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Abstract

Hanna Arendt (1906-1975) and Eric Voegelin (1901-1985) were two political thinkers which can be

placed in the Totalitarianism-theory discourse. In 1951, Voegelin was commissioned to review Hannah

Arendt´s recently published book The Origins of Totalitarianism (1951). Arendt was given the right to

reply. Voegelin also wrote a letter to Arendt in German which she responded to. With their dialogue as a

starting point, aspects of the theoretical content of the philosophical and political thinking in Voegelin

and Arendt was analyzed. The main conclusion is that their theories complement each other and that

they can be better understood in light of each other.

A  deeper  understanding  of  Arendt´s  and  Voegelin´s  ideas  has  been  achieved  using  the

anthropological concept liminality. It is an aid to understanding the dissolution of an order and the

transition towards a new order. All kinds of changes in paradigm can be studied from the perspective of

liminality. The political situation in Europe in the 30ths was a liminality of the thinking of Voegelin and

Arendt.  Therefore,  their  ”conservatism” can be interpreted as  a  ”plasticity” of  ideologies-discourse

according to the specific liminality, and their ideas as both radical and conservative due to the political

situation in the liminality. 

Conducting a reflexive approach towards their ideas has clarified their explicit divergence as

both divergence and convergence. Their supposed divergence is sometimes explained by their different

theoretical  perspectives.  Despite  a  disagreement  with  sine  ira  et  studio in  dialogue,  their  views

correspond to  each other,  since both affirm a historical  approach to  political  phenomena which is

evaluative but not judicial in the sense that empiri judge evaluative statements.

Arendt rejected the idea of totalitarianism as a utilitarian-scientific project, but could not deny

the empiri of nazism and bolshevism using utilitarian-scientific (”everything is possible”) propaganda

language. Nor did Voegelin see a direct causality from 16th century scientism to totalitarianism, but

concluded  that  scientism  was  a  discourse  for  the  totalitarian  ideologies  in  which  mankind  had

immanentized God into the concept ”everything is possible”. None of them accepted a metaphysical

and essential concept of the human nature. Arendt`s foundation for human Being was a plurality of

mankind  while  Voegelin  founded  it  in  a  consciousness  which  transcend  to  the  world.  Regarding

political religion Arendt reject totalitarianism as a secular religion, although she observes the religious

elements while  Voegelin adopt  a political  religion theory.  The divergence is  accomplished by their

different theories in the concept religion. They both observe same phenomena, but Voegelin theorized

totalitarianism  in  a  way  Arendt  would  call  speculative.  It  is  further  suggested  that  the  concept

pneumopathology can be used as a model for approaching the phenomena totalitarianism.

Keywords: totalitarianism, liminality, pneumopathology
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Populärvetenskaplig sammanfattning

Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren

kann. 1

Sedan uppsatsarbetet påbörjades i januari 2016 har samtidens händelser allt oftare bekräftat vår

tids osäkerhet.  Gamla ordningar tycks vara på tillbakagång och vi svävar i ovisshet om framtidens

ordningar. Ur ett samtidsperspektiv presenteras de politiska tänkarna Hanna Arendt och Eric Voegelin

med avstamp i deras kommunikation 1951-1953.

Arendts och Voegelins teoretiska fundament utgår ifrån det totalitaristiska fenomenet i Europa

under  1930-  och  1940-talet.  Enligt  Voegelin  är  grundorsaken  till  framväxten  av  totalitarismen

avkristningen i Europa som skapade utrymme för idéer om att människan kan bli en övermänniska när

den kristna idén om ett slutmål för mänskligheten, ett paradistillstånd hos Gud samtidigt bevarades

fastän i sekulär form. Voegelin menar därför att den moderna människan inte enbart har avskaffat Gud,

utan gjort sig själv till Gud (Övermänniska) och söker aktivt efter ett fullkomligt paradis på jorden.

Detta manifesteras i sin fullhet i de totalitära ideologierna. Arendt menar att grunden för det politiska

livet är mänsklighetens mångfald. Socio-ekonomiska och politiska faktorer skapade förutsättningar för

en identitetslöshet hos människor vilket försvagade mångfalden i samhället. Totalitaristiska ideologier

gavs därför kraft att omformulera mänskligheten till Människan då all mångfald utplånas. För Arendt

innebar detta i sin yttersta konsekvens att mänskligheten skapade ett helvete på jorden vilket tog sig

uttryck i dödslägrens realitet.

Arendt och Voegelin var två politiska tänkare som utgick från den totalitaristiska verkligheten

för att analysera förutsättningarna för en god politik. För Voegelin innebar detta att människor måste

underordna sig verklighetens begränsningar och utforma politiken inom denna ram. Ingen människa har

den absoluta kunskapen om verkligheten utan alla måste mötas i världen som de subjekt de är. Arendt

menade att mångfalden bland människor utgör grunden för det politiska. Både Voegelin och Arendt

talar om de enskilda människornas rättighet att leva ett politiskt liv utan att riskera att bli klassificerade

som överflödiga. Totalitarismen slutar tala om mänskligheten för att i stället tala om Människan, eller

med Voegelins ord, Supermänniskan. Utan mänsklighetens mångfald och med ett sjukligt synsätt som

bejakar  mänsklighetens  förmåga  att  i  obegränsad  omfattning  uppnå  ett  ”paradis  på  jorden”  är

möjligheterna till politik i samförstånd obefintlig. Det blir snarare ett ”helvete på jorden”.

1 Juristen och professor emeritus Wolfgang Böckenförde (f. 1930) säger följande översatt till svenska: ”Den frihetliga 
sekulära staten lever av förutsättningar som den själv inte kan garantera.”  Citerat från Jonsson, U., Habermas, påven 
och tron – Jürgen Habermas och Joseph Ratzinger om religion och sanning i ett postsekulärt samhälle, Artos & Norma 
bokförlag, Skellefteå, 2009 s. 69, se även s. 56.
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1. INLEDNING

1.1 Bakgrund

Under januari 2016 mottog världen nyheten om att Polens riksdag, som sedan hösten 2015 domineras

av det nationalkonservativa partiet Lag och Rättvisa (PiS) antagit en ny medielag som tycks begränsa

den fria  journalistikens  rättigheter  att  granska och kritisera  regimens  politik.2 Den polska  regimen

menar att syftet är att skydda Polen från vänsterfokuserad ensidighet och anser sig värna om pluralism

och demokrati.  Kritiken mot den polska regimen,  som framförts  från bland andra EU-parlamentets

talman Martin Schulz menar att lagändringen är att likna vid en statskupp. Detta påstående avfärdas av

Polens kultur- och vice premiärminister Piotr Glinski med svaret att inga soldater finns på gatorna och

att  människor  inte  är  fängslade.3 Exemplet  från  Polen  är  endast  ett  i  raden  av  flera  politiska

scenförändringar under de senaste åren. Under våren 2016 undgick Österrike med knapp nöd att få en

högerpopulistisk president och i ungersk politik dominerar det nationalistiska partiet Jobbik vilka är

kända för  sin  EU-kritik  och  främlingsfientliga  politik.  Som journalisterna  Tomas  Lundin  och Dan

Nilsson konstaterar  i  en  SvD-artikel  från den 29 maj  2009 är  de  ”högerpopulistiska”  partierna  en

heterogen samling som är svårplacerade på en traditionell höger-vänsterskala. Gemensamt för de flesta

är dock en kritisk inställning till EU som enligt nämnda artikelförfattare i SvD av högerpopulisterna ses

som ”ett projekt styrt av korrupta politiker.”4 I juni 2016 fick denna negativa inställning till EU ett

genombrott av mastodontformat då Storbritannien folkomröstade för ett utträde ur EU. De politiska

konsekvenserna av Brexit är fortfarande dolt i en oviss framtid när detta skrivs.5

Händelseutvecklingen i Europa väcker en mängd frågor om den politiska situationen, inte bara

för Europas  vidkommande utan för världen som helhet.  I  USA blev den högerpopulistiska Donald

Trump USA:s president efter en överraskande seger samtidigt som Rysslands militära upprustning och

propagandakrigföring blir alltmer påtaglig.6 I Mellanöstern har den Islamiska Staten segdraget fortsatt
2 TT, ”Ny medielag signerad i Polen”, Dagens Nyheter, 7 januari 2016 och uppdaterad 14 januari 2016. Hämtad 18 januari

2016. <http://www.dn.se/ny  heter/varld  en/ny-m  edielag-sign  er  ad-i-polen/  >
3 Lewenhagen, J., ”Han tar makten över de polska medierna”, Dagens Nyheter, 10 januari 2016. Hämtad 18 januari 2016. 

<http:/  /ww  w.dn.se/nyheter/varlden/ha  n-tar-  makten-over-de-polska-m  edierna/  >
4 Sedlacek, P., ”Österrike ett kluvet land efter presidentvalet”, Västerbotten-kuriren, 25 maj 2016. Hämtad 27 maj 

2016.<http://www.vk.se/1729493/osterrike-ett-kluvet-land-efter-presidentvalet;> Lundin, T., Nilsson, T., 
”Högerpopulister tjänar på ekonomikris” Svenska Dagbladet, 29 maj 2009. Hämtad 27 maj 2016. 
<http://www.svd.se/hogerpopulister-tjanar-pa-ekonomikris>. Presidentvalet i Österrike ogiltigförklarades och vid valet i 
december 2016 vann den gröna politikern Alexander van der Bellen stort över högerpopulisten Norbert Hofer. Se 
Svenska Dagbladet, ”Högerpopulisten Hofer besegrad i Österrike”, Svenska Dagbladet, 4 december 2016. Hämtad 5 
december 2016. <http://www.svd.se/van-der-bellen-leder-i-osterrikiska-valet/i/utvalt/om/presidentvalet-i-osterrike>. 

5 Sedan folkomröstningen den 23 juni 2016 har den massmediala uppmärksamheten varit omfattande. Svenska Dagbladet 
har sammanställt flera av sina artiklar i ämnet på <http://www.svd.se/om/storbritannien-efter-brexit>. Hämtad 3 
november 2016.

6 Under 2016 har världen fått skåda hur Ryssland byggt upp sin militärkapacitet. Se exempelvis TT, ”Ryska 
långdistansrobotar i Österjön”, Dagens Nyheter, 25 oktober 2016. Hämtad 28 oktober 2016. 
<http://www.dn.se/nyheter/sverige/ryska-langdistansrobotar-i-ostersjon/> ; Den 9 november 2016 vaknade världen upp 
till erfarenheten att Donald Trump valts till USA:s president. Nyhetsrapporteringen kring detta har varit massiv och det 
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sitt  inflytande  i  Irak  och  Syrien.  Över  hela  världen,  särskilt  i  de  muslimska  territorierna,  skördar

terrorismen alltfler offer.7 Den optimism som världen anade efter den politiska utvecklingen i Sovjet

och i de forna öststaterna efter 1989 har nu förbytts i osäkerhet och tvehågsenhet om framtiden. Förenat

med en historisk medvetenhet är det svårt att nonchalera parallellerna till mellankrigstidens Europa och

Japans  territoriell-expansiva  ambitioner.  Samtidigt  får  inte  en  seriös  forskare  göra  misstaget  att

anakronistiskt  jämföra  två  helt  skilda  tidsepoker  som om de  verkligen  vore  parallella  i  essentiell

mening. Med nutidens händelser som utgångspunkt är det enligt min uppfattning i stället möjligt att

reflexivt analysera teoribildningarna som Hannah Arendt (1906-1975) och Eric Voegelin (1901-1985)

framförde angående utvecklingen av de totalitära ideologierna i 1930-talets stalinistiska Sovjet och det

nationalsocialistiska Tyskland. Med hjälp av deras iakttagelser, analyser och teorier är det möjligt att

med en seriös historisk-sociologisk infallsvinkel närma sig också vår samtids händelser.

Hannah Arendt och Eric Voegelin publicerade sina respektive verk om totalitarismen ungefär

samtidigt, 1951 respektive 1952.8 De var båda tyskar – Voegelin var förvisso bosatt i Österrike sedan

barnaår - i flykt från nazismen, båda var fostrade i den tyska klassiska skolan, båda intog en negativ

hållning  gentemot  positivism  och  nykantianism,  båda  får  anses  vara  svårdefinierade  i  ideologisk

mening och båda bidrog med ett nytänkande inom politisk teori.9 Både Arendt och Voegelin har utsatts

för kritik för sina teorier vilket har bidragit till en ständig utveckling av deras tänkande.10 I Sverige har

Arendt  uppmärksammats  i  betydligt  större  omfattning  än  Voegelin  men  i  andra  länder  har  även

Voegelin rönt stort intresse vilket exempelvis speglas i den akademiska debatten hos exempelvis de

politiska  teoretikerna  Stefan  Rossbach,  David  Walsh,  Peter  Baehr,  Yotam  Hotam  och  Arpad

Szakolczai.11 Den  franske  filosofen  och  nyligen  bortgångne  Sylvie  Courtine-Denamy (1947-2014)
tycks för mig inte vara motiverat att hänvisa till en enskild källa. Händelsen är av en sådan historisk betydelse att övriga 
hänvisningar är överflödiga.

7 Divinyi, S., ” Över 100 000 döda i terroristattacker – få i Europa”, Göteborgsposten 15 juli 2016. Hämtad 16 juli 2016. 
<https://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4rlden/%C3%B6ver-100-000-d%C3%B6da-i-terroristattacker-f%C3%A5-i-
europa-1.3483052> Artikeln visar på att av 108 294 dödsoffer mellan åren 2001-2014 har endast 420 av dessa inträffat i 
Västeuropa. Visserligen kommer siffran för Europa att stiga i statistiken som inkluderar åren 2015 och 2016 men det är 
noterbart att de flesta terroristattentaten sker i muslimska områden.

8 Hannah Arendts bok  The Origins of Totalitarianism utkom i sin första upplaga 1951 medan Eric Voegelins bok The new 
Science of Politics publicerades året därpå, 1952.

9 Baehr, P., Debating Totalitarianism: An Exchange of letters between Hannah Arendt and Eric Voegelin, Introduced and 
edited by Peter Baehr and translated by Gordon C. Wells, History and Theory 51 (October 2012) , s. 364-380.

10 Kritiken är omfattande och delar av den kommer att belysas i denna uppsats. Som exempel kan nämnas Peter Baehr som 
kritiserar Arendts brist på sociologisk teori i boken Hanna Arendt, Totalitarianism and the Social Sciences, Stanford 
University Press, 2010. Vad gäller Voegelin har Stefan Rossbach framfört och sammanställt kritik mot exempelvis 
Voegelins definition av Moderniteten som en gnostisk företeelse. De nedan nämnda David Walsh, Yotam Hotam och 
Arpad Szakolczai har i viss mån utgått från Voegelins tänkande men kritiskt vidareutvecklat teorierna.

11 Rossbach, S., Gnostic Wars. The Cold War in the Context of a History of Western Spirituality, Edinburgh University 
Press, 1999; McGuire, S.,.F., Eric Voegelin and David Walsh on Modernity and the Search for Order, Perspectives on 
Political Science, 39:3, 2010 s. 134-139; Baehr, Debating Totalitarianism: An Exchange of letters between Hannah 
Arendt and Eric Voegelin”; Hotam, Y., Modern Gnosis and Zionism. The crisis of culture, Life Philosophy and Jewish 
national thought. Translated by Avner Greenberg, Routledge, Taylor and Francis Group, London and New York, 2013; 
Szakolczai, A., Reflexive Historical sociology, Routledge, Taylor and Francis Group, London and New York, 2000.
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utkom postumt  år  2014 med ett  verk  om Arendt,  Voegelin  och Leo Strauss  (1899-1973).  Relativt

nyligen, år 2013 presenterade den politiske filosofen Eno Trimçev i sin avhandling bilden av Arendt,

Strauss och Voegelin som tre tänkare som utvecklat sina teorier med avstamp i en politiskt kaotisk

situation.

Arendt och Voegelin får betraktas som två politiska tänkare som snarare ägnar sig åt politikens

essens  (det  politiska)  än  politikens  praktik.  Den  belgiske  statsvetaren  Chantal  Mouffe  (f.1943)

definierar skillnaden mellan politik och det politiska, som det förstnämnda som den konventionella

politikens  praktiska  utövande och det  politiska  som frågor  kring hur  själva det  politiska samhället

konstitueras.12 Distinktionen mellan politik och det politiska är emellertid inte problemfri utan föremål

för skilda uppfattningar av vad det politiska egentligen består av. Enligt Mouffe tillhör Arendt en av de

som betraktar det politiska som en deliberativ sfär av frihet och dialog i samförstånd, medan andra

teoretiker talar om det politiska som ett fält som präglas av makt, konflikt och antagonism.13 Så vitt jag

kan bedöma kan Voegelin placeras i den senare traditionen men vare sig Arendts respektive Voegelins

positioner  i  dessa  diskurser  är  oproblematiska.  I  uppsatsens  avslutande  diskussion  kommer  jag

kortfattat att återkomma till denna distinktion av det politiska utifrån en problematisering av Arendts

respektive Voegelins positioner.

1.2 Utgångspunkter – Arendt och Voegelin i samtal 1951-1953

Voegelin fick år 1951 en förfrågan om att kritiskt granska Arendts bok The Origins of totalitarianism i

tidskriften  Review  of  Politics.14 Att  döma  av  den  korrespondens  som blev  resultatet  av  Voegelins

recension av Arendts verk uppstod en kontrovers dem emellan. Dock finns det annat som talar för att de

i flera avseenden delade åsikter och att  deras grundläggande resonemang åtminstone delvis rymdes

inom ett liknande teoretiskt resonemang.15 En central hypotes är därför att Arendt och Voegelin till stor

del gör liknande iakttagelser, till viss del drar liknande slutsatser men att deras respektive teoretiska

referensramar skapar bilden av att de skiljer sig från varandra mer än vad de i själva verket gör. I

sammanhanget  är  det  av  central  betydelse  att  positionera  Arendt  och  Voegelin.  Båda  har  från

akademiskt  håll  påståtts  vara  konservativa  tänkare  samtidigt  som  båda  förnekade  en  konservativ

hållning i traditionell politisk mening.16 Därför finns det anledning att dels problematisera begreppet

12 Mouffe, C., Om det politiska, Tankekraft Förlag, Hägersten, 2008, s. 17.
13 Ibid., s. 17.
14 Baehr, P., Debating Totalitarianism.: An Exchange of letters between Hannah Arendt and Eric Voegelin, 2012.
15 Virdis, R., Voegelin and Arendt on Religion and Politics, McMaster University, Eric Voegelin Society 2011. Seattle, 

Washington, Sept. 1-4, 2011.
16 Gontier, T., ”Strauss, Voegelin and Arendt on the Good Society”, <ht  tp://voegeli  n  view.com/strauss-voe  gelin-a  nd-arendt-

on-  the-good-  society/ > Hämtad 7 januari 2016. Recension av Courtine-Denamy, S., De la bonne sociéte. L. Strauss, E. 
Voegelin, H. Arendt. Le retour du politique en philosophe, 2014.
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konservatism och dels närmare studera vad hos Arendt och Voegelin som anses vara konservatism och

vad de själva har att säga om den saken. Min grundläggande hypotes är att de representerar en radikal

konservatism som inte går att anpassa till en traditionell höger-vänsterskala eftersom båda kan betraktas

som samtidigt radikala och konservativa beroende ur vilket perspektiv de betraktas.17 Skälet till denna

”konservatism”  kan  närmare  förstås  utifrån  den  personliga  och  politiska  liminalitets-situation  som

utgjordes av totalitarismens utveckling i Tyskland och Österrike fram till 1933 respektive 1938 och den

personliga påverkan det  kom att  få  för  Arendt  och Voegelin.  Vad gäller  denna tes kommer jag att

återkomma till detta i analysen där jag redogör för deras tänkande sett ur ett liminalitetsperspektiv.

Begreppet totalitarism (regimens totala politiska makt över alla aspekter av medborgarnas liv) är

inte  oproblematiskt  utan  behäftat  med,  för  det  första  konnotationer  till  den  politiska  situationen  i

Europa  efter  Tysklands  nederlag  och  för  det  andra  med  metodologiska  frågeställningar  huruvida

totalitarism egentligen på ett akademiskt korrekt sätt beskriver och förklarar de historiska händelser

som ägde rum i Stalins Sovjet och i Nazityskland. Efter Andra världskriget försökte historiker och

politiska  teoretiker  kategorisera  det  stalinistiska  Sovjet  och  Nazityskland  som  anti-liberala

regeringsstrukturer. Hannah Arendt tillhörde en av de som ville beskriva totalitaristiska regimer som

något väsensskilt från andra diktatoriska system vilket hon klargör i Origins of Totalitarianism.18 Från

1970-talet och framåt började dock begreppet att kritiseras. Historikern Ian Kershaw anser exempelvis

att begreppet varken är användbart för att beskriva eller för att förklara historiska fenomen. Den, år

2015 framlidne Abbot Gleason, expert i rysk historia, hade uppfattningen att ”totalitarism” användes för

Kalla krigets syften genom att identifiera nazismen med Sovjets kommunistiska system och därmed

framkalla aversion gentemot Sovjet så fort kriget mot Tyskland var avklarat  och Sovjet inte längre

behövdes som en allierad krigsmakt.19

Uppsatsen kommer att  fokusera på vad Arendt  och  Voegelin  har  att  säga om totalitarismen

utifrån  deras  egen  samtid  men  begreppet  är  så  pass  omtvistat  att  en  avslutande  diskussion  om

totalitarism i en nutida akademisk kontext relaterat till Arendts och Voegelins idéer är befogat. Denna

17 Hyvönen, A-E., For the Sake of the World: The Radical and Conservative Elements in Heidegger and Arendt. 
(Opublicerad artikel). Hyvönen, University of Jyväskylä. Hyvönen diskuterar Arendts  eventuella radikalkonservatism i 
jämförelse med Heidegger men Voegelin bör placeras i en liknande ideologisk ram enligt min uppfattning.

18 Franz Borkenau (1900-1957) var en av de som först började använda begreppet med den betydelse som Arendt med flera
tilldelade begreppet då han i sin bok The Communist International, Faber and Faber, London 1938, menade att den 
sovjetiska och den tyska diktaturen uppvisar fler likheter än skillnader. Se även Jones, W., D., Toward a Theory of 
Totalitarianism. Franz Borkenau`s Pareto, Journal of the History of Ideas, Vol. 53, No. 3 (Jul-Sept., 1992), s. 455-466. 
Jones beskriver Borkenaus utveckling mot en teori om totalitarism.

19 Kershaw, I., ”Working towards the Führer.” Reflections  on the Nature of the Hitler Dictatorship. Contemporary 
European History, Vol. 2, No. 2 (Jul., 1993), s. 103-118. Kershaw anser att begreppet totalitarism främst är ett deskriptivt
begrepp och inte en teori. Därför saknar begreppet förklaringskraft. Det är inte heller användbart som ett deskriptivt 
begrepp eftersom stalinism och nazism har så många olikheter; Gleason, A., Totalitarianism: The Inner History of the 
Cold War, Oxford University Press, 1995, s. 1. Gleason ger begreppet en politisk innebörd redan i bokens första mening, 
”Totalitarianism was the great mobilizing and unifying concept of the Cold War.”
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diskussion inkluderas inte i själva analysen eftersom en sådan problematisering av totalitarism kräver

ett  utrymme som går  utöver  vad denna  uppsats  kan  tillåtas  innehålla.  Därför  placeras  Arendt  och

Voegelin  i  en  gemensam totalitarismdiskurs  utan  att  i  analysen  närmare,  ur  en historie-kontextuell

mening  problematisera  begreppet  totalitarism. För  resonemangets  skull  kommer  jag  att  benämna

totalitarism som en företeelse eller ett fenomen och inte som ett begrepp. För en framtida utvidgad

analys av denna totalitarismdiskurs är det dock angeläget att problematisera totalitarismdiskursen.

Voegelins uppfattning om en modern gnosticism som en sekulär och immaniserad eskatologi ger

en  klangbotten  för  att  förstå  den  moderna  världens  framgångsfilosofier  som  enligt  Voegelin

kulminerade i nazistisk och stalinistisk ideologi. När jag läste Arendt tyckte jag mig finna en liknande

klangbotten som hos Voegelin och blev intresserad att undersöka denna erfarenhet vidare och försöka

förstå varför jag tyckte mig se detta gemensamma drag.20 Av den anledningen är en relevant hypotes att

de,  förutom att  de  tillhör  en  liknande  totalitarismteoretisk  tradition  där  deras  ”konservatism”  bör

beaktas utifrån ett liminalitetsperspektiv, har fler teoretiska likheter trots deras till det yttre uppenbara

olikheter vilket i analysen kommer att klargöras genom användningen av det typologiska begreppet

pneumopatologi.

1.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att med Arendts bok  The Origins of Totalitarianism och Voegelins bok  The

New Science of Politics  som grund analysera hur de förhåller sig till  företeelsen totalitarism. Detta

innebär vidare att tydliggöra likheter och skillnader mellan Arendt och Voegelin och att deskriptivt

redovisa konvergens och divergens. Utifrån denna deskription kan centrala perspektiv och begrepp som

Arendt och Voegelin diskuterar närmare tydliggöras vilket i sin tur möjliggör att Arendts och Voegelins

respektive ståndpunkter, i tematiserad form kan analyseras och generera en klargörande förståelse av de

båda i ljuset av varandras perspektiv. Av stor vikt för att tydliggöra den teoretiska grunden är Arendts

och Voegelins påstådda konservatism och deras förankring i en gemensam totalitarismdiskurs. Dock

20 En intressant aspekt av Voegelins intresse och teoretiska grund i ett gnostiskt koncept är det faktum att Voegelin mycket 
väl kan ha inspirerats av Hans Jonas forskning om gnosticism under 1950-talet och hans omfattande verk The Gnostic 
Religion. The Message of the Alien God and the Beginning of Christianity. Boken utgavs första gången 1958 och har 
senast editerats 2001 i en tredje utgåva, men Jonas idéer om gnosticism kan knappast ha undgått vare sig Voegelin eller 
Arendt eftersom Jonas påbörjade sitt arbete med gnosticism redan på 1920-talet under Martin Heideggers och Rudolf 
Bultmanns handledning och presenterade för första gången sitt resultat i avhandlingen Gnosis und Spätantiker Geist 
(1928).  Jonas framför i The Gnostic Religion. The Message of the Alien God and the Beginning of Christianity, Beacon 
Press Boston, 1st Ed. 1958, 3th Ed. 2001, 320ff,  idén att Martin Heideggers filosofi var ett uttryck för en modern form av
gnosticism.  Jonas idéer om den moderna gnosticismen var inte en isolerad företeelse utan intresset för gnosticism var 
stort i det tyska kulturlivet under 1900-talets inledande decennier. Teologen Adolf von Harnack (1851-1930) samt den 
nämnde Jonas var bara två av flera i denna diskursiva idémiljö. Även  den nazistiske ideologibyggaren Alfred Rosenberg
(1893-1946) såg gnosticismen som en ren och avjudifierad lära med viss tillämpbarhet i den nya religion han avsåg att 
konstruera för Tysklands räkning. Se Varshizky, A., Alfred Rosenberg: The Nazi Weltanschauung as Modern Gnosis, 
Politics, Religion & Ideology, Vol. 13, No. 3, 311-331, September 2012.
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skiljer de sig markant i uppfattningar vad gäller de specifika historiska förklaringsmodellerna samtidigt

som en viss samstämmighet vad gäller  själva fenomenet totalitarism trots allt  kan antas. Det är ett

viktigt syfte att lyfta fram de enskilda elementen och analysera essensen i denna samtidiga divergens

och konvergens. För att belysa likheter mellan Arendt och Voegelin vad gäller fenomenet totalitarism

används  den  pneumopatologiska  teorin  som  teoretisk  ram.  Teorin  har  rötter  hos  Voegelin  och

benämndes ursprungligen som en modern gnosticism. Syftet är att klargöra huruvida totalitarismen, i

Arendts beskrivning kan förstås som en typologisk form av pneumopatologisk filosofi.

