2 (19) (2008). Den mest systematiska studien 
av Lyotards politiska filosofi, James Williams Lyotard and the Political 
(London: Routledge 2000), kommenterar förbindelsen endast i för-
bifarten och nöjer sig med att citera Lyotards ord i »Le survivant« 
om den sociologiserande tendensen i Arendts tolkning (Williams, s. 
106). I Bill Readings, Introducing Lyotard: Art and Politics (London: 
Routledge 1991) och Chris Rojek & Bryan S. Turner (red.), The Poli-
tics of Jean-François Lyotard (London: Routledge 1998) saknas helt re-
ferenser till Arendt.

4. Se Kritik av det rena förnuftet, övers. Jeanette Emt (Stockholm: Thales 
2004), A xi.

5. Kant, »Mutmasslicher Anfang der Menschengeschichte« (1786), i 
Werke, red. Weischedel (Frankfurt am Main: Suhrkamp 1977), XI, s. 
85.

6. Kant, Kritik av omdömeskraften, övers. Sven-Olov Wallenstein (Stock-
holm: Thales 2003), § 22.
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det inte upptäckten av smaken och det estetiskas autonomi, utan 
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judarnas situation i Europa tedde sig nattsvart, kan Arendt med en 
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kens avantgarde«, inte bara genom att vara utsatt för förföljelse och 
folkmord, utan också för att dess specifika tradition förbjuder det att 
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Politics in the Modern Age, red. Ron H. Feldman (New York: Grove 
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um«. Lyotard, Lectures d'enfance, s. 74.
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kan närma oss det sublima, noterar Lyotard, beror tvivelsutan på vår 
egen relativt trygga position och kan inte ligga till grund för någon 
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gäller områden som uppfostran, som alltsedan antiken fungerat som 
en av modellerna för auktoritet. För Arendt är auktoriteten, vars ur-
sprung hon söker hos Platon, tvärtom oförenlig såväl med våld (bia) 
som med övertalning (peithein), och den har snarare att göra med en 
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39. Lyotard, Lectures d'enfance, s. 78.
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vilken »Tinget« (la Chose, das Ding) inte är ett objekt, ens ett ur-
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framträda som substitut. Se Lacan, Psykoanalysens etik. Sjunde semina-
riet 1959–1960, övers. Zagorka Zivkovic & Jurgen Reeder (Stock-
holm: Natur och Kultur 2000). Lyotards korta och lätt enigmatiska 
referens till »Antigones barndom« skulle mycket väl kunna förbin-
das med Lacans diskussion av Sofokles drama i det sjunde seminari-
et. För en diskussion av Tingets roll i Lacans läsning av Antigone, se 
Cecilia Sjöholm, The Antigone Complex (Stanford: Stanford Univer-
sity Press 2004), s. 130ff.

41. Det är signifikativt att den auktoritativa biografin, Elisabeth Young-
Bruehl, Hannah Arendt: For Love of the World (New Haven: Yale Uni-
versity Press 1982) endast nämner Freud en gång (s. 392), och då i 
samband med Arendts överraskning då hon fick Sigmund Freud-pri-
set 1967. För en diskussion av Arendts vägran att ta till sig psykoana-
lysen, se Linda M. G. Zerilli, »The Arendtian Body«, i Bonne Honig 
(red.), Feminist Interpretations of Hannah Arendt (University Park: 
Pennsylvania State University Press 1995). För en analys av Arendts 
relation till psykoanalysen som tar vägen genom Lacan (och kom-
mer nära flera av de motiv som återfinns i Lyotards läsning), se Fre-
derick M. Dolan, »Political Action and the Unconscious: Lacan and 
Arendt on the Decentering of the Subject«, i Political Theory, vol. 23, 
nr 2 (1995).

42. Se Lyotard, »Grundlagenkrise«, Neue Hefte für Philosophie 26 (1986).
43. Ernst Jünger, »Die totale Mobilmachung«, omtryckt i Sämtliche 

Werke, vol. 7 (Stuttgart: Klett-Cotta 1980), citerad av Lyotard i Lec-
tures d'enfance, s. 80. För Arendts analys av »rörelsens« roll i fascis-
men och kommunismen och deras åberopande av »Naturen« res-
pektive »Historien«, se The Origins of Totalitarianism (New York: 
Shocken Books 2004), s. 450ff., och Lyotards kommentar, Lectures 
d'enfance, s. 81. Dessa och Lyotards följande anmärkningar kring mo-
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en genomgående spänning mellan två motiv som genomlöper hela 
hans sena verk: å ena sidan en experimentell och affirmativ attityd 
(det postmoderna som en ny gaya scienza) när det gäller tekniken, 
där det sublima förstås som ett uppbrytande av subjektets rumtid på 
ett sätt som kombinerar frågan om »estetik« i Kants första och tred-
je Kritik, vilket kommer till uttryck i den utställning Lyotard organi-
serade 1985 på Centre Pompidou,»Les Immatériaux«; å andra sidan 
hans diskussioner av anamnesen, barndomen och »närvaron«, som 
kommer nära vissa av Heideggers analyser av den tekniska moderni-
teten och snarare fokuserar på det otänkta eller bortträngda i den 
första attityden; se t.ex. Heidegger et »les juifs« (Paris Galiée 1988). 
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utställning på Centre Pompidou.

44. Lyotard, Lectures d'enfance, s. 82.
45. Lyotard, Lectures d'enfance, s. 86.
46. Termen »passibilité« ligger nära det traditionella begreppet »passi-

vitet« (som exempelvis hos Kant är synonymt med receptivitet eller 
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tiska aktivitet. Termen myntades av Levinas, och har sedan flutit in i 
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som kan ta avstamp i Husserls omfattande studier av den »passiva 
syntesen«, även om de går bortom Husserl, se Didier Franck, Dra-
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47. Se avsnittet om »Världens beständighet och konstverket«, Männis-
kans villkor, s. 225–235. För en diskussion av Lyotards kritik av 
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Space and Culture, vol. 7, nr 3 (2004).

48. Se Lyotard, Entusiasmen, s. 269ff.
49. Att det centrala i Arendts föreläsningar om Kant inte är att upplösa 

politiken i en pluralitet av uppfattningar otillgängliga för rationell 
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»›We Feel Our Freedom‹; Imagination and Judgment in the 
Thought of Hannah Arendt«, Political Theory, vol. 33, nr 2 (2005).
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historieskrivningen i Mellan det förflutna och framtiden, kap. 2. För en 
analys av den tidiga grekiska historieskrivningens politiska funk-
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de la pensée historienne en Grèce (Paris: Minuit 1961), kap. 1–3.
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