Analysen tar sin utgångspunkt hos Arendts och Voegelins respektive böcker enligt ovan men för

att begränsa det otal potentiella infallsvinklar som finns i huvudlitteraturen koncentreras tematiseringen

utifrån  den  korrespondens  som  utväxlades  dem  emellan  åren  1951-1953.  Utgångsfrågan  är  vilka

begrepps- och perspektivteman hos Arendt och Voegelin som kan ses och hur dessa förhåller sig till

varandra.  En central  tes  är  att  en analys  av Voegelins  respektive Arendts teoretiska perspektiv kan

generera en bättre förståelse av Arendts och Voegelins teorier. Med andra ord är en viktig frågeställning

om Arendts och Voegelins uppfattningar bättre förstås utifrån en konstruerad dialog dem emellan.

1.4 Teori och metod

De teoretiska utgångspunkterna

I det metodiska arbetet avser jag att knyta samman ett flertal teoretiska modeller för att på så sätt kunna

angripa flera centrala aspekter av Voegelins och Arendts idéer. Den tyske historieteoretikern Jörn Rüsen

(f.  1938)  talar  om  ett  identitetsskapande  historieberättande  (narration)  enligt  vilket  den  kognitiva

aspekten i historieberättandet knyts samman med en normerande och en estetisk aspekt med syftet att

undvika  såväl  en  reduktionistisk  som  en  poststrukturalistisk  historiesyn.21 Rüsen  menar  att  ett

historieberättande bestående av fakta utan mening blir lika meningslöst som ett normerande utan fakta.

För  ett  kompletterande  av  Rüsens  resonemang  om  ett  identitetsskapande  historieberättande

krävs, enligt min uppfattning en intersubjektiv vetenskapssyn förankrad i en fenomenologisk-filosofisk

antropologi där fundamentet utgörs av människans varande i världen och det medvetna öppnandet mot

världen.  Världen  kan  på  detta  sätt  förstås,  inte  som  ett  objekt  att  studera,  utan  som människans

medvetna tillvaro och samspel med världen. Det är bara via människan själv som världen kan studeras

och förstås genom att människan själv lever i och reflekterar i den värld hon lever i. Den teoretiska

grunden i denna filosofiska antropologi återfinns hos den tyske sociologen Max Scheler (1874-1928),

hos Eric Voegelin och till viss del hos den tysk-amerikanske sociologen Alfred Schütz (1899-1959).
21 Rüsen, J.,  Berättande och förnuft: historieteoretiska texter,¨; Översättning Joachim Retzlaff, Inledning och urval Martin 

Viklund, Daidalos, Göteborg, 2004. Se exempelvis s. 188-189. Rüsen uttrycker här kritik mot såväl den postmoderna 
historieskrivningen som han menar tenderar att närma sig ett mytiskt meningsskapande, som marxist-leninistisk 
reduktion av historiska processer vilken strävar efter kontroll av historiska processer.
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Antagandet att världen endast kan studeras genom att leva i världen och reflektera över världen knyts

sedan samman med det socialantropologiska begreppet liminalitet. Kortfattat innebär liminaliteter att

gamla fasta fixpunkter blir obsoleta vilket medför en reorientering mot nya fixpunkter. Liminaliteten

förklarar  inget  utan  utgör  endast  ramen  inom vilken sammanbrottet  av  gamla  fixpunkter  sker  och

sökandet efter nya uppstår. Teoretisk har liminalitetsteorier sin förankring i den socialantropologiska

vetenskapen där Arnold van Gennep (1873-1957) är en central gestalt medan den senare antropologen

Victor Turner (1920-1983) har vidareutvecklat det teoretiska resonemanget. Begreppet har de senaste

åren blivit allt vanligare att tillämpa bland sociologer och historiker.

Den reflexiva historiska sociologin är en modell som utvecklats av den ungerska sociologen

Arpad Szakolczai (f. 1958). Modellen knyter samman tre skilda vetenskapstraditioner där det reflexiva

står  för  det  filosofiska  perspektivet,  det  historiska  för  en  icke-formalistisk  tradition  samt  det

sociologiska för den empiriskt förankrade vetenskapen. En viktig grund är att studera tänkare i deras

egna liminalitetsperioder på mikronivå men också kontextualiserat till den övergripande liminaliteten

på makronivå som tänkaren lever i. På så sätt uppnås ett synsätt där inte enbart tänkarens intellektuella

miljö beaktas utan även tänkarens egna och unika erfarenhet att möta denna kontext beaktas. Tänkarens

reflexiva mikroperspektiv kan sedan vävas samman med en historiesociologisk kontext som Szakolczai

menar  särskilt  kommer till  uttryck hos  de sex tänkarna Max Weber  (1864-1920),  Michel  Foucault

(1926-1984),  Norbert  Elias  (1897-1990),  Franz  Borkenau  (1900-1957),  Eric  Voegelin  samt  Lewis

Mumford (1895-1990).

Gemensamt  för  Rüsens  narrativa  historik,  den  filosofiska  antropologin  och  den  reflexiva

historiska  sociologin  är  att  de  alla  försöker  undvika  den  positivistiska  historievetenskapens

reduktionistiska rationaliserande å ena sidan och den poststrukturalistiska relativismen å andra sidan.

Liminalitet kan sägas vara ett slags tidskontinuum inom vilket händelser äger rum och den historiska

berättelsen gestaltas.  För att tillföra ytterligare en dimension i analysen knyts det pneumopatologiska

perspektivet till redan nämnda teoribildningar.

Det pneumopatologiska perspektivet (gr. pneuma, sv. ande) har sin grund hos Voegelin och är en

utveckling av hans grundläggande tes om den moderna gnosticismens inflytande över det västerländska

tänkandet.  I  stället  för  uttrycket  modern  gnosticism  används  begreppet  pneumopatologi  eftersom

begreppet pneumopatologi i högre utsträckning är frikopplat från ett historiskt perspektiv som betraktar

de antika gnostiska religionen som ett varande kontinuum från det antika Rom till vår moderna tid. En

sådan kausalkedja är  av flera skäl problematisk att  bekräfta som ett  empiriskt faktum. I stället  bör

pneumopatologi  syfta  till  att  beskriva  typiska  fenomen i  den  moderna  tiden som karakteriseras  av

basala idéer om människans essens och människans teleologiska destination. Gnosticism betraktat som
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ett generellt typelement återfinns exempelvis i Stefan Rossbachs och Yotam Hotams analyser av hur

tidlösa existensiella frågor kan få likartade svar i typelementform.22 För att ytterligare förstärka det

typologiska  innehållet  i  gnosticism-begreppet  och  nedtona  det  historiska  kommer  jag  att  frångå

Rossbach och Hotam genom att i stället använda begreppet pneumopatologi.

Den levda historien – konsten att berätta historia med historien

Totalitaristiska  ideologier  kan  svårligen  studeras  utan  att  inta  en  värderande  position.  Av  flera

anledningar, bland annat enligt Rüsen är ett värdefritt och fullständigt rent objektivt studium (sine ira et

studio)  av  totalitarism en omöjlighet  och bör  inte  ses  som ett  eftersträvansvärt  men komplext  och

svårtillgängligt mål för totalitarismforskningen.23 Det forskaren bör sätta fokus på är att söka förståelse

och kunskap hur människor som själva, före, efter och under den totalitaristiska epoken har upplevt

händelser och hur de har strävat efter att beskriva, teoretisera eller fördöma. Den nutida forskaren har

naturligtvis sin förförståelse utifrån sin samtids referensramar och bör vara medveten om risken att

skapa anakronismer.  Samtidigt är  den egna förförståelsen och självreflexiviteten en resurs som kan

generera ett nytt teoretiskt ramverk kring företeelsen totalitarism som den tedde sig i den historiska

situationen som i sin tur ger en ny förståelse för den eventuella totalitarismförekomsten i nutid och

framtid.24

Rüsen beskriver ovanstående förhållningssätt som ett närmande av den historiska situationen

utifrån tre  aspekter.  För  det  första  ses en kognitiv  del  där  fakta  och själva sanningsanspråket  i  ett

påstående  avvägs.  Antingen  har  händelsen  ägt  rum  eller  också  har  den  inte  ägt  rum.  Om

historieforskningen endast uppehåller sig i denna aspekt blir historieberättandet bara en upprepning av

fakta utan mening. För det andra måste därför historieskrivningen kompletteras med den politiska eller

normerande  aspekten  där  fakta  relateras  till  en  normerande  uppfattning  som  i  första  hand  söker

förståelse för händelsen och undviker ett normerande fördömande. För att uppnå detta krävs för det

tredje en estetisk aspekt där fokuseringen ligger i att handlande subjekt reflexivt orienterar sig fram i

den historiska berättelsen genom att beakta det förflutna som identitetsskapande och nutid och framtid

som något som ständigt prövas mot identiteten.25 Hela mänskligheten kan därmed sägas ha ett ansvar

för förståelsen av sin identitet utifrån historiska händelser, som många gånger kan vara plågsamma

minnen  men  trots  allt  är  en  del  av  mänsklighetens  identitet.  Genom  att  förstå  sin  historia,  sina

22 Rossbach, S., Gnostic Wars. The Cold War in the Context of a History of Western Spirituality, Edinburgh University 
Press, 1999;  Hotam, Y., Modern Gnosis and Zionism. The crisis of culture, Life Philosophy and Jewish national thought.
Translated by Avner Greenberg, Routledge, Taylor and Francis Group, London and New York, 2013

23 Rüsen, J., Berättande och förnuft. Historieteoretiska texter, 2004.
24 Ibid., s. 207. Rüsen talar exempelvis om en tidslig intersubjektivitet enligt vilket en nutida bedömning kan medföra ett 

historiskt ansvar som länkar ihop det förflutna, nutid och framtid.
25 Ibid., s. 61ff.
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misslyckanden och framgångar kan hon närma sig sin egen nutid och kommande framtid med en icke-

dömande attityd.26

Intersubjektivitet och liminalitet – en filosofisk antropologi

”Vad är människan?” frågade sig Max Scheler. Vidare ställde han frågan, ”Vad är människans plats

bland naturens  ting?” Scheler   ställer  dessa frågor  i  en  filosofisk antropologisk anda och inser  att

vetenskapen, teologin och filosofin var för sig har sina svar men den enhetliga idén saknas. Scheler

menar  att  människan,  till  skillnad  från  djuren  har  förmågan  att  frigöra  sig  själv  från  miljön  och

transformera sig själv till en yttre värld eller en symbolisering av världen. Denna öppenhet till världen

är grundat i ett självmedvetande som förmår att objektifiera både sin omgivande miljö och sin egen

fysiologiska och psykologiska status. Scheler kallar detta för ande men menar att ande inte ska ses som

ett  konkret  väsen  eller  substans  i  människan  utan  snarare  som ren  aktualitet  konstituerad  av  sin

självmedvetna  kraft  att  handla.  Det  är  genom  ande  som  människan  har  tillgång  till  den

fenomenologiska intuitionen om världen vilket utgör grundtanken i den filosofiska antropologin.27 Som

Voegelin-kännaren Barry Cooper beskriver så integrerar den filosofiska antropologin flera olika modus

av den mänskliga erfarenheten i stället för att splittra existensen i dualistiska konstellationer. Själva

realiteten kan inte reduceras till ett av dess ingående element.28 Schelers teori innehåller måhända vissa

filosofiska svårigheter och spekulativa drag men hans betydelse för det kontinentala tänkandet inom

filosofi och sociologi är omfattande.29 Det finns inte utrymme att här fördjupa sig i hans filosofi utan

endast konstatera att till  den filosofiska antropologins efterföljare får Eric Voegelin och till viss del

Voegelins  gode  vän  under  många  år,  Alfred  Schütz  hänföras.30 I  uppsatsen  utgör  den  filosofiska

antropologins  grundantaganden  en  viktig  fixeringspunkt  för  förståelsen  av  Voegelins  och  Arendts

tänkande.
26 Som jag vill tolka Rüsen bör forskaren skilja mellan dömande och värderande uttalande. Dömandet är ett normerande 

utan fakta medan ett värderande uttalande alltid bör vara empiriskt förankrat.
27 Weiss, D., Scheler and Philosophical Anthropology, Philosophy Today, Volume 42, Issue 3, Fall, 1998, s. 235-249.
28 Weiss, D, Scheler and Philosophical Anthropology,  se även  Cooper, s. 170.
29 Weiss, D, Scheler and Philosophical Anthropology. Schelers sista bok, Man´s Place in Nature i vilken han behandlar den

filosofiska antropologin utkom 1928, strax före hans död.
30 Alfred Schütz diskuterade Schelers filosofiska antropologi i artikeln ”Scheler`s Theory of Intersubjectivity and the 

General Thesis of  the Alter Ego”  publicerad i Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 2, No. 3 (Mar., 1942), 
s. 323-347). Voegelins influens av Scheler och Voegelins kritik mot Husserls fenomenologi, som är av betydelse för att 
förstå hans uppfattning om en intersubjektiv fenomenologi, diskuteras av Cooper, B.,  Eric Voegelin and the foundations 
of modern Political science, University of Missouri Press,  Columbia, 1999. Cooper nämner även Voegelins och Schütz 
vänskap sedan många år. Schütz försökte mot slutet av sitt liv utarbeta en teori om den sociala verkligheten genom att 
anknyta till livsvärldsbegreppet. Dock tog han aldrig steget att knyta an till exempelvis Merleau-Pontys existensfilosofi –
som ligger närmare Schelers filosofi – genom att betrakta livsvärlden som en oreducerbar verklighet. Det går därför att 
hävda att Schutz möjligen har en ansats till en filosofisk antropologi utan att ta steget fullt ut. Se Bengtsson, J., 
”Introduktion” till Schütz bok Den sociala världens fenomenologi, Daidalos, 1999, Göteborg. Se även  Zahavi, D., ”Max
Scheler” ur The new Century: Bergsonism, Phenomenology and Respones to Modern Science, red. Ansell-Pearson, K. 
och Schrift, A., D., 1st edition 2010, Routledge, 2014, New Yorks. 171-186.
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En  grundläggande  idé  hos  Voegelin  är  att  självmedvetandet  konstituerar  människans  essens.  Det

mänskliga självmedvetandet och förmågan att reflektera över sig själv och den värld hon lever i är det

som gör henne till människa. Voegelin ställer sig tillsammans med Scheler i det att han hävdar att den

andliga handlingen i sig, det vill säga själva medvetandeblivandet av sin omvärld inte kan göras till

objekt.  Om medvetandeblivandet  inte  kan objektifieras  kan inte  heller  subjektet  som blir  medvetet

objektifiera sig själv utan definierar sig själv som en person. Av den anledningen är den mänskliga

naturen ett medvetande som söker sig mot världen och denna natur kan inte förändras. Därför kan inte

heller världen eller andra personer bli objekt och samtidigt fortsätta att vara personer. Att upptäcka

denna ”andlighet”  innebär  att  inte  längre se sig själv som en del  av världen utan som en fri  men

begränsad varelse i en värld som är emellan (gr. metaxu) två tillstånd. Hon befinner sig mellan liv och

död, mellan ondska och godhet, frihet och nödvändighet och många andra dikotomier. I denna emellan-

tillvaro råder en begränsad frihet där inte allt är möjligt. Det är också, för att föregripa det kommande

resonemanget, inom detta emellan som den politiska ordningen måste skapas.31

Min utgångspunkt vid studiet av totalitarism är att fenomenet inte kan studeras som ett objekt

skilt  från  människors  liv  och  erfarenhet.  Voegelin  menar  att  människans  natur  utgörs  av  hennes

medvetande som söker  sig  ut  mot världen.32 Eftersom människan är en del  av den verklighet  hon

studerar kan hon inte i strikt mening ställa sig utanför verkligheten och göra företeelser till studieobjekt.

Verkligheten kan endast studeras genom att själv leva och reflektera över den verklighet hon lever i.33

Den vetenskapliga ”objektiviteten” består i att låta förståelsen och den egna erfarenheten av företeelsen

vara väl underbyggd med empiriskt faktamaterial och ett stringent teoretiserande. Erfarenheten i sig är

varken sann eller  falsk,  dock har  den ett  varande med en viss struktur.  Huruvida den i  ”objektiv”

mening är  förankrad  i  verkligheten  avgörs  av  den teoretiska  argumentationen kring erfarenheten.34

Enligt Voegelins filosofiska antropologi är idéer inte tidslösa och universella ”monader” utan är en del

av människans erfarenhetsvärld som formuleras i en självreflexiv handling som sedan symboliseras och

ges kraft i form av ideologi eller religion. Sambandet mellan tankerfarenheten och den symboliserade

ideologin är  en  inre ordningslinjäritet  där  idén inte  ska ses  som ett  fristående objekt  utan som en

tankeerfarenhetsprocess  som sker  inom subjektet  och som delas med andra subjekt.35 Det  finns  en
31 Cooper, B.,  Eric Voegelin and the foundations of modern Political science, University of Missouri Press,  Columbia, 

1999, s. 170-175. Voegelin använder begreppet metaxu i sina senare verk men grundtanken finns implicit formulerad 
redan 1952.

32 Ibid., s. 168.
33 McGuire, S., F., Eric Voegelin and David Walsh on Modernity and the Search for Order, Perspectives on Political 

Science, 39:3, 2010, s. 134-139.
34 McMylor, P., Reflexive historical sociology: consciousness, experience and the author, History of the Human Sciences, 

Vol. 18, No. 4, 2005, s. 141-160; Szakolczai, A., Liminality and Experience: Structuring transitory situation and 
transformative events, International  Political Anthropology Vol. 2 (2009) No. 1, s. 141-172.

35 Cooper, B.,  Eric Voegelin and the foundations of modern Political science, s. 161ff. Cooper diskuterar i detta kapitel 
Voegelins fundament för den filosofiska antropologin utgående från inspiration av Max Scheler samt kritik mot Husserl. 
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gemensam erfarenhet som måste hänföras till  någon form av verbaliserad ideologi inom vilken det

uppkommit en symbolisering av dessa erfarenheter.36

Intersubjektivitet  kan  också  kopplas  till  det  teoretiska  begreppet  liminalitet  vilket  utgör  ett

grundläggande teoretiskt perspektiv i uppsatsen. Enligt den danske antropologen och sociologen Björn

Thomassen  kan  begreppet  liminalitet  betraktas  som  ett  centralt  begrepp  av  samma  dignitet  som

”struktur”  och ”praxis”.  Inom en liminalitet  upplöses  gamla  strukturer  och  praxis,  referenspunkter

försvinner  och  strävan  att  hitta  nya  blir  en  viktig  motivationsfaktor.  Något  förenklat  men  ändå

klargörande  går  det  att  säga  att  inom liminaliteten  ryms  mänskliga  erfarenheter  som strategier  att

respondera  gentemot  omvälvande  förändringar.37 Det  är  dock  viktigt  att  förstå  att  liminalitet  inte

förklarar något, liminalitet är  eller  sker.  Den knyter ihop makro-tillstånd med mikro-fenomen, yttre

realiteter  med inre,  samhällen med individer. Politiska skeenden som krig,  revolutioner  eller  andra

omvälvande händelser tvingar de enskilda människorna och grupperna att förhålla sig till skeendet och

eventuellt orientera sig mot nya och mer hållbara referenspunkter.38 Tillståndet permanent liminalitet

uppkommer när övergången aldrig når positionen att skapa en ny ordning utan tillvaron blir ett ständigt

sökande efter en hållbar ordning.39

Antropologen van Gennep studerade afrikanska stammars övergångsritualer. Enligt hans teori

finns det en period före övergången, en period efter övergången och så naturligtvis själva övergången

som  han  kallar  liminalitet.40 Begreppet  har  utvecklats  av  van  Gennep  själv  men  även  i  senare

sociologiska teorier.41 Liminalitet kan vara av personlig (inre) art eller av politisk (yttre) art. Den yttre

liminaliteten kan samverka med den inre.  Inom den personliga liminaliteten ryms livshändelser  av

betydelse för rekonstruktion av livets villkor. Den politiska liminaliteten rymmer händelser där kollaps

av ordningar äger rum, till exempel där liberalism och demokrati blir överflödiga ideologier. Människor

måste inom alla former av liminalitet reorientera sig då gamla principer inte längre räcker till.

Ordet ”liminalitet” eller ”liminal” härstammar från det latinska ordet limen som refererar till ett

rum mellan rymd eller tid.42 Som nämns ovan användes ursprungligen begreppet inom antropologin för

Voegelin hävdar att grunden för en historiefilosofi måste vara en antropologisk utgångspunkt enligt vilket ett mänskligt 
medvetande söker sig ut mot världen. Medvetandet är konstituerande för erfarenheter, erfarenheterna verbaliseras i 
meningsbärande språk och symboler vilka sedan formas till ideologier. Resonemanget är i flera avseenden komplext och 
här kan endast Voegelins tankar återges översiktligt.

36 Szakolczai, A., Reflexive historical sociology, Routledge, Taylor and Francis Group, London and New York, 2000, s. 
44ff.

37 Thomassen, B., Liminality and the Modern:living through the in-between, Ashgate, Farnham, 2014, s. 1-2
38 Ibid., s. 7f.
39 Ibid., s. 14.
40 Ibid., s. 16ff, s.36f.
41 Ibid., s 71ff.
42 Den lexikaliska översättningen av limen är enligt Wiktionary <https://en.wiktionary.org/wiki/limen> (Hämtad den 22 

november 2016) exempelvis tröskel eller ingång och kan betyda både början och slut. Användningen av begreppet vill 
förmedla bilden av ett tillstånd som varken är på den ena eller andra sidan utan någonting mitt emellan. Står jag på 
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att beskriva tillståndet i olika afrikanska passageriter, emellan det tillstånd som rådde före och det som

rådde efter att passagen hade genomförts. Liminalitet har därefter visat sig vara ett fruktbart begrepp

även  för  att  förstå  skeenden  inom  sociologi  och  historia.43 Begreppet  innebär  en  hjälp  att  förstå

skeenden där gamla ordningar bryter samman och hur transitionen mot en ny ordning ter sig. Alla

former  av  paradigmskiften  kan  studeras  inom  liminalitetsperspektivet  såsom  exempelvis  den

protestantiska  reformationen,  den  vetenskapliga  revolutionen  eller  utvecklingen  av  det  moderna

samhället under 1700-talet.

Liminalitet  kan  uppfattas  som  ett  transitionstillstånd  från  en  ordning  att  vara  barn  eller

ungkarl/ungmö mot en ny ordning som vuxen eller gift. Den kristna konfirmationen och bröllopet är,

även  om innehållet  kanske  är  något  annat  än  förr  i  världen,  två  vanliga  transitionsritualer  i  vårt

samhälle. Om den gamla och den nya ordningen kan sägas vara positionsstrukturer är liminaliteten den

interstrukturella situationen eller skeendet inom vilken det sker en re-strukturering och re-definiering av

otydligheter som uppkommit när de gamla ordningarna inte längre är hållbara fixpunkter.

Reflexiv historisk sociologi

Begreppet reflexiv historisk sociologi härstammar från sociologen Arpad Szakolczais arbete med att

knyta samman Max Webers och Michel Foucaults ”livsverk” med Eric Voegelin, Norbert Elias, Lewis

Mumford  och  Franz  Borkenau.44 Det  reflexiva  kan  hänföras  till  det  ontologiska  antagandet  att

människan  är  själv-reflexiv  och  i  samspel  med  sin  sociala  omgivning  skapar  reflexiva  sociala

konstruktioner.  Genom  att  koppla  det  reflexiva  till  det  historiska  kan  Szakolczai  genomföra  en

rekonstruerande analys av sina valda författare genom att ta hänsyn till de historiska omständigheter

som de själva levde i och responderade gentemot i sin själv-reflexion. För att åstadkomma en sådan

analys använder Szakolczai sig av begreppet liminalitet och skiljer mellan de instabila liminala och de

stabila icke-liminala historiska tillstånden. Vilken form av kontext tänkaren är verksam i kommer enligt

teorin  att  påverka  dennes  tänkande.  Under  stabila  (icke-liminala)  tillstånd är  mycket  av  idéer  och

mänskligt beteende externt givet medan liminala tillstånd löser upp gamla strukturer då externa faktorer

inte längre kan tas för givna. Huruvida nya idéformer bildas är beroende av människors själv-reflexiva

tankar. Szakolzcai menar att hans valda tänkare lever i en form av permanent liminalitet liksom hela

moderniteten  kan  betraktas  som  ett  permanent  liminalitetstillstånd.  Samtliga  sex  tänkare  har

gemensamt att de rör sig mot de historiska perioderna före den egna samtiden för att försöka förstå
tröskeln mitt emellan två rum befinner jag mig således varken i det ena eller det andra rummet utan emellan rummen.

43 Szakolczai, A., Liminality and Experience: Structuring Transitory situations and transformative events, International  
Political Anthropology Vol. 2 (2009) No. 1, s. 141-172. Se särskilt  s. 141-142, 144-146.

44 Szakolczai, A., Max Weber and Michel Foucault: Parallell life-works,  Taylor and Francis Group, London and New 
York, 1998; Szakolczai, A.,  Reflexive historical sociology, Routledge, Taylor and Francis Group, London and New York,
2000; Szakolczai, A., The genesis of Modernity, Taylor and Francis Group, London and New York, 2003.
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uppkomsten av de moderna idéerna. I flera fall vad gäller de nämnda tänkarna stannar denna rörelse

inte upp förrän vid det antika Grekland, den israeliska stat som uppstod efter exilen i Babylon cirka 500

år f. Kr. eller vid Roms uppkomst och fall.

De tre begreppen som ingår i begreppet reflexiv historisk sociologi signalerar var för sig olika

akademiska  traditioner  inom  humanistisk  forskning.  Det  reflexiva  appellerar  till  filosofisk

självreflektion, sociologi till empirisk vetenskap och historisk i dess kvalitativa mening appellerar till

traditioner som exkluderar sociologisk formalism. Reflexiv historisk sociologi kan därför inte sägas

vara  en  syntes  av  tre  traditioner  utan  snarare  en  diskursiv  figuration  som söker  att  undvika  den

filosofiska  spekulationen  likväl  som  att  undvika  den  positivistiska  vetenskapens  fallgropar.  Det

empiriska  måste  således  kopplas  till  en  historisk-tolkande  dimension  där  helheten  formas  till  en

reflekterande historisk-hermeneutisk sociologi.45

Szakolczai  håller  den  franske  historikern  och  filosofen  Pierre  Hadot  (1922-2010)  högt  och

menar att han är en av de som återvänt till den klassiska filosofins grundhållning, nämligen att filosofin

är ett sätt att leva och något mer än att enbart studera filosofiska texter.46 Vem befinner sig exempelvis

bakom texten och i vilken situation skriver tänkaren det han skriver? Sammankopplat med van Genneps

och Victor Turners liminalitetsteori uppstår ett dynamiskt sätt att arbeta med historiska texter utifrån en

kontextualisering  som  är  mer  djupgående  än  endast  en  intellektuell  kontext.  Metoden  kräver  att

forskaren närmar sig tänkarna utifrån ett  brett  perspektiv där  hänsyn tas till  hela deras biografiska

process.  Naturligtvis  går  det  att  invända  att  Szakolczais  metod  är  väldigt  bräcklig  och  i  stor

utsträckning beroende av sensitiviteten i den biografiska tolkningen där risken för subjektiva omdömen,

psykologisering och alltför långtgående tolkningar är uppenbar. Trots detta finns det skäl att betrakta

reflexiv  historisk  sociologi  som en  metodologisk  ram för  att  rekonstruera  fiktiva  dialoger  mellan

tänkare. Här finns ett utrymme för att spekulera och skapa hypoteser samtidigt som analysen självklart

måste förankras i ett någorlunda säkert och stringent resonemang.

Det pneumopatologiska perspektivet

Den gnostiska  erfarenheten  var  för  Voegelin  ett  viktigt  begrepp för  att  förstå  den  moderna

världens  politiska  situation,  vilken  kan  förstås  om  den  antika  religiösa  gnosticismens  fundament

jämförs  med  den  politiska  moderniteten.  I  den  antika  gnosticismen  ansågs  världen  vara  ond  och

människan måste fly från denna onda tillvaro och söka sig till sin egentliga och andliga miljö skild från

det  skapade.  Det  moderna  och  revolutionärt  gnostiska  består  enligt  Voegelin  i  att  förneka

45 McMylor, Reflexive historical sociology: consciousness, experience and the author, History of the human sciences, Vol, 
18, No.4, 2005, s. 141-160.

46 Ibid., s. 149.
17



mänsklighetens gemensamma tillvaros existensberättigande och att den andra, ideala världen kan nås

genom ett utnyttjande av denna världs medel, exempelvis det våld och den terror som kommer till

uttryck hos de revolutionära massrörelserna.47

Voegelins  infallsvinkel  till  den  antika  religiösa  gnosticismen  var  inte  alls  unik  i  den  tyska

akademiska debatten. År 1835 publicerade teologen Ferdinand Christian Bauer (1792-1860) sitt verk

Die christliche Gnosis där de tyska idealisterna framställs som moderna gnostiker .48 Också filosofen

Hans  Jonas  menade  att  Martin  Heideggers  existensfilosofi  hade  parallella  drag  med  den  antika

gnosticismen.49 Voegelin  hävdade  ursprungligen  att  gnosticismen  empiriskt  kunde  visas  ha  en

kontinuitet  från antiken till  de  moderna varianterna men modifierade  själv  senare  denna tes  under

inflytande från den akademiska forskningen och medgav bland annat att även andra filosofier, som till

exempel  neo-platonismen  under  renässansen  hade  haft  ett  genomgripande  inflytande  över  det

västerländska tänkandet.50

Begreppet pneumopatologi har föreslagits  av Voegelin själv och andra som alternativ då ett

sådant begrepp fokuserar på det typiska i idén och tonar ner det historicistiska inslaget.51  För att förstå

betydelsen  av  Voegelins  djupa  förankring  till  det  gnostiska  (pneumopatologiska)  i  den  moderna

världens tänkande är det av vikt att säga något om Voegelins grundfilosofi.  Voegelin tänker sig att

mänskligheten i existensiell mening befinner sig i ett emellan-tillstånd (gr. metaxu)  som bland annat

innebär  att  mänskligheten  lever  i  ett  spänningsförhållande  mellan  världen  här  och  nu  och  den

transcendenta källan till det slutliga (gr. eschatos) som kallar människor till sig.52 Detta tänkande kan

uppfattas  som något  religiöst  eller  andligt  men som jag uppfattar  Voegelin går  det  att  förstå  detta

metaxu-tillstånd i strikt existensiell mening. De flesta människor strävar efter en mening och ett syfte

med sina liv oavsett om livsåskådningen är religiös eller ateistisk. I den meningen är begreppet ”andlig”

likvärdigt med ”existensiell”. Mänskligheten strävar, som Voegelin ser det mot en ”gudomlig” källa av

47 Voegelin, Voegelin, E., The New Science of Politics, The University of Chicago Press, Chicago, 1952., s. 145ff.
48 Voegelin, E., Vetenskap, politik och gnosticism, svensk översättning av Bengtsson, J-O, Prisma 2001. Originaltitel: 

Wissenschaft, Politik und Gnosis, Kösel-Verlag KG, München, 1959, s. 51ff.
49 Jonas, H., The Gnostic Religion. The Message of the Alien God and the Beginning of Christianity, 1st edition 1958.
50 Bland andra Rudolf Bultmann, som Voegelin själv hänvisade till som stöd för sina tankegångar, kritiserade Voegelin för 

att göra gnosticmen sekulär och därmed, enligt Bultmann förta gnosticismens essens. Se Rossbach, S.,  ”Gnosis” i Eric 
Voegelins Philosophy, Political Science Reviewer, Vol. 34, Number 1, Fall 2005, s.83. I sitt 20-årsjubileumsanförande av 
sina Walgren-föreläsningar från 1951 tonade Voegelin ner det gnostiska inslaget och menade att nyplatonismen under 
Renässansen bidragit till en återgång till ett tänkande om Kosmos som gudomligt och menade därför att i nyplatonismen 
fanns ursprunget till alla former av senare immanentism. Se Mcknight, Gnosticism and Modernity: Voegelin´s 
reconsiderations Twenty years After the New Science of Politics, The Political Science Reviewer, Vol. 34, Number 1, Fall
2005, s. 128-129.

51 Rossbach, S., Gnosis” i Eric Voegelins Philosophy, Political Science Reviewer, Vol. 34, Number 1, Fall 2005, s. 77-121. 
Se s.  89. Rossbach menar att begreppet gnosticism var en fas i Voegelins forskningsprojekt och att han senare sökte efter
ett mer användbart begrepp.

52 McGuire, S., F., Eric Voegelin and David Walsh on Modernity and the Search for Order, Perspectives on Political 
Science, 39:3, 2010, s. 134-139.
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ordning som ger  existensen struktur  och mening.  Denna strävan och erfarenhet  uttrycks i  form av

symboler,  som kan  uppfattas  som religiösa  eller  existensiella.  Historien  konstitueras  därför  av  att

mänskligheten i sin kamp för att förstå den andliga (existensiella) delen av existensens ordning ständigt

utvecklar nya symboler. Ytterligare en dimension av mänsklighetens metaxu är att denna strävan efter

mening och behov att uttrycka den i symboliserad form präglas av att alla människor är deltagare i

existensen. Det är bara möjligt att förstå existensens villkor genom att leva i existensen tillsammans

med andra människor.53

Voegelin använde till en början begreppet modern gnosticism för att beskriva hur den moderna

världen genomför en revolt mot denna metaxus begränsning genom att i existensiell mening alienera sig

från världen som den ter sig här och nu och en vilja att reorganisera den världsliga världen till  en

fullkomlig  värld.  Den  fundamentala  tanken  i  pneumopatologin  är  en  ovilja  att  acceptera

spänningstillståndet i  metaxu och en vilja att bryta sig ur den världsliga världens begränsningar och

med mänsklig handling uppnå det fullkomliga slutliga, det vill säga eschatos.54

Det pneumopatologiska kan uppkomma genom att frågan varför världen är full av lidande och

ondska ges det paradoxala svaret att den i själva verket inte är full av lidande och ondska. På så sätt

splittras tillvaron i en dual tillvaro där det onda förläggs till en del av tillvaron som egentligen inte

existerar, eller åtminstone inte borde existera, och det goda till den sanna tillvaron. För att lösa denna

duala tillvaros verklighetssplittring förutsätts sedan att människan själv inte tillhör den onda världen

utan egentligen är förenad med den goda tillvaron. På så sätt skapas, enligt historikern Yotam Hotam,

en samtidig dualism-monism där människan är predestinerad till den goda tillvaron. Förutsättningen för

att  denna  eskatologi  ska  förverkligas  är  att  hon  uppnår  verklig  kunskap  (gr.  gnosis)  om  hur  det

egentligen förhåller sig. Eftersom den onda tillvaron är predestinerad att förintas blir människor som

uppnår  gnosis den  verkliga  Människan  med  en  enda  moralisk  skyldighet,  nämligen  att  befrämja

förintandet av den onda världen.55 Det som inte  existerar,  eller  inte bör existera,  måste helt  enkelt

förstöras.  Grunden  för  en  sådan  pneumopatologi  ligger  i  det  som  Voegelin  uppfattar  som  en

immaniserad  form  av  eskatologi.   Det  som  före  sekulariseringen  var  transcendent  gudomligt

förflyttades och immaniserades in i människan samtidigt som det eskatologiska bevarades i sekulär

form. Människan kunde på så sätt, inom olika övermänniskoideologier se sig själv som en immaniserad

53 McGuire, S., F., Eric Voegelin and David Walsh on Modernity and the Search for Order, Perspectives on Political 
Science, 39:3, 2010, s. 134-139.

54 Webb, E., Voegelin`s ”Gnosticism” reconsidered, The Political Science Reviewer; 2005, Vol.34, s. 48-76.
55 Hotam, Y., Modern Gnosis and Zionism: The Crisis of Culture, Life Philosophy and Jewish National Thought. Hotam 

utgår i sitt teoretiserande från den tyske filosofen Ludwig Klages (1872-1956) distinktion mellan Leben och Geist. I 
Geist finns allt destruktivt och livsfientligt medan Leben innehåller det motsatta. Eftersom människan är bestämd att leva
i Leben måste Geist förintas i samhället. Det dualistiska är alltså problemet som ska besegras. Båda världarna kan inte 
existera utan endast en är bestämd till existens. Därmed är det monistiska perspektivet slutmålet.
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gudomlighet med en specifik eskatologi och med ett definierat eschatos.

Voegelins pneumopatologi kan låta sig jämföras med vissa av Arendts iakttagelser även om

Arendt inte accepterar den historiska linjäritet som Voegelin ursprungligen förespråkade. Dock anser

jag att det finns paralleller i struktur och element som är intressanta i en Arendt-Voegelin analys. Av

denna anledning är pneumopatologi ett viktigt teoretiskt begrepp för att analysera såväl Voegelin som

Arendt.

Det metodiska arbetet

Grundtanken är att låta Voegelin och Arendt föra en dialog angående centrala teman. I de fall där ingen

autentisk dialog  har  förekommit  rekonstrueras  en tänkt  dialog genom källmaterialets  innehåll  samt

sekundärlitteratur som behandlar det aktuella temat. Konkret innebär metodiken att låta konversationen

åren 1951-1953 mellan Voegelin och Arendt angående Arendts bok The Origins of Totalitarianism styra

vilka perspektiv och begrepp som tematiseras och analyseras. Med den tematiserade konversationen

som  utgångspunkt  rekonstrueras  en  tänkt  dialog  mellan  Arendt  och  Voegelin.  Som  stöd  för  den

rekonstruerade dialogen använder jag dels Arendts respektive Voegelins tidigare nämnda verk från 1951

och 1952 samt korrespondensen dem emellan, dels använder jag andra akademiska verk där Arendts

respektive Voegelins teoretiska perspektiv diskuteras utifrån dialog med andra centrala personer inom

den akademiska diskussionen.

I  denna studie utgår  jag från teorier  vilka menar  att  även tänkarens  personliga miljö  måste

beaktas. Det är förvisso vanskligt att dra slutsatser om kausalitet mellan exempelvis Webers psykiska

”sammanbrott” och utvecklingen av hans tes om den moderna världens sekulariserade protestantism

eller mellan Nietzsches på senare år tilltagande psykiska sjukdom och hans nihilism. Dock är det viktigt

att framhålla att personliga livshändelser inte går att bortse ifrån utan bör integreras i ett heltäckande

hermeneutiskt resonemang kring tänkarens teorier.56 Det räcker inte med att känna till samtidens teorier

för att förstå hur tänkaren själv responderade på den teoretiska idémiljön. Ett beaktande av tänkarens

personliga erfarenheter vidgar perspektiven och åskådliggör i högre omfattning tänkarens personliga

reception och därmed läggs ytterligare en viktig dimension till i det teoretiska resonemanget. För att

mer konkret tydliggöra dessa personliga livshändelsers betydelse i relation till politiska världshändelser

och  den  akademiska  debatten  om  politik  och  ”det  politiska”  kommer  jag  att  använda  begreppet

liminalitet,  ursprungligen en antropologisk term men som på senare tid kommit att  användas inom

historisk  och  sociologisk  forskning.  I  det  metodiska  arbetet  är  det  av  stor  vikt  att  ta  hänsyn  till

livshändelsernas betydelse för utvecklingen av det teoretiska tänkandet. Arendt och Voegelin fick båda
56 McMylor, Reflexive historical sociology: consciousness, experience and the author, History of the human sciences, Vol, 

18, No.4, 2005, s. 141-160.
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fly undan Gestapo 1933 respektive 1938 vilket bör ha påverkat deras tänkande och deras uppfattningar

om totalitarismen. Likaså kan det vara fruktbart att studera den akademiska idémiljön och om möjligt

den potentiella läsningserfarenheten. Detta utgör grunden för den biografiska tolkningsprocessen.57  

1.5 Källor och material

Grundläggande för studien är att analysera Arendts bok The Origins of Totalitarianism samt Voegelins

bok The New Science of Politics. Eftersom Arendt i ett stycke i The Origins of Totalitarianism  refererar

till Voegelins artikel ”Origins of Scientism” (1948) så inkluderas också den i analysen. Dessutom är

Arendts och Voegelins replikskifte i  The review of Politics samt deras privata brevkorrespondens av

intresse. Arendts  och  Voegelins  arbeten  är  oerhört  omfattande  och  är  ett  mångfacetterat  livsverk

producerat under flera decennier. Av den anledningen är en analys av Arendts respektive Voegelins

idéer med åtföljande komparation mer fruktbar då analysen utgår från en begränsad tidsperiod (1951-

1953). Genom att använda korrespondensen, såväl den formella som den informella mellan Arendt och

Voegelin blir analysen mer koncentrerad kring vissa givna ramar och perspektiv som framkommer i

denna korrespondens. Samtidigt förmedlar materialet deras respektive fundamentala idéer och analysen

kan  användas  för  att  vidga  perspektiven  i  en  ansats  att  förklara  och förstå  deras  idéer  utifrån  ett

helhetsgrepp.

The New Science of Politics publicerades 1952 och är en introduktion i Voegelins teoretiska

system där han presenterar sin syn på den politiska teorin som en historiefilosofi. Från antikens historia

och Aristoteles och Platon, Roms kristnande, Augustinus (354-430) immanentisering av Kristi andra

ankomst  (gr.  parousia),  Joachim  av  Floris  (ca  1130-1202)  trinitariska  spekulationer  och  den

västerländska andlighetens immaniserade eskatologi och det gnostiska upproret mot Ordningen rör sig

Voegelin  genom  världshistorien  för  att  slutligen  landa  i  den  nutida  totalitarismens  struktur  och

motståndet  mot  den  gnostiska  revolten.  Hela  det  västerländska  samhällets  historia  kan  på  så  sätt

generaliseras  till  en  process  där  mänskligheten  övergår  från  att  betrakta  sig  som  individer  med

mänskliga begränsningar underordnade en transcendent Gud, till att se sig själva som Övermänniskan

eller  Supermänniskan  konkret  manifesterad  i  1800-talets  positivism  hos  Comte,  Marx

vänsterhegelianska  ideologi  och  slutligen  i  den  sovjetiska  bolsjevismen  och  den  tyska

nationalsocialismen.  För  denna  övermänniska,  oavsett  dennes  grundläggande  ideologi  ses  allt  som

möjligt att uppnå.

Boken är förutom denna övergripande historiska genomgång även en teoretisk uppgörelse med

57 McMylor, Reflexive historical sociology: consciousness, experience and the author, History of the human sciences, Vol, 
18, No.4, 2005, s. 141-160. Här kan även refereras till den svenska traditionella idéhistorien, till exempel hos Johan 
Nordström (1891-1967) som betonade inlevelsens betydelse för den historiska förståelsen. 
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matematiserad social vetenskap och politisk teori där Max Webers ovilja till en värderande politisk teori

kritiseras  starkt.  Voegelins  antipati  mot  en  nykantiansk  infallsvinkel  märks  också  tydligt  då  han

definierar  det  politiska  utifrån  ett  fenomenologiskt  antagande  om  människan  snarare  än  att  se

vetenskapen som strikt epistemologisk. Boken kan därför ses som en ideologisk uppgörelse med den

moderna  världens  scientistiska  och  positivistiska  förnuftsdyrkan  materialiserad  i  en  utilitaristisk

vetenskapssyn som inte bara genomsyrar matematik, fysik och teknologi utan också historia, sociologi

och andra humanvetenskaper.

Jämfört med Voegelin är Hannah Arendt vida mer känd i Sverige och flera av hennes böcker

finns översatta till svenska.58  Som nämns av Ulrika Björk och Anders Burman i Konsten att handla –

konsten att  tänka: Hannah Arendt om det politiska så tillhör Arendt en i  Sverige sällan diskuterad

politisk-teoretisk  idétradition  som går  tillbaka  till  en  kontinentalfilosofisk  inriktning  snarare  än  en

samhällsvetenskaplig fokusering  i  vilken exempelvis  John Rawls  och Jürgen Habermas är  centrala

tänkare.59 Arendt tillhör, menar Björk och Burman i stället en mer djupgående analystradition där inte

bara  den  manifesta  politiska  organisationen  aktualiseras  utan  också  själva  fundamenten  för  det

politiska. Kontrasten kan illustreras med skillnaden mellan hur politik borde bedrivas och vad politik

egentligen är.

I  USA  fick  Arendts  bok  om  totalitarismen  titeln  The  Origins  of  Totalitarianism och  i

Storbritannien  The Burdens of Our Time.  Ingen av dessa titlar motsvarade dock Arendts önskningar

utifrån hennes intentioner och metodologi.60 Därför blev den tyska titeln,  när boken utkom 1955, i

Arendts egen översättning,  Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft.  I  förordet förklarar hon att

ursprunget till  nazismen och i bolsjevismen finns hos nationalstaternas nedgång och fall samt i det

anarkistiska draget i de moderna massrörelserna och de element som kan spåras till totalitarismen ses i

den moderna antisemitismen och imperialismen.61

I The Origins of Totalitarianism analyserar Arendt hur förutsättningar skapades för att upplösa

traditionella politiska och moraliska värden till uppkomsten av totalitära stater under 1900-talet. Boken

indelas i tre delar där den första behandlar antisemitismen, den andra europeisk kolonial imperialism

och den tredje totalitarismen som fenomen. Arendt ville se den totalitaristiska ideologin som något

58 Under våren 2016 har exempelvis Arendts genombrottsbok utgivits på svenska med titeln  Totalitarismens ursprung.
59 Björk, U., Burman, A (red)., Konsten att handla – konsten att tänka: Hannah Arendt om det politiska. Axl Books, 

Stockholm, 2011, s. 7f.
60 Arendt, ”A Reply”, The review of Politics, Arendt skriver: ”I did not write a history of antisemitism or of imperialism[...]

The book, therefore, does not really deal with the ”origins” of totaritarianism [sic][...] but gives a historical account of 
the elements which crystallized into totalitarianism[...]”

61 Ludz, U., ”Zu diesem Band”,  ur Disput über den Totalitarismus. Texte und Briefe, herausgegeben vom Hannah Arendt-
Institut in Zusammenarbeit mit dem Voegelin-Zentrum für Politik, Kultur und Religion der LMU München. Mit einer 
Einleitung von Ursula Ludz und Kommentaren von Ingeborg Nordmann und Michael Henkel, V&R unipress 2015, 
Göttingen, s. 7-8 där delar av förordet till Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 1955 citeras.
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unikt  i  historien  som  inte  låter  sig  förstås  enbart  genom  paralleller  med  medeltida  tyranniska

styrelseskick.62 Även om Arendt förmodligen knappast skulle inordna sig Karl Löwiths (1897-1973)

sekulariseringsparadigm, som dock Voegelin anammade, tycks Arendt ändå vara ense med dessa att

idélinjen mellan Luther, Fredrik den store, Hegel, Bismarck och nazismen måste ifrågasättas. Hennes

grundläggande resonemang, som Björk och Burman beskriver det, utgår dock ifrån det som hon ansåg

vara det politiska livets kärna, att det finns individer som förmår att handla och därmed framträda i en

mänsklighetens pluralitet. I en totalitaristisk stat är denna pluralitet tillintetgjord då individerna måste

underordna sig statens strävan efter global makt genom terror under devisen ”allt är möjligt”.63

Trots  olikheter  tycks  det  alltså  finnas  en gemensam tanke hos  Arendt  och Voegelin som är

angelägen att beakta. Denna gemensamma tanke kan belysas genom den korrespondens Arendt och

Voegelin utväxlade i tidsskriften  Review of Politics men också i den privata brevväxling som Voegelin

initierade i mars 1951.

1.6 Disposition

Analysdelen består av två delar, för det första en biografisk sammanställning av Arendt samt Voegelin,

deras liminalitetstillstånd samt en analys av deras ideologiska tillhörighet där perspektivet är att deras

ideologiska position ur ett liminalt perspektiv kan ses som en plastisk företeelse. Av den anledningen

blir det ohistoriskt att lyfta ur deras teorier ur den specifika liminaliteten och infoga deras tänkande i ett

modernt  konservativt  politiskt  liv. Den  andra  analysdelen behandlar  Arendts  och  Voegelins  tankar

utifrån  deras  korrespondens  1951-1953.  Arendt  står  för  det  partikulära  och  icke-kausala  medan

Voegelin  representerar  det  generaliserande  och  den  historiesociologiska  kausaliteten.  Arendt  och

Voegelin  analyseras  utifrån  sina  respektive  perspektiv  på  scientism,  den  politiska  religionen,  den

mänskliga naturen och sina ire et studio-kontroversen. Avslutningsvis analyseras om Arendts teori kan

förstås utifrån ett pneumopatologiskt perspektiv Diskussionsdelen består av två delar. Först diskuteras

det politiska utifrån Mouffes resonemang och via  en jämförelse med Jürgen Habermas och Joseph

Ratzinger (f. 1927). Den andra delen diskuterar och problematiserar totalitarismdiskursen sett ur den

akademiska debatten från 1970-talet  och framåt. Här problematiseras Arendts och Voegelins teorier

utifrån  ett  samtidsperspektiv.  Avslutningsvis  görs  en  sammanfattning  av  viktiga  slutsatser  och

perspektiv.

62 Björk, U., Burman, A (red)., Konsten att handla – konsten att tänka: Hannah Arendt om det politiska., s. 11f.
63 Ibid., s. 7f.
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2. FORSKNINGSLÄGE OCH PROBLEMFOKUS

2.1 Översikt

Materialet med fokus på Arendts respektive Voegelins tänkande är omfattande men jämförande studier

dem emellan är betydligt mer sparsamma. Betraktar vi receptionen av Voegelin i svensk forskning är

den näst  intill  obefintlig.  Idéhistorikern  Hjalmar  Falk  ägnar  Voegelin  en  del  uppmärksamhet  i  sitt

avhandlingsarbete från 2014 om Carl Schmitt (1888-1985). Även idéhistorikern Jan-Olov Bengtsson

har genom sina svenska översättningar av några av Voegelins texter uppmärksammat Voegelin och den

undanskymda roll han intar i den svenska akademiska debatten. Inom kontinental och angloamerikansk

debatt  är  materialet  mer  omfattande.  Baehr  och  kanadensaren  Robert  Virdis  har  båda  analyserat

Voegelins  och  Arendts  kontakt  1951-1953  och  deras  replikskifte  i  The  Review  of  Politics  2012

respektive  2011.64 Voegelins  och  Arendts  korrespondens  utgavs  2015  på  tyska  (Disput  über  den

Totalitarismus)  tillsammans med flera  kommentarer  i  samarbete mellan Hannah-Arendt-Institut  och

Voegelin Zentrum.65

År 2014 utkom Sylvie Courtine-Denamys bok De la bonne sociéte. L. Strauss, E. Voegelin, H.

Arendt. Le retour du politique en philosophe.  Eno Trimçev presenterar i sin avhandling  Rethinking

Political Foundations With Leo Strauss, Hannah Arendt and Eric  Voegelin (2013) sin bild av de tre

tänkarna. Två  böcker som i viss mån knyter samman Arendt och Voegelin är för det första Peter Baehrs

Hanna Arendt, Totalitarianism and the Social Sciences från 2010 samt för det andra Barry Coopers

Eric Voegelin and the foundations of modern Political science  från 1999.  För övrigt finns en mängd

artiklar som antingen behandlar Arendt eller Voegelin var för sig, eller i vissa fall omnämner båda som

härrörande ur en gemensam intellektuell tradition. Den sistnämnda positionen intar John Francis Burke

i artikeln “Voegelin, Heidegger and Arendt: Two`s a company, three`s a crowd?” från 1993.

2.2 Att förstå Arendt och Voegelin inifrån och emellan

John Francis Burke argumenterar i sin artikel för att både Voegelin och Arendt delar ett intresse för det

politiska livets fundamentala förutsättningar.66 För Voegelin var det angeläget att utgå ifrån en filosofisk

antropologi som kan definiera människan som en medveten varelse mellan världen som vi lever i och

64 Virdis, R., Voegelin and Arendt on Religion and Politics, Eric Voegelin Society 2011. Eric Voegelin Society Meeting, 
Seattle, Washington, Sept. 1-4, 2011. Hämtad 2016-04-03 <http://sites01.  lsu.edu/faculty/voegelin/the-voegelin-
society/eric-voegelin-society-meeting-2011/>. Virdis arbete är en sex-sidig presentation av hans forskning kring Arendt 
och Voegelin. Virdis fullständiga arbete har utan framgång eftersökts av uppsatsförfattaren.

65 Ludz, U., Nordmann, I., Henkel, M., Disput über den Totalitarismus. Texte und Briefe, herausgegeben vom Hannah 
Arendt-Institut in Zusammenarbeit mit dem Voegelin-Zentrum für Politik, Kultur und Religion der LMU München. Mit 
einer Einleitung von Ursula Ludz und Kommentaren von Ingeborg Nordmann und Michael Henkel, V&R unipress 2015,
Göttingen.

66 Burke, J., F., Voegelin, Heidegger and Arendt: Two`s a company, three`s a crowd?, Social Science Journal, 1993, Vol. 
30, Issue 1, s. 83-98.
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den  transcendenta  tillvaron  som  den  medvetna  människan  söker  sig  emot.  Detta  är  för  Voegelin

mänsklighetens metaxu, alltså livet emellan. För den praktiskt orienterade Arendt utgörs detta emellan

av  rummet  för  den  offentliga  interaktionen  och  därmed  det  politiska  livet.  Voegelins  filosofiska

antropologi blir enligt Burke alltför generaliserande när det kommer till att differentiera olika former av

liberalism från varandra. För Voegelin står allt mellan transcendentalister och immanentister där till och

med  liberalism tillsammans  med  totalitarism tenderar  att  hamna  på  den  immanenta  sidan.  Arendt

intresserar sig å andra sidan för det partikulära i en sådan omfattning att hon är ovillig till att inordna

sina iakttagelser av historiska fenomen under universella system. För Arendt är allt så unikt att det

saknar mening i andra fall än fenomenet i sig självt.

Voegelins och Arendts kontrovers kan förstås bättre utifrån ovan nämnda betoningar. Voegelin

anser att Arendt visserligen gör korrekta iakttagelser men menar att hon fokuserar på konsekvenser och

inte på orsakerna till fenomenet. Arendt å sin sida menar i sin retorik att hon talar om fakta där Voegelin

talar om paralleller och influenser. Arendt menar därför att totalitarismen inte utgörs av någon andlig

sjukdom som kan härledas till medeltida filosofi utan är en företeelse som är olikt allt annat i historien

och grundas i att massan saknar gemensamma intressen som kan generera solidaritet. Voegelin å sin

sida skulle säkert formulera sig så att Arendt har rätt i sin observation av den atomiserade massan och

dess konsekvenser för det politiska livet i form av totalitarism. Men, skulle Voegelin fortsätta, varför

finns den atomiserade massan? Vad i mänsklighetens historia, utöver de socio-ekonomiska faktorerna

har  skapat  förutsättningarna  för  en  sådan  situation?   Hans  svar  är  att  immanentiseringen  har  re-

gudomliggjort verkligheten genom att förlägga Guds attribut inom människan själv. Burke menar att

Arendt formulerar symtomet genom att hävda att mänskligheten i de totalitaristiska ideologierna blir

Människan. Voegelin försöker, efter att ha iakttagit symtomet även hitta orsaken till detta fatala problem

i det politiska livet.

Med Burkes resonemang ovan som utgångspunkt är en frågeställning huruvida det är möjligt att

förstå  Voegelin  och  Arendt  bättre  genom  att  låta  deras  respektive  teorier  synliggöras  genom  en

konstruerad dialog.

2.3 Sekularisering och sociologiska problem

Voegelin och sekulariseringsparadigmet

Bengtsson fastslår att Eric Voegelin tillhör en av de analytiker av den västerländska moderniteten som

förblivit  relativt  okänd  i  Sverige.67 Voegelin  nämns  visserligen  i  några  enstaka  svenska

67 Bengtsson, J-O, ”Inledning” ur Voegelin, E., Vetenskap, politik och gnosticism, svensk översättning av Bengtsson, J-O, 
Prisma 2001. Originaltitel: Wissenschaft, Politik und Gnosis, Kösel-Verlag KG, München, 1959.
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avhandlingsarbeten men är i dessa av sekundärt intresse.68 Det mest intressanta perifera omnämnandet

är i Falks avhandling från 2014 i vilken Voegelin jämförs med Karl Löwiths (1897-1973) och Carl

Schmitts sekulariseringsdiskurs.69 Det är angeläget att lyfta fram denna diskurs eftersom den utgör en

betydande spänning mellan Arendt och Voegelin.

I sekulariseringsdiskursen var Löwiths verk Meaning in History: The Theological Implications

of  the  Philosophy  of  History  dogmatiserande  vad  gällde  idén  att  den  moderna  historiefilosofins

framstegstro  kan  betraktas  som en  sekulariserad  kristen  eskatologi.  Greppet  att  betrakta  totalitära

ideologier som en form av sekulära ideologier med ett eskatologiskt perspektiv var fruktbart för att

undvika ett omskolningsideologiserande som såg en historisk linjäritet från Martin Luther (1483-1546),

Fredrik den store (1712-1786), via Friedrich Hegel (1770-1831) och järnkanslern Otto von Bismark

(1815-1898) till nazismen. För Voegelin var nazismen en av olika gnostiska massrörelser och han såg

en modern gnosticism som en patologisk förekomst inom den kristna traditionen. Enligt Löwith och

Voegelin  var  den  tyska  idealismen  en  sekulariserad  form  av  ett  kristet  eskatologiskt  mönster.

Framstegstron som för Hegel kopplas till förnuftet ersätter tron på Guds försyn vilket innebär att all

form av mening kopplas till ett slutmål, ett eschatos. För Hegel antar den mänskliga historien Guds roll

vilket  medför  att  rörelsen  och den eskatologiska  substansen blir  profan.  Av den anledningen ville

Voegelin hävda att Hegel var en modern gnostiker som omformulerat den eskatologiska substansens

rörelse mot det transcendenta till en immanent företeelse där Gud som skaparen eliminerats.

Falk  konstaterar  att  Voegelin  instämmer  med  Schmitt  och  Löwith  att  det  moderna

sekulariseringsparadigmet  kan  spåras  till  den  medeltida  Joachim av  Floris  och  att  dennes  syn  på

historiska  utvecklingsprocesser  blir  manifesta  i  1800-  och  1900-talens  revolutionära  massrörelser.

Joachims  form av kristendom,  som de  alla  uppfattar  som oortodox  eller  heretisk  i  relation  till  de

kyrkliga uppfattningarna, gav impuls till utvecklingen av den engelska puritanismen som i sin tur gav

upphov till inomvärldsliga eller immanenta frälsningsideologier som hos positivismens Auguste Comte

(1798-1857) eller i vänsterhegelianism som hos Karl Marx (1818-1883).

Voegelins gnosticism-koncept är problematiskt av flera skäl, inte minst för att som Falk påpekar,

att allt som ter sig immanent kan bli gnostiskt, eller att historiens sekulära kontinuitet betonas så att

historiesynen blir alltför generaliserande. Som Falk nämner är inte vetenskaplig vilja till framsteg med

nödvändighet grundad i en immaniserad eskatologi och ett gnostiskt gudomliggörande av människan.

Voegelin skulle förmodligen instämma och mena att det är när vetenskapen spränger gränserna för dess

möjlighet att förändra mänsklighetens natur intill fullkomning under devisen ”allt är möjligt” som det
68 Gunnarsson, Den kristna gnosticismens återkomst – ett studium av Ulf Ekmans teologi, Doktorsavhandling, Umeå 2004. 

Gunnarsson nämner Voegelin i sin översikt av den moderna gnosticismen men Voegelin är mycket perifer.
69 Falk, H., Det politiskt-teologiska komplexet. Fyra kapitel om Carls Scmitts sekularitet. Avhandling, Institutionen för  

idéhistoria, litteratur och religion, Göteborgs universitet, 2014.
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gnostiskt patologiska uppträder.70 Trots bristerna i Voegelins gnosticism-koncept får hans analys av den

moderna  världens  politiska  situation  ändå  sägas  ha  en  viss  teoretisk  tyngd.  Dock  bör,  vilket  den

omfattande akademiska debatten visat, begreppet gnosticism närmare definieras och sättas i relation till

Modernitetens reella problematik.71

Falks resonemang och positionering av Voegelin i en sekulariseringsdiskurs är grundläggande

för  uppsatsens  syfte  att  jämföra  Voegelins  tänkande med Arendts.  Såväl  Arendt  som Voegelin  gör

iakttagelsen  att  en  extrem framstegsoptimism under  devisen  ”allt  är  möjligt”  går  att  skönja  i  de

totalitaristiska ideologierna. Voegelin å sin sida vill etablera denna framstegsoptimism i en historisk

sekulariseringsprocess där det gudomliga immaniseras i människan själv. Arendt å andra sidan vill inte

dra sådana omfattande teoretiska slutsatser och avvisar idéer som att totalitarism skulle vara en slags

sekulär religion. Frågan är dock om Arendts tankar, med avstamp i deras gemensamma tankegång om

en extrem framstegsoptimism, kan tydliggöras med Voegelins diskurs som en teoretisk mall. Det finns

här finns en viktig aspekt att ta hänsyn till i en konstruerad dialog dem emellan. För Voegelin var den

sekulära  religionen  av  fundamental  betydelse  för  hans  analys  av  det  politiska.  För  Arendt  var

sekulariseringen bara den yttre ramen inom vilket det västerländska tänkandet utvecklades.

Den politiska religionen

Voegelin var,  enligt  Baehr  en tidig teoretiker  då han förmedlade tanken att  religion är en samling

symboler som uttrycker något om en verklighet bortom det mänskliga.  Om Gud avskaffas i  denna

symbolism ersätts den transcendenta guden bara av något i människan, det vill säga, det transcendenta

blir i stället immanent. Arendt uttrycker sig negativt om politisk religion och hävdar att det inte finns

plats för någon Gud i totalitaristiska rörelser.  För Arendt var religion något som uttrycker hur något är,

till exempel om godhet och ondska och kritiserade den sociala vetenskapen för att endast beakta vad

religionen  gör.72  Som jag  uppfattar  Baehrs  redogörelse  av  Arendts  ståndpunkt  leder  den  sociala

vetenskapens pragmatism till  att  begreppet religion upplöses i  en socialt  konstruerad funktionalism

vilket Arendt motsätter sig eftersom det medför att begreppet blir meningslöst eftersom allt och inget

kan vara religion. Dock finner jag en spänning hos Arendt och Voegelin angående begreppet religion

som inte låter sig lösas vare sig med Arendts positiva religionssyn eller genom att betrakta Voegelin

som en religionsfunktionalist. Spänningen i begreppet religion hos de båda är ett centralt perspektiv

som är i behov av klargörande.  
70 Voegelin, E., Vetenskap, politik och gnosticism, svensk översättning av Bengtsson, J-O, Prisma 2001. Originaltitel: 

Wissenschaft, Politik und Gnosis, Kösel-Verlag KG, München, 1959, s.
71 Rossbach, S, ”Gnosis” in Eric Voegelin`s Philosophy, Political Science Reviewer, 34, s.77-121, 2005. Rossbach ger en 

översikt över kritiken mot Voegelins gnostiska koncept och försöker klargöra dess brister.
72 Baehr, P., ”Debating Totalitarianism: An Exchange of letters between Hannah Arendt and Eric Voegelin, Introduced and 

edited by Peter Baehr and translated by Gordon C. Wells, History and Theory 51 (October 2012) , 364-380.
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Arendt  uttrycker,  som den kanadensiske forskaren Robert  Virdis  beskriver,  en  medvetenhet  om att

modern nationalism kan uppfattas som en progressiv konsekvens av transitionen från feodalsamhälle

till den moderna ordningen.73 Detta sker genom en sekulariseringsprocess, från universell feodalism till

den emanciperade statsbildningen, där staten befinner sig i ett icke-religiöst tillstånd som kräver en

samling  kring  något  annat  gemensamt  tema.  Härav  uppstår  enligt  denna  teori  nationalismen  som

medger  en  emotionell  identitet  kring  det  egna  folket.  Arendt  förnekar  att  nationalismen  i  sig

åstadkommer ett surrogat för religionen och menar att endast den tribala (etnocentriska) nationalismen i

pan-nationalistiska rörelser har drag av religiös helighetsidentitet. Hon menar vidare att denna identitet

är  en  samling  kring  en  gemensam sinnesstämning  snarare  än  kring  en  uppslutning  runt  konkreta

målsättningar. Denna gemensamma sinnesstämning gav upphov till ett absolut hävdande av utvaldhet

och därmed rädsla för att andra grupper, i synnerhet judarna, var utvalda. För judarna var utvaldheten

en religiös tradition som var fast förankrad i den judiska teologin medan pan-rörelserna behövde bygga

upp sin utvaldhet från ingenting. Till skillnad från judaismen, som baserades på att alla folk i grunden

är  likvärdiga,  försökte  pan-rörelserna  bygga sitt  tänkande  på  den pseudo-mystiska  erfarenheten  att

”vårt”  folk  är  olikvärdiga  alla  andra  folk.  Genom  detta  tänkande  kunde  Arendt  argumentera  att

generaliserande  teorier  om  nationalismen  som  ett  uttryck  för  gemensamma  konkreta  intressen  är

felaktiga.

Virdis konstaterar att Arendts iakttagelse är i behov av empirisk och rationell argumentation.

Om folk, som anser sig vara undertryckta och missgynnade, också anser sig i behov av en räddning från

detta tillstånd, vad är då anledningen till det pseudo-mystiska inslaget av utvaldhet hos pan-rörelserna?

Arendt observerar ett fenomen men hon förklarar inte varför detta tillstånd av mystik har uppkommit.

Här anser Virdis att Voegelin har ett intellektuellt godtagbart svar att ge i sin argumentation av hur den

moderna andliga revolten ter sig. Voegelin menar att Moderniteten kan härledas ur situationen som

uppstod sedan kristendomen internaliserats i den romerska statsbildningen. Innan kristendomen var en

del  av  Rom och  snarast  i  opposition  till  Rom hade  många  kristna  en  identitet  i  väntan  på  Kristi

återkomst (gr. parousia). När kristendomen integrerades i det politiska systemet uppstod ett behov att

reorientera  den  kristna  eskatologin  och  genom bland  andra  Augustinus  internaliserades  parousia i

Kyrkan. Kristi återkomst transformerades till Kyrkans fusion med staten. Denna idé höll stånd under

hela medeltiden men när den kyrkliga sociala institutionen började falla samman i och med att avfall

från den kristna tron blev ett massfenomen, började många människor söka svaren i sin egen erfarenhet

av det andliga.  Därmed uppkom sökandet  efter  en historisk mening utan Augustinus  transcendenta

73 Virdis, R., Voegelin and Arendt on Religion and Politics, Eric Voegelin Society 2011. Eric Voegelin Society Meeting, 
Seattle, Washington, Sept. 1-4, 2011. Hämtad 2016-04-03 <http://sites01.  lsu.edu/faculty/voegelin/the-voegelin-
society/eric-voegelin-society-meeting-2011/>

28

http://sites01.lsu.edu/faculty/voegelin/the-voegelin-society/eric-voegelin-society-meeting-2011/
http://sites01.lsu.edu/faculty/voegelin/the-voegelin-society/eric-voegelin-society-meeting-2011/
http://sites01.lsu.edu/faculty/voegelin/the-voegelin-society/eric-voegelin-society-meeting-2011/


förklaringsmodell och som betonade ett eskatologiskt perspektiv i riktning mot Gudsstaten och dess

fullkomnande. Den nya spekulationen kring historien gav en immanent riktning genom att förlägga

”frälsningen” i de inomvärldsliga aktiviteterna och därmed immanentiserades den kristna  eschatos  i

den historiska processen. Voegelin menar, som Virdis uppfattar, att denna eschatos-immanentisering i

själva verket blir till ett re-gudomliggörande av människan och samhället. Genom Voegelins teori är det

således  möjligt  att  förstå  och  förklara  Arendts  observation  av  det  pseudo-mystiska  inslaget  i  pan-

rörelsernas etnocentriska nationalism.

Kontroversen om scientism

Virdis har genomfört ett jämförande studium av Arendt och Voegelin.74 Han beskriver hur Voegelin i sin

kritik mot Arendts  The Origins of Totalitarianism utgår från den fundamentala idé han har om makt

genom vetenskap.75 Voegelins tes är att en ny vetenskap uppkom under det sextonde århundradet som

baserades  på  vad  han  kallar  ett  rationellt-utilitaristiskt  segment  i  den  mänskliga  existensen.  Den

moderna världen har  med detta  fundament  drivits  till  ett  tillstånd som ligger  bortom vetenskapens

möjliga gränser genom att det rationellt-utilitaristiska segmentet har överbetonats av en intellektuell

rörelse han kallar scientism. Den sociala effektiviteten drar sin kraft från vetenskapens prestigetyngd

som i  sin  tur  gynnas  av  vetenskapens  nyttoskapande  effekter.  Voegelin  skiljer  därmed  på  de  som

praktiserar vetenskap från de som idoliserar vetenskapens nyttoaspekt med syftet att generera makt och

välstånd.  Därmed  blir  vetenskapen  en  politisk  kraft  som  bygger  sin  argumentation  på  att  alla

människans  problem  och  gränser  kan  överbryggas  med  vetenskap  vilket  är  ett  tillstånd  Voegelin

betraktar som massförvirring. Detta är det tillstånd som betecknar de totalitära rörelserna men även de

liberala och progressiva rörelserna och anses av Voegelin utgöra Modernitetens andliga kris.76

Virdis  beskriver  vidare  hur  Arendt  omnämner  Voegelins  ”scientism”  i  Origins  of  the

Totalitarianism där hon hävdar att totalitarismens essens utgörs av något helt annat än det scientistiska

nyttotänkandet.77 För Arendt, menar Virdis, existerar ingen gemensam samling kring vetenskap och

74 Virdis, R., Voegelin and Arendt on Religion and Politics, Eric Voegelin Society 2011. Seattle, Washington, Sept. 1-4, 
2011.

75 Virdis, R., Voegelin and Arendt on Religion and Politics, Eric Voegelin Society 2011. Seattle, Washington, Sept. 1-4, 
2011.

76 Voegelin, i brev till Hannah Arendt 16 mars 1951 där Voegelin skriver (citerat ur Disput über den Totalitarismus, s. 32) 
att ”Ich würde Ihnen daher nicht zustimmen, wo Sie von einem Abgrund (gulf) zwischen totalitären Greueltaten und mer
oder weniger harmlosen, unkritischen Meinungen und Ideologien des 19. Jhs. Sprechen. Diese Ideologien waren nicht 
harmlos (und sind es auch heute nicht), sondern sind die Symtome jener Zerstörung der Person die im 
Konzentrationslager vollzogen wird. Engelsk översättning ur Baehr, Debating Totalitarianism s. 373, ”I would therefore 
not agree with you when you speak of a gulf between totalitarian atrocities and more or less harmless, noncritical, 
nineteenth-century opinions and ideologies. These ideologies were not harmless (and are not harmless today), but are 
symptoms of the destruction of the person that takes place in the concentration camp.”

77 Arendt, H., The Origins of Totalitarianism. New Edition with added prefaces. A Harvest Book, Harcourt Inc. Orlando 
m.fl., 1st edition 1951, s. 346. I ett kort stycke nämner Arendt Voegelins scientism och kritiserar teorin utifrån sitt 
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nytta inom totalitarismen. Den totalitaristiska grunden utgörs snarare av en samling kring att eliminera

det som anses som överflödigt i utvecklingen av den totalitära staten. Virdis menar här att Voegelin

skulle instämma i Arendts slutsats då han aldrig menade att de totalitära ideologierna samlades kring en

vetenskaplig nyttoaspekt utan snarare att idoliseringen av vetenskapen utgjorde en andlig grund för den

totalitära utvecklingen. I sin recension var Voegelin medveten om Arendts kritik mot hans tes vilket kan

ha fått honom att misstänkliggöra Arendt för immanentism.78 Arendts respons var att Voegelin genom

sin tes om den andligt-intellektuella krisen inte kunde visa på det konkreta i totalitarismens essens.

Virdis påpekar att Voegelin inte hade för avsikt att påvisa en tydlig parallellism mellan scientism och de

totalitaristiska  organisationerna  utan  snarare  beskriva  den  association  som  uppkommer  mellan

totalitarismens uppenbara ”vetenskaplighet” och den andliga kris han anser utgöra fundamentet för hela

den  moderna  världen  som uppenbart  existerar  i  idoliseringen  av  vetenskapen  som ett  maktmedel.

Arendts kritik kan också ses som ett uttryck för hennes kritiska attityd till historiska generaliseringar

vad gäller de totalitära ideologiernas ursprung.

Arendt och Voegelin – sociologin och metodologiska problem

Baehr (2010) samt Cooper (1999) beskriver centrala aspekter av Arendts kritiska hållning gentemot

socialvetenskapen. Det Arendt i synnerhet förhöll sig kritisk till var alla former av kausalitetsteorier. Av

den anledningen avvisade hon också idén att totalitarism kunde ha ett ursprung i antika eller medeltida

tyranniska statsskick. För henne var totalitarismen ett helt nytt fenomen i den moderna världen. Arendt

tenderar att i sin sociologi betona de partikulära aspekterna och orsaker till fenomen ser hon helst i

historisk nära anslutning till fenomenet. Hon avvisar ofta alla former av generaliseringar och betonar

det unika. Som Baehr vill visa är Arendt inte helt konsekvent i sitt förhållningssätt utan gör sig skyldig

till en mängd generaliseringar som ibland till och med är i strid med empirisk fakta.79

Cooper  lyfter  fram  att  Arendt,  enligt  Voegelin  sätter  symtomet  (t.ex.  överflödighetsidén)  i

fokus.80 Voegelin vill däremot analysera vad anledningen till överflödigheten egentligen är. Voegelins

svar  är  att  pneumopatologiskt  tillstånd i  form av immanentism (sekularisering)  som transformerats

genom en historisk process till moderna revolutionära rörelser och totalitarism. Den andliga sjukdomen

kan inte reduceras till företeelsen i sig menar Voegelin. Därför skriver han i recensionen av Origins of

perspektiv. Det Arendt tycks ha i åtanke är Voegelins artikel från 1948; Voegelin, E., ”Origins of scientism” (1948), The 
collexted works of Eric Voegelin, Vol. 10. Published essays, 1940-1952. Edited with an introduction by Ellis Sandoz, 
University of Missouri Press, Columbia and London, 2000, s. 168-196.

78 Voegelin, ”The Origins of Totalitarianism”, The review of Politics, Vol. 15, No. 1 (Jan., 1953), s. 75.
79 Baehr, P. Hannah Arendt, Totalitarianism and the Social Sciences, s. 77. Här beskriver Baehr kritiken från sociologen 

Raymond Aron (1905-1983) mot Arendts resonemang i Ideology and Terror (1958).
80 Cooper, B.,  Eric Voegelin and the foundations of modern Political science, University of Missouri Press,  Columbia, 

1999, s. 135-136.
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Totalitarianism att  Arendt  ser  symtomet men drar  inte  den teoretiska konklusionen av symtomet.81

Arendt  talar  i  första  hand  om  ett  institutionellt  sammanbrott  (symtomet),  samtidigt  som  hon  är

medveten  om det  andligt-intellektuella  sammanbrottet  (sjukdomen)  men  genomför  inte  greppet  att

sammanföra orsaken (sjukdomen) med symtomet. 

2.4 Ideologisk plasticitet

Voegelin har av flera skäl kategoriserats som en konservativ tänkare men som Bengtsson poängterar,

ville inte Voegelin själv klassificeras som en konservativ ideolog.82 Bengtsson menar visserligen att

Voegelin föredrog det amerikanska politiska systemet bättre än den nihilistiska europeiska kulturen,

även om det förstnämnda baserades på ett uttunnat klassiskt-kristet arv. Visserligen har Voegelins idéer

utnyttjats inom den konservativa rörelsen i framför allt USA och Kanada men liksom för hans kollega

Leo Strauss (1899-1973) var förhållandet till konservatismen ansträngt.83 Det bör påpekas att denna

omständighet åtminstone delvis kan förklaras av att  Strauss och Voegelin,  liksom flera andra tyska

politiska tänkare hade att förhålla sig till en tysk liberalism och socialdemokrati som misslyckades att

möta den nationalsocialistiska rörelsen med politisk kraft. Utan dessa extraordinära omständigheter är

det  möjligt  att  både  Strauss  och  Voegelin  hade  haft  en  mer  explicit  förankring  i  en  traditionell

socialliberalism. För att verkligen kunna förstå Voegelins tänkande är det således av vikt att betrakta

den idémiljö hans tänkande formades inom. På så sätt blir hans avoga relation till konservatismen också

mer förståelig. Som Voegelin själv menade ”the motivations of my work are simple, they arise from the

political situation.”84  

Exempelvis resonerar den politiske teoretikern Murray Jardine om Voegelins ”konservatism”

som enligt  honom vid  en  närmare  analys  ter  sig  mer  radikal  än  konservativ.85 Jardine  menar  att

Voegelin utgår  från den rådande politiska krisen och i  det  sammanhanget  krävs en redefinition av

relevanta symboler. Den moderna politiken uppfattas av Voegelin som så patologisk att det inte räcker

med  en  oreflekterad  återgång  till  gamla  symboler  utan  de  måste  rekonstrueras.  Visserligen  menar

Voegelin att ursprunget till Modernitetens förfall kan härledas till kristendomens minskade inflytande

men lösningen på problemet är inte att återgå till kristendomen utan en total omvärdering av den kristna
81 Voegelin, E., ”The Orgins of Totalitarianism”, The review of Politics, Vol. 15, No. 1 (Jan., 1953), s. 74.
82 Bengtsson, J-O, Inledning i Voegelin, E., Vetenskap, politik och gnosticism, svensk översättning av Bengtsson, J-O, 

Prisma 2001. Originaltitel: Wissenschaft, Politik und Gnosis, Kösel-Verlag KG, München, 1959.
83 Cooper, B.,  Eric Voegelin and the foundations of modern Political science, University of Missouri Press,  Columbia, 

1999, s129f. Cooper nämner här hur Voegelin angrep den konservative John P. East (1931-1986) när East påstod att 
Strauss var konservativ. Voegelin skriver bland annat i ett brev år 1977:”For Strauss, after all, did not [do] the work he 
did, in order to extend comfort to Conservatives.”

84 Voegelin, E., citerat ur Cooper, B.,  Eric Voegelin and the foundations of modern Political science, University of 
Missouri Press, Columbia, 1999, s. 1.

85 Jardine, M., Eric Voegelin`s Interpretation(s) of Modernity: A reconsideration of the Spiritual and Implications of 
Voegelin`s Therapeutic Analysis, The Review of Politics, Vol. 57, No. 4 (Autumn, 1995), s. 581-605.
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religionen.  Som  Arendt-kännaren  Ari-Elmeri  Hyvönen  beskriver  kännetecknas  den  radikala

konservatismen  av  en  kritisk  inställning  till  liberalism,  en  negativ  hållning  gentemot  en  historisk

progression samt en misstro mot sedvanlig parlamentarisk politik.86  Voegelins idéer, liksom Arendts

innehåller samtliga dessa element och kan därmed, enligt min uppfattning positioneras i den radikala

konservatismen  diskurs.  Voegelins  och  Arendts  ”konservatism”  bör  därför  diskuteras  utifrån  den

extraordinära  liminalitet  som  nazismens  destruerande  av  alla  ordinära  politiska  gränsdragningar

medförde.

Författaren  Stefan  Jonsson  uppmärksammar  problematiken  med  begreppet  ”massan”  som

Arendt ofta återkommer till.87 Arendt hävdar att Weimarrepublikens klassystem bröt samman och att

individerna  slutligen  bestod  i  en  enda  likgiltig  massa  som sedan  utgjorde  totalitarismens  närande

substrat.  Enligt  Jonsson  får  Arendts  resonemang  två  problematiska  konsekvenser.  Dels  följer  att

Weimarrepubliken var predestinerad att falla - en idé som Arendt själv troligen skulle haft  kraftiga

invändningar  emot  -  dels  att  jämlikhet  i  den  sociala  sfären  är  oförenlig  med  demokratisk  politik.

Jonsson menar att Arendt var starkt påverkad av sin samtids sociologiska diskurs där ”massorna” var en

social agent vars identitet och placering var diffus. Det kunde syfta på underklassen i stort och utgjorde

då  en  fördom om en  outbildad  grupp  i  kontrast  med  en  intellektuell  elit.  Det  fanns  ibland  också

vetenskapliga anspråk för att förklara den rådande sociala och politiska situationen. Hur ordet användes

var  beroende  av  vem  som  talade  och  i  vilken  situation  det  talades.  Jonsson  menar  därför  att

användningen av begreppet ”massorna” bör ses som ett uttryck för den rådande förvirringen i Tyskland

och Österrike under 1920-talet. Arendts inställning till massorna var att de utgjordes av människor som

kände sig överflödiga för eller likgiltiga till den politiska processen. Massorna var alltså resultatet av en

allmän upplösningsprocess och ett  missnöje som fångades upp av Hitler,  Mussolini  och Lenin och

kanaliserades ut i en totalitär ideologi. Jonsson instämmer i den kritik som kan riktas mot detta sätt att

se på den politiska verkligheten då han poängterar att denna användning av begreppet massor faktiskt

implicerar  att  social  utjämning,  allmän  rösträtt,  jämlik  representation  i  denna  modell  kan  ses  som

symtom på att världen går mot diktatur och totalitarism. Eftersom elementen utgör fundamenten för att

en demokrati ska kunna upprätthållas blir resonemanget motsägelsefullt.

Baehr lyfter också fram problem med Arendts användning av begreppet massan och menar att

Arendts  grundläggande  uppfattning  om klassupplösning  förvirrar  mer  än  klargör.  Baehr  menar  att

Arendt inte tog hänsyn till att människor uttryckte en mångfald skäl att bli nazister och därmed befäste
86 Hyvönen, For the Sake of the World: The Radical and Conservative Elements in Heidegger and Arendt. (Opublicerad 

artikel), University of Jyväskylä, s.12. Hyvönen själv placerar inte Arendt inom den radikala konservatismen men utifrån 
en schematisk definition är det rimligt att ändå placera både Arendt och Voegelin inom denna diskurs med en bibehållen 
medvetenhet om behovet av en fortsatt problematisering.

87 Jonsson, S., ”Hannah Arendt i Weimarrepubliken”, i Björk, U., Burman, A (red)., Konsten att handla – konsten att tänka:
Hannah Arendt om det politiska., s. 129ff.
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Arendt inte sin tes om massans mentalitet empiriskt.88 Slutsatsen är att Arendts betoning av massorna

får det paradoxala resultatet att hon tycks mena att individernas möjlighet att framträda som politiska

varelser omöjliggörs av ökade förutsättningar för demokrati. I detta avseende tycks Arendt framträda

som  en  ultrakonservativ  tänkare.  Dock  gäller  samma  omständigheter  som  också  gäller  Voegelin,

nämligen att Arendt svårligen kan placeras in i en traditionell vänster-högerskala.  Som Arendt själv

säger; ”[...][t]he left think I am a conservative and the conservatives sometimes think I am left[...]89

Trots de skilda perspektiv som Arendt  och Voegelin uppvisar finns det  några gemensamma

nämnare som är angelägna att undersöka närmare. Båda gör iakttagelsen att totalitära ideologier har en

progressiv framstegsoptimism som kulminerar i utopiska världsbilder. Dock tycks de vara oense om

orsakerna till  denna framstegsoptimism även om de till  viss del  är  ense vad som inte är relevanta

orsaker. Voegelin argumenterar för att en immanentiserad eskatologi, som grundlagts under renässans-

reformationstiden, är skäl till  att Hitler och Stalin kunde vinna framgång hos de som Arendt kallar

massorna. Arendt, som avvisar idéer om kausala samband från medeltiden iakttar upplösningsprocessen

hos massorna och drar slutsatser om att upplösningsprocessen leder till att Mänskligheten upphör att

existera och endast Människan, personifierad i Ledaren återstår. Det är inte svårt att se en viss tematisk

konvergens mellan deras tänkande. Medan det hos Arendt är mänskligheten som immanentiseras till

Människan är  det  hos  Voegelin  det  gudomliga som immanentiseras  i  Människan.  I  praktiken,  i  de

totalitära staternas politiska ambitioner och handling är slutresultatet ändå detsamma. Både för Arendt

och Voegelin upphör pluraliteten att existera i och med Människans eller Supermänniskans insteg i den

historiska processen.

Arendt såväl som Voegelin avvisar båda bestämt en kategoriserande indelning och dessutom

tycks de dela samma negativa uppfattning om de traditionella ideologierna. Deras ”konservatism måste

ses i ljuset av den liminalitet de verkade inom. Eftersom ideologier förstås utifrån den realitet där de

uttrycks anser jag att ideologier kan ses som flexibla och inte fixerade. Detta är, som jag ser det en

ideologisk plasticitet.

2.5 Det goda samhället 

Courtine-Denamy bok De la bonne sociéte. L. Strauss, E. Voegelin, H. Arendt. Le retour du politique en

philosophe (2014) finns bara utgiven på franska varför endast en recension av boken på engelska ligger

till grund för presentationen av hennes bok.90 Förutom att Strauss, Voegelin och Arendt var i exil i flykt
88 Baehr, P., The ”Masses” in Hanna Arendt`s Theory of Totalitarianism, The Good Society, Volume 16, Number 2, 2007, s. 

12-18.
89 Arendt, H., citerat ur Hyvönen, A-E., Arendts Struggle with the Heritage of Radical Conservatism: Arendt, Heidegger 

and the concept of the ”World”, University of Jyväskylä, s. 1.
90 Gontier, T., ”Strauss, Voegelin and Arendt on the Good Society”. Recension av Courtine-Denamy, S., De la bonne 

sociéte. L. Strauss, E. Voegelin, H. Arendt. Le retour du politique en philosophe.
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från  den  nazistiska  statsmakten  hade  de  ett  gemensamt  intresse  för  att  diagnostisera  den  samtida

politiska krisen, finna dess historiska ursprung samt konstruera en behandling för att motverka den

politiska patologin. Totalitarism är ingen olyckshändelse och inte heller någon av dem ser företeelsen

som en modern variant av tidigare historiska epokers tyrannier. I stället menar de att den orsakats av

Moderniteten i sig på ett eller annat sätt. Alla tre söker efter det goda samhället men det är viktigt att se

deras strävan i ljuset av den politiska situation de befann sig i. För dem är inte det goda samhället en in

abstractio-konstruktion utan en tankemässig process där den egna erfarenheten av den totalitaristiska

ideologin spelar en avgörande roll.

Boken  är  indelad  i  tre  delar  varav  det  första  presenterar  de  tre  tänkarnas  uppfattning  om

judiskhet, judaism och sionism. Även om Voegelin, till skillnad från Arendt och Strauss inte var av

judisk  härkomst  fanns  det  ett  intresse  för  det  judiska  hos  honom  och  i  synnerhet  ett  klart

avståndstagande  från  all  form  av  raspolitik.  Den  andra  delen  behandlar  hur  de  tre  uppfattar

totalitarismens väsen. För Strauss var det den nihilistiska synen och förkastandet av traditionella värden

som var avgörande. För Arendt var det övergivandet av det pluralistiska politiska livet och för Voegelin

ett gnostiskt inflytande som gjort sig gällande. Den tredje delen tar upp frågan om Moderniteten. För

Strauss  karakteriseras  Moderniteten  av  en  depolitisering  av  filosofin  där  Heideggers  närmande till

nazismen kan ses som ett symtom på något patologiskt i filosofin. För Voegelin har denna patologi sitt

ursprung i medeltida filosofi som kulminerar under Renässansen medan det patologiska tillståndet för

Arendt är mer eller mindre oförutsägbart. Trots deras olikheter är de överens om att hegenomin i den

sociala  vetenskapen  har  grundlagt  att  värden  neutraliserats  och  att  historicistisk  relativism  har

fördunklat bilden av att ett politiskt tänkande kan relateras till eviga sanningar.

Courtine-Denamy förmedlar bilden av tre tänkare som inte av nostalgi vill söka sig till tillbaka

till en flydd tid. Snarare vill de med sin samtids medel rita upp konturerna för hur det goda samhället

kan skapas. De accepterar det immanenta moderna samhället men varnar för att dra alltför långtgående

slutsatser om Modernitetens möjligheter. Nihilism är möjlig men relativism är inte en bra förutsättning

för ett gott samhälle. I stället för en värld utan hinder bör mänskligheten söka sig till en värld i förnuft.

Här tjänar de klassiska tänkarna i historien en viktig roll i hjälpen att konstruera ett reflexivt tänkande

utan de patologiska ramarna som gav upphov till totalitarismen.

Arendts uppfattning att vi uppnår förståelse genom att studera händelsen i sig problematiseras

av  Trimçev  (2013).91 Han menar  att  Arendts  idé  måste  kompletteras  med  idén att  händelsen  eller

fenomenet ger upphov till ett verkställande av handlingar som måste förstås i en symboliserad form.

Trimçev menar därför att  idén bör kompletteras med Voegelins teorier.  Voegelin var empiriker och
91 Trimçev, E., Rethinking Political Foundations with Leo Strauss, Hannah Arendt and Eric Voegelin, The University of 

Oxford, Department of Politics and International Relations, 2013.
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menade att materialet måste avgöra teorin. Existens är en form av deltagande och realiteten existerar

inte utanför deltagandet. Ändå är realiteten fast, det vill säga, det finns en ordning. Detta är grunden i

Voegelins  fenomenologiska  ontologi.  Erfarenheterna  måste  därför  förstås  i  sin  symboliseringsform.

Exempelvis  så  skapade  inte  Descartes  en  teori  utanför  sig  själv.  Han  erfor  en  Gud som inte  kan

betvivlas. Moses föreställde sig inte ”Jag är” utan blev kallad av ”Jag är” ( hebr. Jahve). Trimçev menar

alltså att det inte räcker med att ett framträdande sker i världen. Framträdandet måste realiseras genom

en aktiv och symboliserad handling. Voegelin fördjupar, enligt Trimçev Arendts tänkande. De är båda

överens var den politiska vetenskapen måste börja, nämligen i det vardagliga tänkandet, vardagsåsikter,

tal  och  handling  i  vilket  det  politiska  livet  består.  Den  måste  vara  både  erfarenhetsmässig  och

deltagande i det politiska livet. I detta är Voegelins tänkande förankrat i empiri men fortsätter ändå att

vara  reflexivt.  Voegelin  och ordningens  vetenskap är  en  empirism som inte  klipper  av  banden till

sanningens ordning för att bli ”objektiv” eller en empiri som endast erkänner existensen av vilja till

makt. Språket kan aldrig kopplas bort från realiteten, utan språk och realitet hör samman i en komplex

konstellation. Det är erfarenheten och inte språket som måste studeras.

2.6 Prolog: Voegelin och Arendt möts

Enligt Baehr delade Arendt och Voegelin i flera avseenden samma idéer.92  Trots att de inte befann sig i

huvudfåran av det amerikanska politiska tänkandet hade de ändå etablerat sig inom USA:s akademiska

värld och de hade en ömsesidig respekt för varandras bidrag till den politiska filosofin. Arendt hyllade

Voegelins arbete Rasse und Staat från 1933. Senare, på 1960-talet inbjöd Voegelin Arendt till München

för att tala på hans institution och han ställde upp till Arendts försvar under Eichmann-rättegången.

Under debatten 1951-1953 uppvisade de starka kontraster vad gällde synen på totalitarism och dess

ursprung. Arendt var på det klara med att totalitära ideologier ger människor pseudo-förklaringar till

historiska  skeenden  där  handlingar  endast  har  betydelse  om  de  befrämjar  etablerandet  av

världskommunismen eller det nazistiska Tredje riket. Idén utvecklade hon senare genom att komplettera

Origins of Totalitarianism med ett förklarande kapitel,  Ideology and Terror (1958). Voegelin kom att

missförstå detta tilläggskapitel då han antog att Arendt skrivit det efter hans kritik. I själva verket var

kapitlet ett resultat av tankar hon förmedlat under föreläsningar i november 1950.   

92 Baehr, Peter, ”Debating Totalitarianism: An Exchange of letters between Hannah Arendt and Eric Voegelin, Introduced 
and edited by Peter Baehr and translated by Gordon C. Wells, History and Theory 51 (October 2012) , 364-380.
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3. ARENDT OCH VOEGELIN I LIMINALITETEN

3.1 Hannah Arendt – judinnan som blev jude

When one is attacked as a Jew one must defend oneself as a Jew93

Hannah Arendt växte upp som enda barnet i en sekulär judisk familj. Hon föddes 1906 i Hannover men

familjen  bodde  i  Königsberg  i  Östra  Preussen.  Arendt  lärde  sig  tidigt  klassisk  grekiska,  läste

filosoferna Kant och Kierkegaard omgärdat med en socialdemokratisk politisk inställning hos familjen.

Redan 1922-1923 studerade hon klassisk filosofi och kristen teologi vid universitetet i Berlin för att

åren 1924-1925 bege sig till universitetet i Marburg där hon var student till, och som väl känt är även

inledde ett förhållande med Martin Heidegger. Efter en kort session med studier hos Edmund Husserl

begav hon sig till Heidelberg där hon skrev sin doktorsavhandling Der Liebesbegriff bei Augustin med

Karl  Jaspers  som  handledare  åren  1927-1928.  Det  har  noterats  av  bland  andra  Arendt-kännaren

Elisabeth Young-Bruehl att Arendt och hennes samtida, såsom exempelvis vännen Hans Jonas, hade sin

studietid under Weimar-republikens mest stabila år.94 Heideggers och Jaspers nya och revolutionerande

Existenzphilosophie satte spår hos den unga Arendt som gärna ville bli filosof. Uppgiften som politisk

tänkare,  som Arendt  i  stället  kom att  axla  var  troligen  en konsekvens av den förändrade politiska

situationen  från  1931  som sedan  kulminerade  i  flykten  undan  nazisterna  1933.  Arendt  har  senare

berättat hur hon blev alltmer desillusionerad när hon såg naiva människor tro att ett judiskt liv var

möjligt  efter  nazisternas  maktövertagande  eller  de  intellektuella  som  i  egenintresse,  utan  någon

nazistisk  övertygelse  följde  strömmen.  Hon ville  aldrig associeras  med sådana människor  mer  och

hennes krossade bild av den intellektuella världen kom att påverka henne djupt.95

Det var, skulle man kunna säga på grund av att Tyskland blev en nazistisk och antisemitisk stat

som Hanna Arendt både blev politisk tänkare och jude i sin identitet. Under det tidiga 1930-talet kom

hon i kontakt med sionistledaren Kurt Blumenfeld (1884-1963) som erbjöd henne att hjälpa tyska judar

genom att samla in antisemitisk propaganda. Hon accepterade erbjudandet men arresterades 1933 av

den  tyska  polisen.  Endast  genom att  Arendt  ljög  för  polisen  och  dennes  vänlighet  kunde  hon  bli

frisläppt för att snart efteråt fly tillsammans med sin mor via Tjeckien till Frankrike och senare vidare

mot  USA.  Hannah  Arendt  fortsatte  att  vara  statslös  fram  till  1951  då  hon  fick  sitt  amerikanska

medborgarskap. Under perioden i Frankrike fortsatte hon att arbeta för sionismen bland annat genom att

93 Villa, D., Hanna Arendt, 1906-1975, The review of Politics, Vol. 71, No. 1, Political Philosophy in the Twentieth Century
(Winter, 2009), s. 20-36. Citerat från s. 24.

94 Ibid.
95 Ibid. Se även intervju med Hannah Arendt. “Zur person. Hannah Arendt. Im Gespräch mit Günter Gaus”  

<https://www.youtube.com/watch?v=dsoImQfVsO4> Hämtad den 24 november 2016.
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hjälpa judiska statslösa till Palestina. Hennes desillusion för politiken förstärktes ytterligare när hon

1940 klassades som ”fientlig främling” och placerades i franskt koncentrationsläger. Händelsen kan ha

bidragit  till  hennes  djupa  misstro  till  deklarationer  om  mänskliga  rättigheter  baserat  på

överenskommelser och hennes senare proklamation om ”rätten att ha rättigheter”, om varje människas

rätt  att  tillhöra  en  politisk  kommunitet  och  därmed  ha  legala  rättigheter  oberoende  av  universella

deklarationer om mänskliga rättigheter som under den extrema flyktingsituationen i Europa ändå inte

kunde upprätthållas. Det bör påpekas att koncentrationsläger inte var en nazistisk uppfinning utan en

företeelse som uppstod i Europa som helhet på grund av det enorma antalet ryska, ungerska, judiska

och andra flyktingar som samlades i tiotals miljoner och som av de europeiska staterna behandlades

som överflödiga och utan statstillhörighet och därmed utan legala rättigheter.96

Även  om  Arendt  av  bland  andra  Gershom  Scholem  (1897-1982),  i  spåren  av  Eichmann-

rättegången 1961 och hennes ställningstagande i sin rapportering i tidskriften  The New Yorker och i

boken  Eichmann in Jerusalem: A report on the Banality of Evil  (1963), kritiserades för att inte vara

tillräckligt kärleksfull mot det judiska folket, och som ledde till hennes berömda svar till Scholem, så

råder  inget  tvivel  om  att  hon  var  djupt  engagerad  i  det  judiska  folkets  sak.97 Efter  att  Arendt,

tillsammans med sin mor och sin andre make Heinrich Blücher anlänt till New York 1941, började hon

skriva för den judiska tidskriften  Aufbau. Tidskriften utmärkte sig för att propagera för att en judisk

arme skulle sändas till det pågående kriget i Europa. Runt 1943, när vetskapen om det judiska folkets

öde nådde Arendt och hennes man började hon ett flerårigt arbete för att samla fakta om Auschwitz och

framför allt  att  försöka förstå vilka politiska,  sociala och ekonomiska faktorer som möjliggorde att

förintelseläger kunde skapas mitt i det civiliserade Europa. Arbetet ledde fram till boken The Origins of

Totalitarianism som publicerades 1951.98 Hennes fundamentala slutsats var att totalitarismen var ett

nytt och radikalt sätt att tillämpa total dominans över en nation genom att binda ihop människor i ett

järngrepp grundat på terror. Målet var att skapa en enda supermänniska som kunde ersätta hela den

pluralistiska världen. För Arendt var den mänskliga pluraliteten, att det är människor som existerar, inte

96 Villa, D., Hanna Arendt, 1906-1975, The review of Politics, Vol. 71, No. 1, Political Philosophy in the Twentieth Century
(Winter, 2009), s. 20-36.

97 Björk, U.,  Burman, A., Konsten att handla – konsten att tänka: Hannah Arendt om det politiska, Axl Books, Stockholm, 
2011, s. 11ff. Scholem beklagade sig år 1963 att Arendt saknade Ahabath Israel, kärlek till det judiska folket och Arendt 
responderade med att Scholem hade helt rätt och medger att hon aldrig har “älskat” något folk, vare sig det tyska, det 
amerikanska, det franska eller något annat folk. Hennes svar indikerar att hon inte ville ställa något folk över ett annat. 
Boken om Eichmann översattes i Sverige till Ondskans banalitet och det är det uttrycket som har gjort henne känd i 
allmänna kretsar trots att hon aldrig diskuterade någon ondskans banalitet. Uttrycket förekommer endast i bokens 
slutmening; ”ondskans banalitet är alltför hemsk för att kunna uttryckas i ord.” Arendt menar att Eichmann inte var något
monster utan snarare en simpel byråkrat som var mer angelägen att följa lag och principer än att tänka och reflektera 
själv.

98 Villa, D., Hanna Arendt, 1906-1975, The review of Politics, Vol. 71, No. 1, Political Philosophy in the Twentieth Century
(Winter, 2009), s. 20-36.
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Människan, den mest grundläggande konstitutiva faktorn för ett fungerande politiskt samhälle.99 Boken

gjorde henne berömd men klassificerade även henne som en Kalla kriget-retoriker. Origins följdes upp

av  Människans  villkor  (1958),  som  kan  ses  som  hennes  teoretiska  huvudverk  då  den  behandlar

grundläggande konstituerande strukturer i den politiska mångfalden.  Under alla omständigheter gav

Origins  of  Totalitarianism  och hennes  fortsatta  skrivande,  till  exempel  On Revolution (1963),  On

Violence (1970), Arendt  förutsättningar  för  att  återinträda  i  den  akademiska  världen  genom  flera

visiting professorships vid Princeton, Berkeley och Chicago och slutligen ett heltidsprofessorskap från

1967. Hon fortsatte ända fram till sin död 1975 att skriva böcker men hennes sista verk,  Life of the

Mind förblev oavslutat.

3.2 Eric Voegelin – den ambitiöse teoretikern  

The existence of man in political society is historical existence; and a theory of politics, if it penetrates to principles,

must at the same time be a theory of history.100

Eric Voegelin föddes 1901 i Köln i Tyskland men familjen flyttade till Wien 1910. Pappan var ingenjör

och protestantisk kristen medan mamman var katolik.101 Redan 1922 fick Voegelin doktorsgraden i

politisk vetenskap grundad i en gedigen klassisk utbildning där språk, matematik och naturvetenskap

var framträdande ämnen. En av de mest framträdande handledarna var Hans Kelsen (1881-1973) som

gav ett  betydande bidrag  till  Österrikes  konstitution år  1920.  Under  åren 1924 till  1926 studerade

Voegelin i USA efter att ha fått ett treårigt stipendiat. Det tredje och sista året tillbringade han i Paris.

Det var i  samband med dessa utlandsvistelser som Voegelin menade att hans känsla för akademisk

pluralism utvecklades. Tillbaka i Wien blev han år 1929 assistent åt Hans Kelsen medan han också

försörjde sig på journalistik och undervisning.102

När Voegelin 1938 tvingades lämna Österrike efter Tysklands Anschluss var det bland annat som

en konsekvens av hans bok Rasse und Staat som gavs ut 1933. Voegelin analyserade ”rasidén” utifrån

ett  biologiskt,  etnologiskt  och  antropologiskt  perspektiv  och konstaterade  att  ”rasidén”  inte  var  en

vetenskaplig teori utan ett propagandainstrument och en metod att organisera ett politiskt samhälle till

handling.  Voegelin menade att  antagandet  om ”rasidéns”  vetenskaplighet  inte  kunde betraktas  som

något annat än vidskeplighet.  Därmed var  ”rasidén” inte  endast ett  kognitivt  misstag utan även ett

uttryck för en andlig sjukdom. Inom nazismen kulminerade ”rasidén” i ett eskatologiskt tänkande där

det  tyska  folket  blev  frälsande  bärare  av  den  Nordiska  idén  medan  judarna  transformerades  till

99 Björk, U.,  Burman, A., Konsten att handla – konsten att tänka: Hannah Arendt om det politiska, s. 7ff.
100 Voegelin, The New Science of Politics. An Introduction, The University of Chicago press, Chicago, 1952, s. 1.
101 Szakolczai, Reflexive Historical Sociology, s. 33.
102 Heilke, T., W., Eric Voegelin. In quest of Reality, Rowman and Littlefield Publishers, Inc., Lanham, 1999, s. 3ff.
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diaboliska bärare av ”anti-idén”. Genom denna kombination av eskatologisk aktivism och vetenskaplig

reduktionism var den logiska följden för nazisterna att den Nordiska idén måste segra över den judiska

anti-idén.  Voegelin  hade  därmed exponerat  grunden för  det  nazistiska  receptet  för  stats-organiserat

massmord. Genom sin analys och sitt ställningstagande mot rasideologier blev Eric Voegelin en naturlig

fiende för den nazistiska staten.103 Efter  Anschluss frös hans utnämning som professor i Graz inne,

planerad att  träda i  kraft  hösten 1938, samtidigt  som han informerades om att  alla  möjligheter  till

framtida anställningar tillintetgjorts.104

Voegelin var trots hotet från nazismen inte overksam i sin akademiska kritik-analys och 1936

gav han ut boken Der autoritäre Staat: Ein Versuch über das österreichische Staatsproblem. Boken var

återigen  en  konsekvens  av  en  aktuell  politisk  situation,  i  detta  fall  det  demokratiska  Österrikes

sammanbrott år 1934. Hans sista bok innan han flydde undan nazisterna var Die politischen Religionen

som publicerades i mars 1938 och som omedelbart konfiskerades av Gestapo. I boken menar Voegelin

att nazismen kan ses som en andlig perversion och religiös i den meningen att ideologin innehåller

idéer  om  något  bortom  denna  världen  grundat  i  eskatologiska  fantasier  om  den  apokalyptiska

”sanningen” uttryckt i en symbolism som genererar religiösa känslor. För Voegelin innebar detta en

sekulär kulmen där människan gudomliggjorde sig själv för att realisera idén om ”sanningen”.105

Redan  strax  efter  Anschluss påbörjade  Voegelin  förberedelserna  för  att  kunna  fly  till  USA

genom att nyttja sina amerikanska kontakter sedan hans studenttid på 1920-talet. Arbetet var inte helt

oproblematiskt men efter att i sista stund undvikit att bli arresterad av Gestapo i juli 1938 och  flykt via

Zurich och Paris, anlände Voegelin med sin fru Lissy till New York i september 1938. Genom sina

personliga kontakter och sitt akademiska erkännande kunde han omgående få ett ettårigt uppdrag som

forskare vid Harvard i Boston men fick också veta att han måste söka annat arbete innan årets slut.106

Det arbete han fick vid en sommarskola blev grunden till ett arbete som inte kom att avslutas förrän vid

hans död 1985. Voegelin fick uppdraget att i en åtta veckors-kurs undervisa i modern politisk teori, från

Rousseau till  nutid,  och medgav att  detta  låg i  linje med hans  intention att  publicera De politiska

idéernas historia.

Voegelin var fast besluten att bli en amerikan, inte en flykting som lever i USA. Han insåg att

universiteten i östra USA knappast skulle ge honom arbeten som amerikansk politisk teoretiker och

dessutom hade han en önskan att se det ”riktiga” USA. På så sätt hamnade han till en början i Alabama

där han undervisade i amerikanskt statsskick, amerikansk politisk historia och politisk filosofi.  Han

103 Cooper, B.,  Eric Voegelin and the foundations of modern Political science, University of Missouri Press,  Columbia, 
1999, s. 1-3.

104 Ibid., s. 10.
105 Ibid., s. 6ff.
106 Ibid., s. 10ff.
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avvisade alla inbjudningar till att delta i exil-österrikares politiska engagemang för att, som han menade

inte  äventyra  sitt  framtida  amerikanska  medborgarskap.  I  augusti  1942  fick  han  anställning  vid

Louisiana State University (LSU) i Baton Rouge där han kom att bli kvar ända till 1958 då han flyttade

till  universitetet  i  München  där  han  övertog  Max  Webers  professorsstol  i  politisk  vetenskap  och

grundade Institut für Politische Wissenschaft. Drygt tio år senare, 1969,  återvände han till USA och

arbetade vid Hoover Institution vid Stanfords universitet fram till sin död i januari 1985.107 Arbetet som

han startade 1940 då han fick uppdraget att skriva en 200 sidor lång lärobok i de politiska idéernas

historia blev aldrig klart eftersom Voegelin under arbetets gång fick nya impulser till sina teorier. Det

oavslutade arbetet har efter hans död publicerats i en åtta volymers samling men andra delar av hans

forskning under 1940-talet reviderades till en sex-volymersbok, Order and History som började ges ut

1956 och den sjätte delen publicerades postumt 1987. Den mest lätt-tillgängliga och mest lästa av hans

böcker,  The  New  Science  of  Politics får  väl  sägas  vara  ett  centralt  verk  för  att  förstå  Voegelins

djupgående analys av hela den moderna civilisationens uppkomst och fall. De teorier han utvecklade

under arbetets gång gav honom möjligheten att förstå den politiska realiteten som han tillsammans med

andra  kunde  erfara,  men  gav  honom  också  ett  analytiskt  instrument  som  grund  för  kritik  mot

fundamentala principer, i synnerhet positivistiska principer, inom den politiska vetenskapen.

3.3 Voegelins respektive Arendts liminalitetstillstånd 1933-1953

Från 1940-talet var både Eric Voegelin och Hannah Arendt verksamma i USA. Båda hade flytt undan

den nazistiska förföljelsen i Tyskland respektive Österrike. Arendt fick fly för att hon var judinna och

Voegelin för sin kritik av den nazistiska rasideologin. I denna unika politiska situation skapades också

deras akademiska identitet. Arendt tvingades under en period att lämna den akademiska världen och

hennes känsla av att ha blivit sviken av den tyska intellektuella bekantskapskretsen, de som trodde att

det gick att vara nazist eller acceptera den nya ordningen i tron att allt skulle fortsätta som vanligt,

bidrog sannolikt till hennes livslånga misstro till den akademiska världen.108 Kanske var det därför hon

ville kalla sig politisk tänkare och vägrade anamma epitetet filosof om sig själv trots hennes ambitioner

som ung  student.  Arendt  var  den  praktiskt  orienterade  politiska  tänkaren  som ville  utgå  från  det

konkreta och vardagliga - under nazismen blev dödslägren det vardagliga i perverterad form - och dra

slutsatser  och  formulera  hypoteser  utifrån  det  konkreta  och  specifika  fenomenet.  Hennes  motvilja

generaliserande  kausalitetsmodeller  är  påtaglig  eftersom hon tänkte  partikulärt  utifrån  den rådande

praktiska  situationen.  I  detta  är  influenserna  från  Immanuel  Kant,  hennes  favoritfilosof,  tydliga.109

107 Cooper, B.,  Eric Voegelin and the foundations of modern Political science, s. 10ff.
108 Villa, D., Hanna Arendt, 1906-1975, The review of Politics, Vol. 71, No. 1, Political Philosophy in the Twentieth Century

(Winter, 2009), s. 20-36.
109 Gilgen, P., Plurality without harmony: On Hannah Arendt`s Kantianism.The Philosophical Forum, Volume 43, Issue 3, 
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Mellan 1933 och 1951 var hon statslös och saknade därmed statsmannamässiga rättigheter. Ur den

praktiska situationen uppstod hennes upprop till rätten till rättigheter. Arendt förstod också, utifrån den

verklighet  hon  erfarit  att  ett  politiskt  kontraktstänkande  eller  religiösa  metafysiska  påståenden  om

människans okränkbarhet inte räcker för att hålla stånd mot en aggressiv och paranoid totalitaristisk

propagandapolitik. Det politiska livet måste under sådana omständigheter förankras i något helt annat

än sedvanlig ideologi.110 Efter publikationen av sin bok  Origins of Totalitarianism i början av 1950-

talet förblev Arendt den store politiska tänkaren inom totalitarismdiskursen.

Till skillnad från Arendt var Voegelin den fullfjädrade akademikern som reagerade akademiskt

på nazismen genom att under 1930-talet göra en avslöjande analys av den nazistiska rasideologin, en

analys  av  den  österrikiska  demokratins  kollaps  och  slutligen  en  beskrivning  av  nazismen  som en

politisk religion. Hans akademiska fokus fortsatte sedan med hans verksamhet i USA under 1940-talet

och  framgent  där  hans  uppdrag  att  skriva  en  200-sidig  lärobok  i  politisk  historia  växte  till  ett

livsverksarbete i flera band.

Arendt fick erfara en brytpunkt i  sitt  liv runt 1950-1952 på grund av publiceringen av The

Origins of Totalitarianism och sitt  amerikanska medborgarskap 1951 som innebar att  hennes 18 år

långa statslöshet kom till sin ända. För Voegelin finns det en brytpunkt vid ungefär samma tidpunkt

men skeendet är mer diffust och inte helt enkelt att ge en explicit och godtagbar förklaring. Mycket

tyder på att Voegelins attityd förändrades runt 1950 då en ny ton som var mer polemisk och emotionell

infann sig. Det var i detta skede som Voegelin lanserade sin tes om Moderniteten som en gnostisk

företeelse och 1952 gav han ut boken The New Science of Politics, den första bokpublikationen på 14

år. I boken gör Voegelin upp med en positivistisk Max Weber vilket enligt Szakolczai tycks vara en mer

polemisk än akademisk hållning.111 Varför Voegelin intog denna djupt kritiska hållning till en Weber

som han ser som den positivistiska sociologins slutresultat är föremål för spekulation. Enligt Szakolzcai

hade Voegelin i sina senare arbeten en inte lika fullt avvisande inställning till Weber.

Voegelins personliga livssituation var vid denna tidpunkt omvälvande eftersom han under våren

1950 först fick anslag från LSU för studieresor till Europa, sedan blev inbjuden till de prestigefyllda

Wahlgren föreläsningarna vid Chicago University och slutligen valdes in i Guggenheim Fellowship.112

Det sistnämnda innebar  inte  bara ett  ovärderligt  erkännande av Voegelins  akademiska meriter  utan

också ekonomiska resurser vilket innebar att Voegelin sommaren 1950 kunde resa till Wien för första

gången sedan flykten 1938. Av hans reseanteckningar att döma blev besöket till en personlig erfarenhet
2012, s. 259-275.Visserligen är det så att Arendt ofta hänvisar till Kant men som Gilgen påpekar är hennes relation till 
Kant idiosynkratisk.

110 Borren, M., Hannah Arendt`s political phenomenoloy of world, Universiteit van Amsterdam, 2010. Arendt ställer sig 
kritisk till både sociala kontraktsteorier som baseras på allmänna intressen eller mänskliga viljor. Se s. 101ff.

111 Szakolczai, Reflexive Historical Sociology, s. 58.
112 Ibid., s. 54.
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av det Kalla kriget vilket mycket väl kan ha påverkat hans attityd att bli mer polemisk och emotionell.

Dessutom utbröt Korea-kriget sommaren 1950 vilket blev en konkret påminnelse om det kyliga läget

mellan Sovjet och USA. När Voegelin hösten 1950 återvände till USA lade han skrivandet av History of

Political  ideas åt  sidan  för  att  i  stället  förbereda  sina  Wahlgren  föreläsningar  som 1952  utkom i

bokform i den nämnda The New Science of Politics.

Under åren 1950-1953 tilltog Voegelins aggressiva attityd vilket både Leo Strauss och Voegelins

gode vän sedan 40 år, Alfred Schütz fick erfara. Voegelins aggressivitet gick så långt att Schütz bröt

kontakten med Voegelin under ett helt år. Under de här åren blev Voegelin sjuk och under sommaren

1951 var han konvalescent i några månader, kanske en obehaglig upplevelse för den energiske Voegelin

som i  flera  år  arbetat  18 timmar per dag i  sin iver att  kartlägga världshistoriens politiska historia.

Voegelins  nytillkomna sjukdom ledde också  till  att  han  tvingades  genomgå fyra  operationer  under

1953.113

Året 1950 är ett nyckelår för att förstå Voegelins plötsliga emotionella och polemiska ton. Han

erfor både akademisk framgång och ett personligt möte med ett Wien som var djupt påverkat av det

Kalla kriget. Samtidigt bröt Koreakriget ut och gjorde den politiska situationen mycket påtaglig. I detta

läge publicerade Voegelin sin första bok sedan  Die Politischen Religionen från 1938 och fick även

erfara fysiska åkommor som säkerligen påverkade hans humör och därmed hans relationer. Det är också

i detta sammanhang som han i brevkorrespondens mötte den nu akademiskt uppmärksammade Hanna

Arendt som han delade flyktingskap och den politiska inställningen till totalitarismen med. Det är i

Arendts  och  Voegelins  personliga  erfarenhet  av  nazism  och  bolsjevism  som  deras  ideologiska

inställning formas. Det är också här som både det yttre och inre liminalitets-skeendet kan användas för

att förstå deras aversion mot både liberalism och konservatism. Det är också i detta skeende som deras

fundamentala teser om det politiska formas. Voegelin utvecklar sin tes om den moderna gnosticismens

framväxt  och Arendt  grundlägger  sin  tes  om den anti-pluralistiska politiken.  Båda menar  att  deras

respektive teser utgör grunden för att förstå utvecklingen av de totalitaristiska ideologierna.

3.4 Den ideologiska plasticiteten

More than once in a discussion of a political topic it has happened that a student-and for that matter not always a student-

would ask me how I defined fascism, or socialism, or some other ism of that order. And more than once I had to surprise the

questioner-who apparently as part of a college education had picked up the idea that science was a warehouse of dictionary

definitions-by my assurance that I did not feel obliged to indulge in such definitions, because movements of the suggested

type, together with their symbolisms, were part of reality, that only concepts could be defined but not reality, and that it was

113 Szakolzcai., Reflexive Historical Sociology  s. 62.
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highly doubtful whether the language symbols in question could be critically clarified to such a point that they were of any

cognitive use in science.114

Hur ska man definiera fascism, frågar studenten. Som Voegelin ser det så består inte den politiska

vetenskapen av ett förråd av lexikaliska definitioner. Enligt Voegelin går det inte att definiera fascism

eller någon annan -ism heller eftersom deras symbolism är en del av deras realitet och realitet går inte

att  definiera.  Endast  begrepp  kan  definieras  utifrån  hur  begreppen  används.  Men  ideologierna  har

uppstått i en given politisk realitet och fått en given lösning i just den specifika historiska kontexten.

Voegelins resonemang kan tydliggöras genom att följa hans resonemang hur Thomas Hobbes (1588-

1679) politiska filosofi utvecklades.115 Hobbes intention var enligt Voegelin att formulera en ny politik

som kunde möta de gnostiska revolutionerna som strävade efter  att  avskaffa samhället  såvida dess

ordning inte representerades av en enda sanning.116 Enligt Hobbes kunde vilken ordning som helst duga

bara  den  kunde garantera  samhällets  existens.  Å andra  sidan  menade  Hobbes  består  samhället  av

isolerade individer som endast motiveras av sina egna passioner och inte av ett gemensamt mål. Ett

sådant samhälle upplöser snart sig självt genom relativism. Hobbes lösning på detta dilemma är att

omdefiniera vad människan är i relation till sin omgivning. I den synliga världen är varje människa sin

egen person som drivs av sina egna passioner. Men i den politiska sfären existerar inte dessa individer

utan endast en gemensam samling av psykiska processer som uppstår genom interaktion av individer.

De individuella passionerna bryter i denna process samman och förenas till en ny enhet som kallas det

allmännas bästa. De enskilda individerna upphör att existera och uppgår i en person som representeras

av  den  suveräne.  På  detta  sätt,  menar  Voegelin  kunde  Hobbes  möta  hotet  från  den  immanenta

eskatologin i de gnostiska revolutionerna genom att bevara immanentismen och eliminera eskatologin. 

Sett ur ett liminalt perspektiv var Hobbes en i grunden liberal politiker som försökte möta hotet

från en revolutionär konservatism. Även om Hobbes ofta positioneras som liberal med argumentet att

den  despotiska  makten  ges  från  folket  genom  sociala  kontrakt  så  kan  han,  utifrån  att  han  anser

despotism  vara  samhällsbevarande,  även  ses  som  konservativ.  Hobbes  ”konservatism”  kan  därför

problematiseras  utifrån  ett  synkront  historieberättande  vilket  åstadkommer  effekten  att  hans

”konservatism” kan uppfattas som liberalism.  Min uppfattning är att Hobbes ideologi bör ses som

plastisk eftersom det liberala eller konservativa kan betonas utifrån vilket perspektiv han blir betraktad.

114 Voegelin, E., The New Science of Politics, s. 30.
115 Ibid., s. 178-184.
116 Voegelin skriver: ”In the seventeenth century the existence of the English national society seemed in danger of being 

destroyed by Gnostic Revolutionaries{...]” ur The New Science of Politics, s. 178-179. Voegelin refererar så vitt jag kan 
förstå till det engelska inbördeskriget 1642-1651, som var en kamp mellan revolutionära puritaner och den anglikanska 
kungamakten. Hobbes gjorde sin analys av situationen i denna unika historiska kontext och hans bok Leviathan 
publicerades 1651.
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Min uppfattning är att ideologier måste kopplas till sin egen realitet för att beskrivas korrekt. 117

Arendt och Voegelin är svårbestämda i ideologisk mening av det enkla skälet att deras tänkande

om det politiska har uppstått i en given liminal historisk situation precis som för Hobbes. Både Arendt

och  Voegelin  har  benämnts  som konservativa,  ett  epitet  som båda  avfärdar.118 Voegelins  teori  om

immanentiserad eskatologi används i neokonservativa kretsar i USA och Kanada och Arendt uppfattas

ibland som demokratifientlig  då hon uttrycker oro för massans inflytande över det parlamentariska

läget.119 Å andra sidan talar hon, fast mer sällan om den positiva politiska mobiliseringen som utgår

från folket. Massan tycks alltså vara en politisk kraft med potential att tillintetgöra demokratin genom

att ge legitimitet åt den totalitära diktatorn. I det fallet kan kanske Arendts uppfattning ställas i relation

till  Hobbes  Leviathan och  hon  tycks  också  mena  att  det  fanns  ett  samband  mellan  Hobbes  och

totalitarism.120 Om  folket  i  stället  kanaliserar  sin  mångfald  uppstår  den  positiva  politiken  i  en

deliberativ form. I det ena fallet tycks alltså Arendt vara av uppfattningen att när folket transformeras

till massan är folkdemokrati något negativt eftersom den kan leda till diktatur. Detta kan nog ses som

ett av flera exempel på Arendts svårgripbarhet. Margaret Canovan uppmärksammar detta paradoxala

fenomen  och  konstaterar  att  Arendt  fruktade  massans  gräsrotsmobilisering  samtidigt  som  hon

välkomnade  politiska  initiativ  från  folket.121 Hennes  rädsla  för  massans  möjlighet  att  eliminera

demokratiska  processer  var  inte  omotiverad  sett  ur  perspektivet  med  den bolsjevistiska  politiken  i

Sovjet och den nazistiska i Tyskland.122

Både Arendts och Voegelins tänkande om det politiska har uppstått i en liminal politisk situation

där den klassiska liberala demokratin stod oförmögen att försvara sig mot extrema politiska rörelser

såsom nazismen. I Tyskland utmanövrerades de parlamentariska partierna av nationalsocialisterna 1933

och i Österrike ledde rädslan för ett nazistiskt inflytande till en parlamentarisk kris i mars 1933 vilket i

sin  tur  ledde  till  det  Österrikiska  inbördeskriget  som socialdemokraterna förlorade.  Från maj  1934

införde Österrike diktatur med nära förbindelser med det fascistiska Italien.123

117 Hobbes har i forskningen varit svårplacerad inom ramen för liberal-konservativ-paradigmet. Voegelins analys av Hobbes
teorier utifrån Hobbes teorier i den egna samtiden har möjligen bidragit till att begreppen konservativ och liberal 
ytterligare kan förfrämliggöras. 

118 Voegelin skriver i Autobiographical Reflections ”I have been called every conceivable name by partisans of this or that 
ideology. I have in my files documents labelling me a Communist, a Fascist, a National Socialist, an old Liberal, a new 
Liberal, a Jew, a Catholic, a Protestant, a Platonist, a neo-Augustinian, a Thomist, and of course a Hegelian.” citerat ur  
Szakolczai, A.,  Reflexive historical sociology, s. 85.

119 Baehr, P., The “Masses” in Hannah Arendt´s Theory of Totalitarianism, The Good Society, Volume 16, Number 2, 2007, 
s. 12-18.

120 Arendt, H.,  The Origins of Totalitarianism, s. 139ff.
121 Canovan. M., The people, the Masses and the Mobilization of Power: The Paradox of Hanna Arendt`s ”populism”, 

Social Research, Vol. 69, No. 2 (Summer 2002)s. 403-422.
122 Ibid.
123 I den österrikiska politiken förbjöds först nazistpartiet av den konservativa Dolfuss-regeringen 1933 men motsättningar 

med socialdemokratin ledde till inbördeskrig 1934 i vilket Dolfuss-regeringen avgick med segern För att bevara 
Österrikes autonomi närmade sig Österrike den italienska fascismen. Huruvida Österrike var en auktoritär eller en 
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Den nya extraordinära situationen krävde ett nytt politiskt tänkande då alla etablerade politiska system

misslyckats att bemöta totalitarismen. Frågan gällde, hur ska mänskligheten anordna det politiska livet i

framtiden för att undvika att totalitaristiska ideologier tillåts bli dominanta? Arendt använder begreppet

”radical evil” och förklarar att varken den klassiska filosofin eller den kristna teologin på ett begripligt

sätt kan förklara ursprunget till denna ondska.  Det enda vi vet, skriver Arendt är att, ”[...]we actually

have nothing to fall back on in order to understand a phenomenon that nevertheless confronts us with

its  overpowering  reality  and  breaks  down  all  standards  we  know.”  124  Det  behövs  under  dessa

extraordinära omständigheter en ny idé. Voegelin ville tillbaka till antiken och i synnerhet Platon för att

söka fundamenten medan Arendt, enligt  Voegelin,  ville skapa något nytt.125 Liberalism och politisk

dialog fungerar endast i en politisk miljö där individens rättigheter tillgodoses och dialog uppmuntras. I

en miljö där totalitaristiska rörelser gör anspråk på sanningen krävs andra medel som kan uppfattas som

konservativa.

Konservatism måste förstås i relation till den politiska situationen. Det liberala dilemmat  är ju

faktiskt  att  relativismen  skapar  förutsättningar  för  en  upplösning  av  det  pluralistiska.  Arendt  och

Voegelin vill därför tillbaka till grunderna för det politiska. För Arendt är det mångfald och relation till

andra som hon anser måste utgöra grunden för det politiska. För Voegelin är det snarare att närma sig

livet  inom  metaxu och  de  naturliga  gränserna  i  relation  till  det  transcendenta  som  måste  utgöra

fundamentet. Både Voegelin och Arendt är i sin liminalitet djupt kritiska till liberalism. Det är denna

liminalitetskontext som bör utgöra ramen för en preciserad tolkning av Arendts begrepp ”massorna”

och  Voegelins  betoning  av  den  gnostiska  immanentiserade  eskatologin.  För  Arendt  utgör  folket

(mångfalden)  den  positiva  politiska  mobiliseringen.126 Massorna  är  den  negativa  politiska  kraften

eftersom  massan  endast  kan  artikulera  sitt  motstånd  mot  mångfald  genom  att  sträva  efter  en

personifierad maktcentrering. Översatt till Voegelins pneumopatologi skulle folket (inom metaxu) vara

förutsättningen  för  den  friska  politiken  medan  massorna  (som  överskrider  metaxu)  kanalisera  en

politisk patologi.

fascistisk stat är ämne för debatt. Se t.ex. Thorpe, J., Austrofascism: Revisiting the ”Authoritarian State” 40 Years On. 
Journal of Contemporary History, Vol 45(2), 2010, s. 315-343.

124 Arendt, The Origins of Totalitarianism, s. 459.
125 Voegelin skriver i brev till Arendt (citerat ur Disput über den Totalitarismus, s. 33): ”Zur Therapie würde ich daher eher 

mit Burke übereinstimmen als mit Ihrem Vorschlag, neue moralische Wahrheiten zu finden. Ich glaube, dass wir mit 
Ordnungswahrheiten durch die jüdischen Propheten, die griechischen Philosophen und das Christentum ganz 
ausgezeichnet equipiert sind.”,  Översättning till engelska i Baehr, P, ”Debating Totalitarianism: An Exchange of letters 
between Hannah Arendt and Eric Voegelin”, s. 374, “Regarding a therapy, therefore , I would tend to agree with Burke 
rather than with your suggestion that we should find new moral truths. I believe we are perfectly well equipped with 
truths of order through the Jewish prophets, the Greek philosophers, and Christianity.”

126 Canovan. M., The people, the Masses and the Mobilization of Power: The Paradox of Hanna Arendt`s ”populism”.
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4. ARENDT OCH VOEGELIN I DIALOG

4.1 Den inledande kommunikationen

När Voegelin bestämt sig för att skriva en recension i Review of Politics skrev han ett personligt brev

till Hannah Arendt som hon sedan besvarade med ett kort brev. Det längre brev som hon först författade

skickades  aldrig  till  Voegelin och han fick  således  aldrig del  av innehållet.127 Både Voegelins  och

Arendts  brev  andas  ödmjukhet  och  respekt  för  varandras  funktioner  och  uppfattningar.  Voegelin

framför i sitt brev, från mars 1951, sin huvudsakliga kritik mot Arendts ståndpunkter:

Was ich kritisch zu sagen hätte, betrifft nicht Einzeilheiten noch Aufbau und Durchführung, sondern die geschichtliche

Gesamtperspektive, die im Werk impliziert und in der Conclusion zum Teil expliziert ist. Ihre zeitliche Abgrenzung

des Phänomens ist im ganzen durch die Judenfrage bestimmt und geht daher nicht vor 1700 zurück; das ist an sich

durchaus legitim, da am Verhalten zu den Juden bis zur Katastrophe unserer Zeit die Westliche Gesellschaftskrise

(pragmatich und moralisch) furchtbar symptomatisch geworden ist. Von der Katastrophe der Gaskammern her ist der

historische Zusammenhang nach rückwärts richtig konstruiert. Zu bedenken würde ich geben, dass man Antisemit (im

modernen Sinn) nicht sein kann solange man Christ ist; wo der moderne Antisemitismus auftritt, ist er Symtom für den

Zerfall  des  Christentums  im  soziologischen  Sinne,  als  zivilisationsbestimmende  Kraft.  Die  totalen  Bewegungen

müssten daher, meines Erachtens, in den Zusammenhang des Zerfalls einer christlischen Zivilisation gestellt werden;

und das Kontinuum dieser Zerstörungskräfte geht in die mittelalterlichen Sektenbewegungen, mindestens bis ins 12.

Jh.  Zurück.  Was  heute  geschieht,  ist  nicht  neu  in  der  Idee  oder  Intention,  sondern  erschütternd  als  die  soziale

Verwirklichung von pathologischen Aberration (wie z.B. Der Idee,  die Natur des Menchen zu verändern, d.h.  die

göttliche durch eine menschliche Kreatur zu ersetzen) nach dem Zusammenbruch der institutionellen Hindernisse.128

Voegelin framför i brevet sin förankring i Löwiths sekulariseringsparadigm. Det räcker inte med att

som Arendt stanna vid år 1700 i en analys av totalitarismen. I sin argumentation visar han att  den

moderna antisemitismen har sin förankring i en sekulariserad tillvaro. Det går inte, menar Voegelin att

vara modern antisemit och samtidigt kristen. Han menar vidare att problemet med totalitarismen måste

127 I det längre brevet är Arendt mer klargörande med sina ståndpunkter men eftersom hennes idéer ännu befann sig i ett 
embryonalt skede kan hon ha beslutat att inte skicka detta brev. Se Baehr, Debating Totalitarianism för ett resonemang 
kring detta.

128 Disput über den Totalitarismus, s. 32; Översättning till engelska i Baehr, P., ”Debating Totalitarianism, s. 372-373: “My 
criticism relates not to details, nor to construction or execution, but to the broad historical perspective that is implicit in 
the work and is, in part, made explicit in the conclusion. In general, the phenomenon, in your view, is determined  by the 
Jewish question and consequently does not go back further than 1700; in itself, this is a perfectly legitimate assumption, 
as the Western crisis of society has become (pragmatically and morally) dreadfully symptomatic of the treatment of the 
Jews up to the catastrophe of our time. Retrospectively viewed from the catastrophe of the gas chambers, the historical 
context is correctly construed. I would just mention that one cannot be anti-Semitic (in the modern sense) if one is a 
Christian; were modern anti-Semitism appears, it is a symtom of the decline of Christianity in the sociological sense, as a
civilizing force. In my view, therefore totalitarian movements ought to be placed in the context of the decline of a 
Christian civilization; the continuum of these forces of destruction originates in the medieval sectarian movements and 
goes at least as far back as the twelfth century. What is happening today is not new in idea or intention, but is the 
devastating outcome of the social realization of pathological aberrations (as for example, the idea of changing human 
nature, i.e., replacing the divine by the human creature) and the collapse of institutional obstacles.”
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förstås utifrån detta sekulariseringsparadigm och därför måste svaren sökas i sekulariseringens tendens

att gudomliggöra människan, en process som han menar har sin begynnelse i 1100-talets Europa. På

detta svarar Arendt i april samma år bland annat:

Der Zerfall der christlichen Zivilisation ist für mich der Rahmen, in welchem sich die gesamte moderne Geschichte

abspielt, und das heißt für mich, die ich keine Christin bin, das Gute sowohl wie das Böse. Aber selbst wenn ich den

christlichen Standort  akzeptieren könnte (und sehr gerne akzeptiere ich,  was Sie mit  dem Kontinuum christlicher

Häresien seit  dem 12.  Jahrhundert  andeuten),  wäre mir  dieser  Rahmen zu weit  gespannt,  um ein so spezifisches

Phänomen wie die totalitären  Bewegungen und Herrschaftsformen zu erklären.  Anders  wäre es,  wenn man,  statt

positiv nach der Entstehung zu fragen, negativ fragen würde wie kommt es,  dass wir aus unserer Tradition nicht

imstande waren, die uns von unserer Zeit gestellten politischen Fragen und Aufgaben zu beantworten und zu ”lösen”?

Diese Frage würde in der Tat den ganzen Hintergrund unserer Tradition aufreißen, d.h. unserer Tradition politischen

Denkens; ich stelle sie nicht und glaube, ich brauchte sie auch nicht zu stellen.129

Enligt  Arendt  har  Voegelin  visserligen  rätt  i  att  sekulariseringens  begynnelse  kan  härledas  till

medeltiden  men  dess  betydelse  för  utvecklingen  av  totalitaristiska  ideologier  måste  ifrågasättas.

Sekularisering är ett faktum och har medfört både gott och ont i den europeiska kulturtraditionen, men

som teori för att förstå och förklara totalitarismen är paradigmet alltför generaliserande. Arendt vill

stanna  vid  elementen  antisemitism  och  imperialism  och  söker  sig  historiskt  inte  längre  än  till

nationalstaternas sönderfall och anarkistiska massrörelser under 1700-talets slut. Men frågan som kan

ställas är hur elementen har uppkommit. Den moderna antisemitismen och imperialismen är sekulära

företeelser vilket Arendt och Voegelin är överens om. Arendt medger att den moderna västvärlden har

uppstått  och  existerar  i  en  sekulär  kontext  på  gott  och  ont  men  hon  tvivlar  starkt  på  idén  att

sekulariseringen i sig skulle ha orsakat den totalitaristiska massrörelsen. Båda menar att totalitarism är

en europeisk företeelse med ursprung antingen i 1800-talets socio-ekonomiska strukturer (Arendt) eller

i en extrem immanentisering av det gudomliga i Människan (Voegelin). Enligt Arendt är totalitarismen

skilt från allt annat i historien vilket även Voegelin tycks mena. Voegelin å sin sida framför senare i

Review of Politics att Arendts tankar skulle vara en del av den immanentiserade världsbilden då hon

talar  om att  människans  natur  kan  förändras.130 Det  finns  anledning  att  återkomma  till  Voegelins
129 Dispüt uber den Totalitarismus, s. 36. Engelsk översättning Baehr. Debating Totalitarianism, s. 376: “The decline of the 

Christian  civilization is, for me, the framework within which the whole of modern history is played out, and that means 
for me, speaking as one who is not a Christian, both hood and evil. But even if I could accept the Christian standpoint 
(and I am very happy to accept what is implied in your allusion to a continuum of Christian heresy since the twelfth 
century), the context of this decline would be too broad to explain a phenomenon as specific as the totalitarian 
movements and forms of domination. It would be different if, instead of asking about the origin in a positive manner, one
were to ask the negative question: How is it that in our tradition we were not able to answer and “solve” the political 
questions and problems pose by our time? Indeed, thos question would force open the entire background of our tradition,
i.e., of our tradition of political thought; I do not ask it and I believe I did not need to ask it.”

130 Voegelin, E.,  ”The Origins of Totalitarianism”, Review of Politics, Vol. 15, No. 1 (Jan., 1953), s. 68-76. s. 74.
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påstående i avsnittet senare där deras dialog angående den mänskliga naturens essens analyseras.

 Voegelin är teoretikern som vill förstå hela det moderna samhällets essens med en heltäckande

teori. Arendt är den praktiskt motiverade politiske filosofen som vill veta hur vi ska lösa det politiska

problemet. Tonen i breven är märkbart positiv. Här framkommer inget av Voegelins senare kritik mot

Arendts emotionalism och sine ira et studio-kontroversen eller hans kritik mot, som han uppfattar det,

Arendts antropologiska essens-teori.

4.2 Kontroversen med sine ira et studio

Den inledande dialogen i Review of Politics från 1953 blev snart väldigt kärv. Varför detta hände kan

vara svårt att förstå med bakgrund av tonen i de personliga breven. Kanske kan det vara så att Voegelin

när han läste Arendts korta brev missförstod henne och utgick ifrån antaganden om hennes idéer som

var felaktigt grundade.

Voegelins kritik mot Arendts, i Voegelins tycke alltför kraftfulla emotionella analys – Voegelin

drar sig inte ens för att tillskriva Arendt känslan av att vara i emotionell chock – sätter tonen för den

fortsatta  dialogen.  Arendt  ägnar  närmare  hälften  av  sitt  utrymme  i  repliken  för  att  försvara  sitt

emotionella  angreppssätt  gentemot  de  totalitaristiska  fenomenen.  Frågan  som  en  utomstående

betraktare bör ställa sig är vilka Arendts syften med sin emotionella analys var och varför Voegelin

reagerade så starkt negativt på Arendts,  i  Voegelins tycke ovetenskapliga emotionalism. Arendt har

utförligt i sin replik argumenterat för sin sak medan en förståelse för Voegelins ståndpunkt måste sökas

i andra källor. Vad gäller Voegelins motiv blir svaret av implicita skäl mer spekulativt men det är trots

detta inte en orimlig slutsats att Voegelins förankring i den akademiska världens forskningstradition är

en viktig faktor i sammanhanget. Voegelin kan därutöver ha befunnit sig i en personlig kris runt denna

tid,  präglat  av  sjukdom samt  en  personlig  uppgörelse  med  den  aktuella  politiska  situationen.  Det

sistnämnda är vanskligt att dra några definitiva slutsatser angående men Voegelins personliga situation

bör ändå tas i beaktande.

Voegelin inleder sin recension med en ordinär uppskattning för Arendts arbete och betydelsen

att analysera det totalitaristiska fenomenet men övergår snart till skarp kritik med följande remarkabla

påstående om Arendts intentioner och metodologi:

This organization of the materials, however, cannot be completely understood without its emotional motivations. There

is more than one way to deal with the problems of totalitarianism; and it is not certain, as we shall see, that Dr. Arendt`s

is the best.  Anyway, there can be no doubt that  the fate of the jews, the mass slaughter and the homelessness of

displaced persons, is for the author a center of emotional shock, the center from which radiates her desire to inquire

into the causes of the horror, to understand political phenomena in Western civilization that belong to the same class,
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and to consider means that will stem the evil.131

Arendt responderar i sin replik mycket tydlig med att hon inte primärt är historiker och därför är hennes

motiv inte att beskriva den historiska företeelsen utan snarare att analysera fenomenet totalitarism ur ett

historiskt perspektiv:

[...]I did not write a history of totalitarianism but an analysis in terms of history[...]132

Arendt ägnar närmare hälften av sin replik till att förklara och försvara sin position och uttrycker en

medvetenhet om sine ira et studio-traditionen inom den historiska forskningen:

I parted quite consciously with the tradition of sine ira et studio of whose greatness I was fully aware[…]133

Arendt fortsätter resonemanget i repliken med att hänvisa till att “objektiva” beskrivningar av historiska

händelser  kan  vara  de-kontextualiserande  och  därmed  a-historiska.  Av  den  anledningen  intar  hon

följande ståndpunkt:

To describe the concentrations camps sine ira  is not to be “objective,” [sic] but to condone them[…]134

För att  förstå  Voegelins  kritik  mot  Arendts,  enligt  honom bristande respekt  för  sine  ira  et  studio-

principen  är  det  av  vikt  att  förstå  deras  helt  olika  personligheter  och  i  synnerhet  deras  teoretiska

perspektiv. En av Voegelins studenter vid hans institut i München beskriver skillnaden som att Arendt

representerade det politiska livet medan Voegelin stod för det akademiska livet. Arendt ville övertyga

genom att  tala.  Voegelin  undervisade  genom att  hänvisa  studenterna  till  läsning  för  att  på  så  sätt

generera den teoretiska förståelsen.135 När Arendt använder starka uttryck för att beskriva de nazistiska

utrotningslägren måste hennes infallsvinkel få vara belyst av helheten i resonemanget om totalitarism.

Arendt  talar  grundläggande  om  den  totalitaristiska  uppfattningen  att  det  finns  människor  som  är

överflödiga  vilket  i  den  nazistiska  pseudovärlden innebär  att  dessa  människor  i  första  ledet  måste

definieras som icke-människor och i det andra ledet utrotas och förstöras.136 Sammankopplat med den

totalitaristiska uppfattningen att världen är konsistent och styrd av naturlagar som förutsäger att vissa

raser är dömda till undergång blir utgången given på förhand. Allt är möjligt eftersom nazisternas värld

131 Voegelin, E., ”The Origins of Totalitarianism”, The review of Politics, s. 70.
132 Arendt, H., ”A reply”, The review of Politics, Vol. 15, No. 1 (Jan., 1953), s. 78.
133 Ibid.., s. 78.
134 Ibid., s. 79.
135 Baehr, P., ”Debating Totalitarianism: An Exchange of letters between Hannah Arendt and Eric Voegelin”, s. 366.
136 Arendt, H., The Origins of Totalitarianism, s. 442ff.
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är en pseudovärld där terror och förintelse endast är en performation av Lagen. Det innebär att inte

handla  i  överensstämmelse  med Lagen om vissa  rasers  överflödighet  är  att  handla  tvärt  emot  vad

Naturen strävar efter. Dödslägren verifierar detta tänkande i sin yttersta och fasansfulla konsekvens.

Därför avslutar Arendt sitt resonemang med att beskriva dödslägren som ”ett helvete på jorden”.137

Voegelin tycks dock inte ha förstått Arendts intentioner eftersom han i stället menar att Arendt är i

någon slags emotionell chock över dödslägrens existens.

När  Voegelin beskriver  Arendt  vara i  ”emotionell  chock” så tänker  han troligen på Arendts

begreppsapparat  och  uttryck  som  ”helvetet  på  jorden”.  Arendts  respons  sker  utifrån  detta  något

märkliga  närmande  till  Arendts  idéer.  Arendt  menar  att  hon håller  sig  till  fakta  och inte  teoretisk

spekulation,  det vill  säga underförstått  att  Voegelin bara spekulerar.138 Argumentationen kan tyckas

hemmahörande i något icke-akademiskt sammanhang men eftersom den nu ägt rum kan två antaganden

göras. För det första kan vi anta att  sine ira et studio-diskussionen påverkade den kommande dialogen.

Den satte så att säga samtalstonen för det som skulle komma. För det andra kan det antas finnas en

möjlighet att bakgrunden till Voegelins ton har en bakgrund i något utanför Arendt, det vill säga att

Voegelins kritik mot Arendts emotionella skrivning egentligen säger mer om Voegelin än om Arendt.

Vad detta skulle kunna vara kan vi bara spekulera kring men hans aggressivitet vid denna tidpunkt

uppmärksammades  av  hans  vän  Alfred  Schütz.  Frågan  är  då  vad  denna  aggressivitet  berodde  på.

Berodde  det  på  den  politiska  situationen  1951,  hans  frustration  över  sitt  eget  arbete  eller  hans

sjukdomsperiod under denna tid? Frågan har inget givet svar utan det vi kan ta med oss från detta är att

dialogen och brevväxlingen och deras ”oenighet” bör ses i ljuset av denna emotionalitet från Voegelins

sida och Arendts emotionella respons på Voegelin. En anmärkning är också att varken Voegelins ton

eller kritik mot Arendts emotionalism förekommer i det personliga brevet från 1951.

Voegelin  för  i  The  New  Science  of  Politics en  intensiv  kritik  mot  den  värdefria  politiska

vetenskapen.  Det  tycks  därför  vid första  anblicken något  egendomligt  med hans  invändningar  mot

Arendts emotionella hållning. Dock är det möjligt att reda ut vad Voegelin menar med sin kritik mot

Arendt genom att närmare betrakta hans resonemang i The New Science of Politics.139 Här framgår att

Voegelin är negativt inställd till icke-klassisk filosofi inom vilken etik och politik hänfördes till det

subjektiva fältet. Det måste finnas en förankring i kunskap om det reella, det vill säga det empiriska

( gr. episteme) och i de åsikter (gr.  doxa) som uttrycks. När förankringen mellan  doxa  och  episteme

tillintetegörs, upphör inte människor att tala om politik men de kan bara uttrycka sig i  doxa  vilket

medför att  politiken endast blir  subjektiv och strandar i  relativism och antingen får sin ”lösning” i

137 Arendt, H., The Origins of Totalitarianism, s. 445.
138 Arendt, H., ”A Reply”, s. 80.
139 Voegelin, E., The New Science of Politics s. 11ff.
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svärmiska  ideologier  eller  bräckliga  kontraktsteorier.  I  båda  fallen  hamnar  politiken  i  ett  läge  där

rationell argumentation om politiskt ansvar och ondskefull politik inte längre är relevant. Det tycks som

om Voegelin tillskriver Arendt det relativistiska svärmiska förhållningssättet utan att inse att Arendt

faktiskt är helt  överens med honom om att  doxa måste ha en förankring i  episteme.  Den skenbara

motsättningen mellan Arendt och Voegelin kan även anknytas till hur jag tolkar Rüsen och distinktionen

mellan dömande och värderande. I fallet med Arendt och Voegelin tycks det som om Voegelin uppfattar

Arendt som att hon uttalar sig emotionellt normerande, det vill säga dömande när hon i själva verket,

precis som Voegelin avvisar ett objektiviserande som saknar det värderande inslaget.

4.3 Scientism-kontroversen och kausalitetsproblemet

Scientificality of  mass  propaganda has  indeed  been  so universally employed in  modern  politics  that  it  has  been

interpreted as a more general sign of that obsession with science which has characterized the Western world since the

rise of mathematics and physics in the sixteenth century; thus totalitarianism appears to be only the last stage in a

process during which ”science [has become] an idol that will magically cure the evils of existence and transform the

nature of man.”140

Arendt hänvisar i fotnoten till ovanstående text till Voegelins artikel ”The origins of scientism” från

1948 som ett exempel på den uppfattning hon själv tar avstånd från. Arendt avvisade alltså Voegelin

utifrån sin tolkning av vad han menade. Frågan är om Voegelin skulle skriva under på att han menade

det som Arendt menade att han menade.

Arendt  vänder  sig  emot  idén  att  den  nazistiska  ideologin  har  en  grund  i  en  utilitaristisk

idoliserande vetenskapssyn (scientism) och använder Voegelins artikel som stöd för sin argumentation.

Faktum är att inte heller Voegelin menar att det finns ett direkt kausalt samband mellan scientistisk

idolisering och nazism utan hans uppfattning är att scientism är ett uttryck för moderniteten i generell

mening. Totalitarismen avspeglar sig i ett sekulärt sammanbrott där scientismen spelar en viktig roll

som ett centralt element i de moderna ideologierna. Att nazismen skulle vara ett scientistiskt projekt

avvisar Voegelin,  som jag uppfattar  det,  bestämt.  Scientism tycks för Voegelin vara ett  typologiskt

element liksom antisemitism och imperialism är det för Arendt. I själva verket är Arendt och Voegelin

tämligen överens om fenomenet totalitarism och dess grundläggande karaktär. Det är när revolten mot

maximeringen av differentieringen genomförs alltmer systematiskt, med scientismen som grund, som

den moderna världen bryter samman i den nihilistiska idén om supermänniskan vare sig det är hos

Concordet, Comte, Marx eller Nietzsche.141 Voegelin skriver följande för att förklara sin ståndpunkt:
140 Arendt, H., Origins of Totalitarianism, s. 346.
141 Voegelin, E., The New science of Politics, s. 80.

51



Secularism could be defined as a radicalization of the earlier forms of paracletic immanentism, because the experiental

divinization  of  man  is  more  radical  in  the  secularist  case.  Feuerbach  and  Marx,  for  instance,  interpreted  the

transcendent God as the projection of what is best in man in a hypostatic beyond; for them the great turning point in

history, therefore, would come when man draws his projection back into himself, when he becomes conscious that he

himself is God, when as a concequence man is transfigured into superman.142

Voegelin  anser  således  inte  att  en  scientistisk  utlitaristisk  uppfattning  ligger  till  explicit  grund  för

totalitarismen. Liksom Arendt anser Voegelin att scientistiska argument används i propagandasyfte. Det

Voegelin talar om är att de vetenskapliga avancemangen sedan det sextonde århundradet har påverkat

människans tänkande om naturen och om sig själv. Vetenskapen kan användas för att öka nyttan vilket i

Västvärlden transformeras till  en vilja att öka makt och välstånd vilket i sin tur leder till  att andra

värden försvagas.  Inom de sociala vetenskaperna ökade viljan att  utveckla samhället  till  ett perfekt

samhälle där ingen har makt över andra. Allt som inte går att lösa med vetenskap är irrelevant. Till slut

blir allt möjligt att lösa vilket blir lika med rationalitet och vetenskap. Allt som inte går att lösa är

ovetenskapligt och irrelevant. För att världen inte ska bli en otrevlig plats med olösliga problem måste

allt omvandlas till  vetenskap för att alla mänsklighetens problem potentiellt ska kunna lösas. Detta

gäller inte bara naturvetenskap och teknologi utan även även de sociala vetenskaperna och alla former

av politiska lösningar. Av den anledningen menar Voegelin:

The damage of scientism is done. As a philosophical friend aptly phrased it, the insane have succeeded in locking the sane in

the asylum. From this asylum no physical escape is possible; as a concequence of the interlocking of science and social

power, the political tentacles of scientistic civilization reach into every nook and corner of an industrialized society, and with

increasing effectiveness they stretch over the whole globe.143

Arendt  vill  se  de  totalitaristiska  rörelserna  som  anti-utilitaristiska  fenomen  och  således  anti-

scientistiska. Hon kan inte acceptera en kausalitet mellan en idoliserad bild av utilitaristisk vetenskap

och  anti-utilitaristisk  nazism men  hon medger  att  nazismen  använde  vetenskapliga  argument  i  sin

propaganda. Voegelin menar att den scientism som utvecklats sedan 1600-talet har skapat en mentalitet

hos mänskligheten enligt vilken vetenskapens ”sanning” kan föra människan vart hon vill. Allt som inte

går  att  lösa med vetenskap blir  irrelevant  vilket  inkluderar  värderingar  och hur  mänskligheten ska

förhålla sig till sin egen existens.144 Det följer logiskt ur den scientistiska principen att även värderingar

och existensen måste bli vetenskap för att garantera ett scientistiskt pathos. Om så inte vore fallet skulle
142 Voegelin, E., The New Science of Politics, s. 125.
143 Voegelin, E., The Origins of scientism, (1948), s. 168-196. s. 196.
144  Ibid., s. 193.
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ju samhällets grund för dess existens baseras på något irrelevant vilket vore omöjligt om alla problem

ska vara möjliga att lösa. På så sätt kan också den totalitaristiska ”vetenskapen” vara icke-utilitaristisk

beskådad från ett icke-scientistiskt perspektiv men ändå vara utilitaristisk ur sitt eget perspektiv.

När  Arendt  kritiserar  scientism-idéer  såsom Voegelins  teori  gör  hon  det  utifrån  tanken  att

totalitarism inte  är  vetenskapliga  företeelser  utan  snarare  använder  vetenskap som ett  propaganda-

instrument. Grunden för Arendt är att visa på att totalitarismen gör människor överflödiga och därför

inte är ett utilitaristisk-vetenskapligt projekt. Voegelin menar inte heller att det skulle råda någon direkt

kausalitet mellan scientism och totalitarism utan snarare att scientismen som ett andligt tillstånd har

givit förutsättningar för totalitaristiska ideologier och dess propagandaframgångar. Det är helt enkelt så

att för att nazisterna skulle kunna använda nyttoaspekten som propagandainstrument måste det finnas

en idémässig förankring hos människor och denna idémässiga förankring utgörs av den scientistiska

tidsandan. Det är också svårt att tänka sig att Arendt skulle mena att nazisterna själva inte trodde på sin

raslära utan endast utnyttjade denna i sin propaganda  som egentligen skulle handla om deras vilja att

eliminera överflödiga människor. Den påstådda överflödigheten måste förankras i något som skenbart

kan uppfattas som vetenskap. För att en sådan propaganda ska bli framgångsrik måste det finnas en

mentalitet hos människor som kan bejaka en sådan pseudovetenskap.

Grunden för Arendts kritik mot Voegelins scientism-tes är även förankrat i hennes motvilja mot

kausala förklaringar. Arendt är primärt intresserad av att analysera fenomenet i sig, finna fenomenets

ingående element och undvika historicistisk spekulation. Voegelin å sin sida vill inte enbart analysera

fenomenets element utan också finna vilka historiska förutsättningar som finns för att fenomenet ska

uppträda. Arendt och Voegelins olika perspektiv gör att de fokuserar på olika aspekter av fenomenet.

Arendt  vill  se  nazismen  som  ett  anti-utilitaristiskt  avskaffande  av  människor  som  uppfattas  som

överflödiga enligt hennes tes om den kollapsade pluralismen. Men det är ett utifrån-perspektiv som

Voegelin vill undvika då han i stället analyserar nazismen inifrån och försöker exponera ursprunget till

fenomenet.  Arendts  motvilja  mot  kausala  förklaringar  medför  att  hon  endast  sätter  perspektiv  på

fenomenets  symtom  medan  Voegelin  exponerar  orsakerna  till  fenomenet.  Arendts  aversion  mot

kausalitet får henne att tänka att Voegelin menar en sak som han inte menar. Voegelin uppfattas som en

historicist vilket han, enligt exempelvis Cooper inte var.145

4.4 Den mänskliga naturens essens och existens

Voegelin var kritisk till, som han uppfattade, Arendts idé om att människans natur kan transformeras.

Arendt beskrev det som att totalitarismen inte är en transformering av samhället utan en transformering
145 Cooper, B.,  Eric Voegelin and the foundations of modern Political science, s. 128, 290. För Voegelin var historicismen 

en ”dead end” i forskningen. Se även Cooper s. 121-160 om dialogen mellan Arendt och Voegelin.
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av den mänskliga naturen.146 Vad Arendt egentligen avsåg med detta påstående ska strax klargöras.

Voegelin instämde såtillvida att immanentismen, den andliga sjukdomen uppkommer hos individer som

sedan kanaliseras genom ett kollektiv. Resultatet blir ett ”himmel-på-jorden-budskap”. Däremot ansåg

Voegelin att människans natur är essentiell, den kan inte förändras lika lite som en katt kan bli en hund.

Jag återkommer nedan till vad denna ”essentialism” egentligen bestod i. Voegelin uttrycker förvåning

att Arendt förespråkar en filosofiskt omöjlig tanke och menar att detta beror på att hon har anammat en

immanentisk  filosofi.  Grunden  till  att  Arendt  inte  drar  de  teoretiska  slutsatserna  om  de  socio-

ekonomiska fenomenens orsak (i en immanentiserad eskatologi) menar Voegelin är på grund av att:

It comes to light in another one of the profound formulations which the author deflects in a surprising direction: ”What

totalitarian  ideologies  therefore  aim  at  is  not  the  transformation  of  the  outside  world  or  the  revolutionizing

transmutation of society,  but  the transformation of  human nature itself”  (p.  432).  This  is,  indeed,  the essence of

totalitarianism as an immanenist creed movement. Totalitarian movements do not intend to remedy social evils by

industrial  changes,  but  want  to  create  a  millenium in  the  eschatological  sense  through  transformation  of  human

nature.147

Arendts responderar:

The problems of the relationship between essence and existence in Occidental thought seems to me be a bit more

complicated and controversial than Mr. Voegelin`s statement on ”nature,” [sic] (identifying ”a thing as a thing” and

therefore incapable of change by definition) […] I hardly proposed more change of nature than Mr. Voegelin himself

in his book on The New Science of Politics; discussing the Platonic-Aristotelian theory of soul, he states: ”one might

almost say that before the discovery of psyche man had no soul.” (p. 67)148

Det Arendt i citatet åsyftar är Voegelins resonemang i sin bok New Science of Politics:

With due regard for the problem of compactness and differentiation, one might almost say that before the discovery of

the psyche man had no soul.149

Voegelin för i sammanhanget ett resonemang om den teoretiska grunden för politisk kunskap och menar

att i och med Platons ”upptäckt” av det själsliga i människan så uppkommer ett paradigmskifte. I stället

för att  tala  om samhället  som en kosmologisk företeelse,  ett  mikrokosmos -Voegelin kallar  det  ett

kosmion  –  inordnat  i  det  totala  kosmos  ordningar,  så  övergår  politiken  att  tala  om  ett  makro-

146 Arendt, H., The Origins of Totalitarianism, s. 455.
147 Voegelin, E., ”The Origins of Totalitarianism” s. 74.
148 Arendt, H., ”A Reply”, s. 83.
149 Voegelin, E., The New Science of Politics, s. 67.
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anthropos.150 Från och med Platon är samhället alltså inte längre bara en ordning som existerar av sig

självt utan samhället är ett resultat av en transcendering av mänsklig erfarenhet i dialog med andra

människor. Utan den teoretiska grunden i människans själ (gr.  psyche) hade detta inte varit möjligt.

Voegelin menar alltså inte att människan var själlös före ”upptäckten” av psyche utan att människan var

utkastad  till  en  tillvaro  där  Kosmos ordningar  styrde  hennes  tillvaro.  Man skulle  kunna hävda att

människan i och med Platon blev medveten om sig själv såsom ett handlande subjekt i stället för ett

mottagande objekt. På det sättet blev människan ”besjälad”. Voegelin menar vidare att grunden är den

filosofiska antropologin i vilket självmedvetandet är själva grundstommen. Den medvetna människan

kan inte förändras ty då upphör hon att vara människa.

Arendt föreslår en existensiell idé. Själen kan förändras i existensiell mening, det essentiella är

en metafysisk icke-fråga menar  hon.  Hon förklarar  sin tankegång på följande vis  och ryckt  ur sitt

sammanhang kan det säkert lätt missförstås:

What totalitarian ideologies therefore aim at  is not  the transformation of the outside world or the revolutionizing

transmutation of society, but the transformation of human nature itself.151

I sammanhanget som Arendt skriver ovanstående framgår att hon avser att den totalitära ideologins

obegränsade makt över människor medför att människor kan reduceras till något icke-mänskligt i den

meningen att hon fråntas allt som tillhör den existensiella tillvaron som människa. Inte ens minnet av

henne bevaras till eftervärlden i dödslägrens fasansfulla cynism.152

Varken Voegelin eller Arendt vill acceptera de traditionella idéerna om människans essens som

skapad av Gud eller någon slags kontraktsteori som utelämnar alla teorier om en mänsklig natur. Arendt

söker sig mot en pluralistisk tillvaro i relationen mellan människor som grund medan Voegelin söker

sig till filosofisk antropologi som uttrycks hos exempelvis hos Max Schelers idéer om medvetandet.

Medvetenhet innebär också en dialog med andra medvetna subjekt och ett gemensamt förhållningssätt

till  världen  runtomkring  förankrad  i  specifika  erfarenheter  av  det  levda  livet.  Arendt  talar  om ett

existensiellt utplånade av den mänskliga naturen, inte ett essentiellt medan Voegelin talar om det aktivt

medvetna subjektet som människans essens, inte en substans inom människan.

4.5 Om den politiska religionen

Under 1950-talet hamnade Arendt i en kontrovers med den franske skribenten Jules Monnerot (1908-

1995). Monnerot var förespråkare av idén om totalitarismen som en sekulär religion, en uppfattning
150 Voegelin, E., The New Science of Politics, s. 61, 67.
151 Arendt, H., The Origins of Totalitarianism, s. 458.
152 Ibid., s. 456.
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som Arendt av flera skäl avvisade. Å ena sidan fanns drag av apokalyptisk-religiös stämning hos både

bolsjevism och nazism i det att rörelserna talade om att en ny världsordning snart skulle inträda. Å

andra sidan saknades den religiösa transcendenta frälsningen utan i stället praktiserades en immanent

form av förlossning (eng.  redemption) eller frigörelse från det onda. Begreppet sekulär religion tycks

vara  förenat  med  en  del  tolkningsproblem  eftersom  två  till  synes  motsägande  begrepp  har

sammanfogats.153

Baehr riktar en del kritik mot Arendts syn på religion.154 För det första utgår hon helt och hållet

från en monoteistisk religionssyn varför Arendts metod kräver att vi omdefinierar många människors

religiösa språk till icke-religiösa aspekter. Arendt var medveten om att totalitarismen ofta använde ett

religiöst språk men hade svårt att på ett fördjupat sätt analysera varför. Hennes förklaring till varför

”Guds barn” inom nazismen blev till ”Führerns barn” var en funktionalisering av det religiösa språket,

inte av religionen i sig.

Det är  ett  karakteristiskt drag hos bolsjevism och nazism att  vilja rädda mänskligheten från

någon  yttre  ondska.  Båda  ideologierna  använde  i  stor  utsträckning  identitetsskapande  ritualer  och

symboler för att befästa gruppens enhet. Samtliga dessa attribut återfinns inom religioner men det är

trots detta inte problemfritt att benämna ateistiska och sekulära rörelser som religiösa. För Arendt var

det viktigt att beskriva religion utifrån en vardagsanvändning och eftersom de flesta människor tänker

att  religion  innebär  en  tro  på  Gud  så  kan  ateism  inte  vara  en  religion.  Problemet  med  Arendts

uppfattning är, som jag ser det att hon intar en eurocentrisk religionssyn och följer vi henne i hennes

religionssyn så måste vi tala emot människor som säger sig vara religiösa utan att tro på en personlig

Gud,  exempelvis  buddhister  inom  ett  flertal  traditioner  och  rekonstruera  deras  uttalade  religiösa

erfarenhet till icke-religiösa erfarenheter. Å andra sidan har Arendt, som Baehr menar en poäng i sin

pragmatiska syn på användningen av begreppet religion eftersom sammanblandningar av ideologi och

religion kan förvilla mer än klargöra. För Arendt är det hela mycket enkelt. Religion är god, totalitarism

är  ond,  religion  ser  gränser,  totalitarism  saknar  alla  gränser,  religion  värderar  människan  högt,

totalitarism  ser  människor  som  överflödiga.  155 Samtidigt  är  Arendt  medveten  om  att  nazismen

politiserade kristna begrepp på ett sådant sätt att nazismen faktiskt kunde uppfattas som ett alternativt

evangelium. Men hon hade en aversion mot att beskriva detta fenomen som religion av de skäl som

angivits ovan. Som vi ska se är Arendts ståndpunkt behäftat med en mängd problem.

Under  1950-talet  var  begreppet  religion  intensivt  omdiskuterat.  Religionsforskarna  skilde

mellan  monoteistiska  religionsuppfattningar,  en  religionsuppfattning  som  Arendt  bekände  sig  till,

153 Baehr, P., Hanna Arendt, Totalitarianism and the Social Sciences, Stanford University Press, 2010, s. 94.
154 Ibid., s. 110.
155 Ibid., s. 102.
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fenomenologiska uppfattningar enligt vilka olika erfarenheter, känslor, sinnestillstånd och symbolism

kunde  vara  religiösa.  Den  sistnämnda  ligger  närmare  Voegelins  uppfattning  och  är  dessutom mer

heltäckande  definition  eftersom  de  flesta  som  säger  sig  vara  religiösa  även  är  det  enligt  en

fenomenologisk religionssyn. Ytterligare två religionsuppfattningar var den funktionella, som Arendt

kraftfullt avvisade och den historisk-isomorfa uppfattningen som ses till  exempel i den hegelianska

traditionen. Arendts religionssyn är alltför snäv för att beskriva mångfalden av religionsutövningar och

dessutom finns det religioner som i sin karaktär aldrig skiljer mellan det politiska och det religiösa livet

varav  exempelvis  islam  är  en  sådan  religion.  Det  råder  inget  tvivel  om  att  Arendt  såg  alla  de

karaktärsdrag i de totalitaristiska rörelserna som även kännetecknar religioner. Förutom redan nämnda

attribut så gjorde rörelserna anspråk på sanningen och krav på absolut lydnad. Det verkar som om det

enda religiösa  karaktärsdrag  som inte  fanns  i  de  totalitaristiska  ideologierna  var  själva  tron  på  en

transcendent Gud och till och med ett förnekande av Guds existens.156 Arendt förklarar:

I know that problems of this sort can be avoided if one interprets totalitarian movements as a new – and perverted –

religion, a substitute for the lost creed of traditional beliefs. From this it would follow that some ”need for religion” is

a cause of the rise of totalitarianism [...] There is no substitute for God in the totalitarian ideologies – Hitler´s use of

the ”Almighty” was a concession to what he himself believed to be a superstition. More than that, the metaphysical

place for God has remained empty.157

För Arendt var det viktigt att avfärda teorin om sekulär religion av flera skäl men ett av hennes skäl går

tillbaka till oviljan att bejaka en historisk kausalitet. För henne var totalitarismen något nytt och unikt i

historien. Hon ansåg att den form av antisemitism som skapade förutsättningar för nazismens dominans

uppstod i spåren av 1800-talets ändrade social-politiska strukturer, inte av att en historiskt sätt religiös

antisemitism,  som  kunde  härledas  från  Luther  fångades  upp  av  nazismens  förespråkare  och

sekulariserades. Förklaringar som beaktar det religiösa kräver en historisk kontinuitet  vilket Arendt

avfärdar.  Samtidigt  ger  hon  Voegelin  sitt  erkännande  att  grundelementen  i  totalitarismen  inte  är

religiösa i betydelsen att Gud är transcendent utan är en sekulär företeelse. Skillnaden mellan Voegelin

och Arendt är, som jag uppfattar att Voegelin vill kalla detta sekulära för religiöst i immanent mening

medan Arendt hävdar att det sekulära inte kan vara religiöst eftersom endast det transcendenta kan vara

religion  i  egentlig  mening.  Arendt  motiverar  sin  ståndpunkt  genom att  hänvisa  till  sine  qua  non.

Religionsparadigmet  kan  på  sin  höjd  vara  ett  nödvändigt  villkor  men  knappast  tillräckligt  för  att

förklara varför det som hände verkligen hände:

156 Baehr, P., Hanna Arendt, Totalitarianism and the Social Sciences, s. 94.
157 Arendt, ”A Reply” s. 81f.

57



It is true that a Christian cannot become a follower of either Hitler or Stalin; and it is true that morality as such is in

jeopardy whenever the faith in God who gave the Ten Commandments is no longer secure. But this is at most a

condition sine qua non, nothing which could positively explain whatever happened afterward.158

Voegelin menar å sin sida att totalitarismen kan förklaras av den sekulära utvecklingen:

It  is difficult  to categorize political  phenomena properly without a well  developed philosophical  anthropology,  or

phenomena of spiritual disintegration without a theory of the spirit: for the morally abbhorent and the emotionally

existing will overshadow the essential. Moreover, the revolutionary outburst of totalitarianism in our time is the climax

of a secular evolution.159

För Voegelin är erfarenheten av den transcendenta tillvaron grunden för hans  syn på religion.  Det

innebär att göra erfarenheten att Gud inte existerar söker sig mot det transcendenta lika väl som att göra

erfarenheten  att  Gud  existerar  söker  sig  mot  det  transcendenta.  Oavsett  erfarenhet  måste  den

verbaliseras på något sätt och i ett politiskt samhälle också symboliseras. Denna symbolisering av den

verbaliserade erfarenheten kan sedan formas till en ideologi. Som i vissa varianter av buddhism och

hinduism behövs inte tron på en monoteistisk Gud för att en ideologi ska kunna kallas för religion.

Snarare är det så att det existerar religioner med tro på många gudar, tro på en gud och tron på icke-

personliga krafter, övernaturliga eller integrerade i Naturen i form av naturlagar eller historiska lagar.

Det finns en mängd problem med Arendts syn på religion som tidigare nämnts men det går inte

heller att helt avfärda Arendts invändningar. Så länge vi befinner oss i en västerländsk idétradition låter

Arendts  kritik  mot  begreppet  sekulär  religion  befogad  eftersom uppdelningen  av  tro  och  förnuft,

religion och politik  är  så etablerad.  Men så är  inte  fallet  i  icke-europeiska kulturer  såsom Indiens

huvudreligion  Sanatana  dharma  (benämns  hinduism  i  icke-indisk  tradition)  eller  inom  islam  där

religion inte särskiljs från livet i övrigt. I en västerländsk kultur blir en sammanblandning av begreppen

ideologi  och  religion  väldigt  lätt  förvirrande.  Å  andra  sidan  finns  det  en  tendens  även  i  den

västerländska kultursfären att integrera religion med livet i sin helhet. Människor kan ha tro, det vill

säga stark tillit till rörelser eller personer, en tillit som mycket väl kan anta religiösa proportioner.

Arendt kan också ha en poäng i att göra en sociologisk distinktion mellan transcendent religion

och  ateistisk  totalitarism  men  samtidigt  är  ideologi  mer  än  bara  en  social  konstruktion  i  den

bemärkelsen att ideologin ofta söker sig  mot en mening eller en ordning som är bortom det sociala.

Arendt avvisar kontraktsteorier av just den anledningen och erkänner behovet av en andlig (existensiell)

och filosofisk grund för politiken. Det finns således ett religiöst drag i alla typer av ideologier som vill

158 Arendt, H., ”A Reply”, s. 82.
159 Voegelin, E., ”Orgins of Totalitarianism” s. 68-69.
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undvika konsensus- och kontraktstänkande. Precis som Arendt tillsammans med Voegelin konstaterar så

går det inte heller att bortse från det judisk-kristna arvet i den västerländska idétraditionen. För Arendt

utgör det kristna idéarvet en ram för allt som sker genom historien, på gott och ont. För Voegelin utgör

revolten mot det transcendenta och immanentiseringen av det gudomliga i människan förklaringen till

totalitarismens  uppkomst.  Båda  är  överens  om  att  elementen  är  sekulära  och  båda  bejakar  att

totalitarismen är en patologisk företeelse inom det politiska. Dock, eftersom Arendt avvisar en historisk

kontinuitet och bejakar en snäv eurocentrisk religionssyn kan hon heller inte följa Voegelin hela vägen i

att  kalla  totalitarismen  för  en  politisk  religion.  Kanske  hade  det  underlättat  om begreppet  sekulär

religion bytts till exempelvis imitationreligion eller ritualiserad politik. Även termen politisk religion är

bättre  än  sekulär  religion  eftersom den  sistnämnda  termen  skapar  den  förvirring  som Arendt  vill

undvika.

För  Voegelin  är  religion  en  symbolism utifrån  mänsklig  erfarenhet  som kanaliseras  ut  i  en

gemensam  ideologi  med  andlig  eller  existensiell  kraft.  Detta  är  en  fenomenologisk  definition  av

religion. För Arendt är mångfald och relation med andra människor grunden för det hon kallar religion.

På så sätt blir det mer naturligt för Arendt att anknyta till de västerländska människornas synsätt på

religion där en monoteistisk gud till människorna kan förmedla vad som är gott och vad som är ont.

4.6 Det pneumopatologiska perspektivet

Voegelins  och Arendts  helt  olika  infallsvinklar  kan  trots  allt,  enligt  min  uppfattning  sammanfattas

tematiskt som att totalitarismen kan ses som en flykt från det verkliga (externa) till det drömlika eller

falska (interna).160 Arendt skriver: ”[T]otalitarian movements conjure up a lying world of consistency

which is more adequate to the needs of the human mind than reality itself[.]”161 Voegelin menar att

flykten sker från verklighetens begränsade metaxu till en drömvärld där inga begränsningar existerar.162

Totalitarismen ses av båda som ett uttryck för att det verkliga, det vill säga alla begränsningar förnekas

under  devisen  ”allt  är  möjligt”.  Detta  tema  förenar  Arendt  och  Voegelin  trots  att  deras  analys  av

orsakerna till denna förnekelse skiljer sig åt. För Voegelin är infallsvinkeln att det moderna samhället

antar ett gnostiskt tänkande som eliminerar det transcendenta, det vill säga frigör människan från något

som är högre än henne själv samtidigt som  ett eskatologiskt tänkande med en ständig progress kvarstår.

På så sätt immanentiseras eskatologin så att den inte längre handlar om själens frälsning i gemenskap

160 För den totalitaristiska ideologin är förhållandet det omvända vilket medför att det blir pneumopatologiskt sett ur icke-
totalitaristens perspektiv.

161 Arendt, H., Origins of Totalitarianism, s. 353.
162 Cooper, s. 174; Voegelin använder begreppet metaxu  i sina senare skrifter men resonemanget finns embryonalt i New 

Science of Politics. Voegelin menar på s. 166 att faran i det gnostiska tänkandet ligger i att samhället och ordningar 
tolkas utifrån ett eschaton vilket ger en falsk bild av verkligheten. Om denna falska bild utgör grunden för det politiska 
tänkandet sker en flykt från det verkliga till det drömlika.
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med Gud utan mänsklighetens frälsning till ett jordiskt paradis. Med andra ord, utan det transcendenta

existerar människan i en eskatologisk process där människan själv övertar rollen som Gud. Därmed är

inget längre omöjligt för henne. Voegelin motiverar:

Gnostic speculation overcame the uncertainty of faith by recedeing from transcendence and endowing man and his

intramundane range of action with the meaning of eschatological fulfilment […] The spiritual strength of the soul

which in Christianity was devoted to the sanctification of life could now be diverted into the more appealing, more

tangible, and, above all, so much easier creation of the terrestrial paradise.163

Voegelin  konstaterar  senare  i  sammananget  att  denna  form  av  eskatologi  låter  den  moderna

civilisationen immaneras  till  Civilisationen.164 Totalitarismen blir  därmed det  slutliga  målet  för  den

progressiva civilisationen. Arendt gör en liknande iakttagelse som Voegelin då hon konstaterar att:

What binds these men together is a firm and sincere belief in human omnipotence. Their moral cynicism, their belief

that everything is permitted, rests on the solid conviction that everything is possible.165

Arendt har en annorlunda infallsvinkel än Voegelin då hon snarare ser fenomenet utifrån idén att

naturliga  lagar  ligger  till  grund  för  bolsjevistisk  eller  nazistisk  ideologi.  Skälet  till  att  den

totalitaristiska ideologins företrädare anser sig vara allsmäktiga och i stånd att tänka att allt är möjligt

är  inte  som för  Voegelin  en  immanentiserad  eskatologi  utan  en  tilltro  till  Naturens  obevekliga

progress mot ett visst slutmål. När allt är vetenskapligt förutsägbart genom naturlagar eller historiska

lagar har Ledaren alltid rätt eftersom Ledaren är en produkt av den progressiva processen.166 Arendts

iakttagelse och analys kan jämföras med Voegelins som hävdar att just denna vetenskapssyn är ett

uttryck för det gnostiska tänkandet i form av scientismen. Arendts tes om att pluraliteten upphör att

existera då mänskligheten blir  Människan med sin yttersta funktion i  Ledaren kan jämföras med

Voegelins tes om den gnostiska Övermänniskan.

Arendt tar utgångspunkten i det politiska livet där verkligheten säger oss att det existerar en

mångfald  av  människor.  Förutsättningen  för  att  en  god  politik  som gynnar  alla  människor  kan

existera  är  ett  erkännande  av  denna  pluralitet.  I  de  totalitaristiska  ideologierna  förnekas  denna

verklighet  och  ersätts  av  en  annan  verklighet  där  den  plurala  existensen av  flera  individer  som

förenas i mänskligheten inte existerar utan mänskligheten blir till Människan. Voegelin å sin sida

bygger argumentationen utifrån sekulariseringsparadigmet och kommer egentligen fram till samma
163 Voegelin, E., The new science of Poltics, s. 129.
164 Ibid., s.130.
165 Arendt, H., The Origins of totalitarianism, s. 387.
166 Ibid., s. 383.
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slutsats som Arendt, nämligen att de totalitära ideologierna inte framhåller mänskligheten som en

plural företeelse utan som en enda supermänniska.

Flykten till det interna skapar också behov att förlägga allt ont till det externa och allt gott till

det interna. Det är något allmänmänskligt att leva i ett mellantillstånd mellan födelse och död, materiellt

och andligt, fakta och mening och så vidare. Det är normalt och friskt att förundra sig (gr. thaumazein)

över detta emellan och över allt i världen som inte alltid är begripligt vilket kan innebära att acceptera

att livet sker utan att vi människor ser en begriplig konsistens.167 Som människor kan alla drabbas av

filosofiskt övermod då allt ovillkorligen måste ses som logiskt stringent och vara förståeligt. Med andra

ord kan hon, i sitt övermod, omöjligen acceptera thaumazein eller förundran över världens tillvaro och

söker i stället gnosis eller den absoluta kunskapen om världen. Ett sådant existensiellt förhållningssätt

kan kallas pneumopatologiskt då människan lämnar tanken på den begränsade realiteten och börjar

anamma en fullkomligt koherent tillvaro.168  Hannah Arendt beskriver ett sådant förhållningssätt ur ett

ideologiskt perspektiv då förnekelse av fakta innebär kontroll av vilka fakta som ska få möjlighet att få

existera.  

The elite  is  not  composed of ideologists;  its  members` whole education is aimed at  abolishing their  capacity for

distinguishing between truth and falsehood,  between reality and fiction.  Their  superiority consists  in their  ability

immediately to dissolve every statement of fact into a declaration of purpose […] they know that when they are told

that only Moscow has a subway, the real meaning of the statement is that all subways should be destroyed [...]”169

För Arendt innebär förnekandet av verkligheten och bejakandet av ett syftes uppfyllelse i första hand ett

polemiskt grepp för att skapa den verklighet som ideologerna vill ska existera. Idén kan övergå till ett

existensiellt  antagande  om  att  realiteten  inte  existerar  därför  att  allt  i  praktiken  är  möjligt  att

förverkliga.170 Om all ”fakta” i själva verket är uttryck för en vilja att uppnå ett mål och därtill läggs

antagandet att allt är möjligt för Människan, som förankras i en pseudovetenskaplig föreställningsvärld

enligt vilken historiska eller rasmässiga lagar förutsäger vad som är slutmålet för Människan, så har

Arendt beskrivit det pneumopatologiska fenomenet utan att använda begreppet och förankrat sin idé i

något annat än vad Voegelin talar om. Den observerade konvergensen finns alltså i deskriptionen av

167 Ett exempel på ett thaumazein-perspektiv är Ludwig Wittgensteins (1889-1951) i Tractatus Logico-Philosophicus: ”We 
feel that even if all possible scientific questions be answered, the problems of life have still not been touched at all.”  
citerat ur Davies, B., An Introduction to the Philosophy of Religion, Third edition, Oxford University Press, New York, 
2004, s. 64.

168 Idén kan jämföras med Emmanuel Levinas (1906-1995) teori om egologin där filosofin strävar åt ett kosmologiskt 
allomfattande system där människans kontrollbehov att veta var, vad, och hur allting är tar sig uttryck. Voegelin kallar 
detta egofanier. Se Sandoz, E., The Philosopher`s Vocation: The Voegelinian Paradigm, The Review of Politics 71 (2009),
s. 54-67.

169 Arendt, Origins of Totalitarianism s. 385.
170 Ibid., s. 352.
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fenomenet medan teoretiseringen om fenomenet skiljer sig mellan Arendt och Voegelin.

Enligt Arendt har hela samhället, grundlagt i det politiska och socio-ekonomiska skeendet blivit

atomiserat. Individer har skilts från samhället och blivit överflödiga, det vill säga dessa individer saknar

funktion  i  den  totala  samhällsstrukturen.  För  den totalitaristiska  politiken  är  denna utveckling  mot

atomisering,  enligt  Arendt  i  allra  högsta  grad  gynnsam eftersom den skapar  förutsättningar  för  att

propagera för en förintelseideologi såväl i nazism som i bolsjevism.171 Om det finns människor som är

överflödiga kan inte världen vara hel så länge de överflödiga existerar. Om Naturens lagar säger oss att

vissa raser är överflödiga så borde Naturen eliminera dessa. I en totalkonsistent och anti-thaumazein-

tillvaro har de icke-överflödiga ett moraliskt ansvar att hjälpa Naturen eller Historien genom att utplåna

de  överflödiga.  Totalitarismen  är  således  en  ideologi  som  aldrig  kan  acceptera  att  världen  är

ofullkomlig och full av mysterier. Allt måste vara konsistent, allt måste kunna förklaras och allt måste

syfta  till  att  den fullkomliga världen förverkligas.172 Allt  är  möjligt  att  uppnå eftersom tillvaron är

konsistent  och  lagstyrd  och  därmed  förnekas  inte  enbart  Thaumazein-världen.  Den  måste  också

förstöras.

På det elementmässiga planet handlar problemet grundläggande om att leva livet emellan. För

att slippa leva i denna förunderliga, inkonsistenta, till synes kaotiska tillvaro kan den religiöst lagde

”lösa” problemet med en religion som överbryggar dualismen genom att hänföra det onda, lidandet och

döden till en materiell värld skapad av en ond gud och förlägga det goda, framgång och liv till en andlig

värld med en andlig Gud. Detta är den fundamentala tanken i  den antika gnosticismen som enligt

Voegelin i sin typform kan jämföras med den moderna sekularismen. Arendt observerar ett fenomen i

ett element som kan kallas för en pneumopatologi och med definitionen ovan skulle Arendt kanske

instämma att det är ”gnostiskt”. Problemet med begreppet är dess konnotering till religion vilket medför

att användningen av ordet kan skapa förvirring. Beteckningen pneumopatologisk tendens, snarare än

gnostisk  fokuserar  på  det  existensiella  perspektivet  och  lider  inte  av  den  besvärande  religiösa

konnotationen som termen modern gnosticism gör.  Detta ligger också i  linje med Voegelins senare

användning av innehållet i det han kallar det gnostiska.173

171 Arendt, The Origins of Totalitarianism, s. 318. Arendt menar här att Stalin var tvungen att skapa det atomiserade 
samhälle som Tyskland hade gratis. Utan atomiseringen , det vill säga att isolera människor från varandra och även från 
sig själva hade totalitarismen inte nått någon framgång. Se även s. 317.

172 Arendt, The Origins of Totalitarianism, s. 311-339.
173 Mcknight, Gnosticism and Modernity: Voegelin´s reconsiderations Twenty years After the New Science of Politics, The 

Political Science Reviewer, Vol. 34, Number 1, Fall 2005. Vid ett symposium cirka 1984 hänvisade Voegelin till 
Aristoteles distinktion mellan plethos och spoudaioi. De förstnämnda utgörs av de naiva massorna medan de senare är de
mogna människorna som tar ansvar för civilisationen. Om spoudaioi av externa skäl inte kan upprätthållas så går 
civilisationen enligt Aristoteles under inom en generation. Voegelin, E.,  ”Autobiographical statement at age eighty-two” 
ur Lawrence, F. (editor), The beginning and the beyond. Papers from the Gadamer and Voegelin Conferences. 
Supplementary Issue of Lonergan Workshop, Volume 4. Sholars Press, Chico, California, Boston College, 1984, s. 115.
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5. ARENDT OCH VOEGELIN I HARMONI – EN SLUTDISKUSSION

5.1 Arendt och Voegelin – deliberativt och antagonistiskt i det politiska

Arendts och Voegelins tänkande präglas av den liminalitet de levt i. Det utgick båda från en politisk

situation där  alla  förutsättningar  för  en deliberativ  och rationell  politik  brutit  samman i  en extrem

antagonism där själva mänsklighetens pluralistiska överlevnad stod på spel. Därför söker sig båda mot

förutsättningarna för det ”goda samhället” men inte som ett skrivbordsfilosofiskt projekt utan utifrån

den  skrämmande  antagonistiska  verklighet  de  hade  erfarit.  Det  demokratiska  sammanbrottet  och

framväxten  av  totalitarismen  har  för  både  Arendt  och  Voegelin  ett  existensiellt  perspektiv  där

mänskligheten  dras  med  i  en  ogynnsam utveckling  mot  dess  egen  undergång.  För  Arendt  uppstår

Massan ur en social identitetslöshet och politisk uppgivenhet där individerna och det pluralistiska så

småningom  suddas  ut  och  Människan  uppträder.  Enligt  Voegelin  sker  detta  sammanbrott  genom

utvecklingen av ett Övermänniskoideal som emanerat ur idén om mänsklighetens progression mot ett

paradis  på jorden.  Arendt  lutar  sig därmed mot en socioekonomisk förklaring medan Voegelin gör

analysen att sammanbrottet sker  genom ett andligt patologiskt tillstånd i vilket människans identitet

som  människa  perverteras.  Båda  genomför  sina  analyser  på  empirisk  grund  och  båda  observerar

totalitarismens övermänniskoideal och den närapå religiösa övertygelsen om förnuftets  obegränsade

kapacitet och en progress mot den fullkomliga världen.174

Arendts  och  Voegelins  samtidiga  konvergens  och  divergens  kan  förstås  bättre  utifrån  en

diskussion med Mouffes diskussion om vad det politiska är och en jämförelse med Jürgen Habermas

kantianska  kontext  och Joseph Ratzingers  katolska  filosofi.  Båda vill,  liksom Arendt  och Voegelin

undvika  relativism och båda  avvisar  en  alltför  scientistisk  uppfattning  om hur  världen fungerar.175

Ratzinger tillhör visserligen den mer konservativa katolska skolan och har en personlig tro vilket vare

sig  Arendt  eller  Voegelin  hade.176 Voegelins  religionsbegrepp  är  mer  besläktat  med  Friedrich  von

Schellings (1775-1854) spekulationer samtidigt som han tog avstånd från den ortodoxa protestantismen
174 Arendts och Voegelins läsningserfarenhet har inte diskuterats i någon stor utsträckning i uppsatsen, men Voegelins 

uttalande under ett symposium något år före hans bortgång är talande: ”When I saw her [Arendt`s] library in New York, 
she had practically the same books on her shelves as I had on mine. We had read the same things. But there is one great 
difference: she has an original inclination towards Marx. And my analysis of the philosophy of experience as well as my 
critique of ideologies, especially of Marxism, simply went against her grain.” Voegelin, E.,  ”Autobiographical statement
at age eighty-two” ur Lawrence, F. (editor), The beginning and the beyond, s. 122.

175 Jonsson, Habermas, påven och tron, s. 15-16.
176 Det tycks mig av intresse av flera skäl att jämföra Voegelin och Arendt med Habermas och Ratzinger. Den tyska 

receptionen har benämnt Voegelin som katolik trots att han aldrig var bekännande kristen eller ens ville kalla sig själv 
katolik. Se Weiss, G., Between Gnosis and Anamnesis – European Perspectives on Eric Voegelin, The review of Politics, 
Vol. 62, No. 4, (Autumn, 2000), s. 753-776.  Ratzinger, även känd som påven Benedictus XVI, anses vara en av den 
romersk-katolska kyrkans främsta teologer. Habermas tillhör en tradition som tidigare inväntat sekulariseringseffekterna 
men senare tvingats medge att sekulariseringen inte fått de konsekvenser som förutsades. Av den anledningen tycks 
Habermas ha anammat en funktionell teologi som tillsammans med Ratzingers mer konservativa föreställning är fruktbar
att i teoretisk mening jämföra med Arendt och Voegelin. Habermas tillhör även, precis som Arendt en kantiansk 
tradition.
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och i kulturell mening står närmare Ratzinger i hans katolska uppfattningar.177 Samtidigt hade Voegelin

knappast accepterat Ratzingers konservatism då han aldrig menade att religionen ska återvända till sina

kyrkliga  fundament.  Snarare  menade  han,  vilket  Ratzinger  möjligen  delvis  skulle  instämma  i,  att

kristendomen måste  rekonstrueras utifrån en filosofisk modell där Platon fyller en viktig funktion.178

Kanske går det därför att hävda att Voegelin ligger närmare Habermas än Ratzinger utifrån antagandet

att  Voegelin  har  en  icke-konfessionell  och  pragmatisk  syn  på  religion.  Arendts  position  gentemot

Habermas ter sig mer explicit då båda kan hänföras till en kantiansk tradition. Arendt, Voegelin och

Ratzinger har i alla fall det gemensamt att de alla vill återvända till den antika filosofiska traditionen

fastän med helt olika perspektiv.

Utan  större  omsvep  placerar  Mouffe  Arendt  tillsammans  med  de  deliberativa  politiska

teoretikerna såsom Habermas trots att Arendt själv var kritisk till de deliberativa konsensusteorierna.179

Skälet till  Mouffes något kategoriska placering av Arendt i den deliberativa traditionen är möjligen

Arendts betoning av pluralismen som ett framträdande av många politiska själar i ett politiskt rum där

de många måste bli överens för att politikens mål ska kunna genomföras. Samtidigt är Arendt liksom

Habermas negativt inställd till relativism vilket innebär att ett politiskt konsensus inte kan vara sanning

för  att  konsensus  uppnåtts  utan  snarare  att  konsensus  uppnås  därför  att  konsensuspåståendet  är

sanning.180 Naturligtvis  är  ett  sådant  sanningsideal  komplicerat  att  föra  i  bevis  men  det  tycks  i,

åtminstone  vissa  avseenden  vara  så  att  både  Habermas  och  Arendt  bär  på  en  längtan  efter

universaliserbarheten i politiken samtidigt som de avvisar metafysiska och religiösa anspråk.181 Med

bakgrund av tidigare resonemang kring Arendts uppfattning om massan respektive folket går det att

ifrågasätta Arendts position i en deliberativ tradition.

Voegelin intar ett annat perspektiv i frågan och befinner sig kanske därför närmare Mouffes

tankar då båda betonar det antagonistiska elementet i det politiska. För Voegelin är hans polemiska

förhållningssätt mellan det han ser som det gnostiska och det icke-gnostiska perspektivet i det politiska

centralt för för att förstå hindrande faktorer för en god politisk utveckling.182 Dock får väl Voegelins

målsättning sägas vara att denna konflikt så småningom ska upphöra, inte genom att övergå till den

fredliga agonismen som Mouffe talar om, utan genom att  alla former av patologiska element i  det

politiska kommer att sluta existera när mänskligheten inordnar sig under levnadsvillkoren i  metaxu. I
177 Bland andra Cooper i Eric Voegelin and the Foundations of Modern Political Science, s 384 nämner Voegelins höga 

tanke om Schelling då Cooper menar att Voegelin såg Schelling som en av de viktigaste filosoferna i historien.
178 Jonsson, Habermas, påven och tron, s.65-66.
179 Mouffe, s. 17. För en analys av Arendts ståndpunkt se Borren, M., Hannah Arendt`s political phenomenoloy of world, 

Universiteit van Amsterdam, 2010, s.101ff.
180 Jonsson, Habermas, påven och tron, s. 126f.
181 Arendt, H., The Origins of Totalitarianism, s. 447. Arendt menar att de mänskliga rättigheterna aldrig befästs, vare sig 

filosofiskt eller politiskt och därför förlorat sin validitet i totalitarismen.
182 Webb, E., Voegelin`s ”Gnosticism” reconsidered, The Political Science Reviewer; 2005, Vol.34, s. 48-76.
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det perspektivet kan även Voegelin ses som tillhörande en deliberativ tradition. Huruvida det är rimligt

att placera  Arendt i den deliberativa kontexten och Voegelin i det antagonistiska perspektivet är en

fråga som är i behov av fortsatt problematisering.

Vad gäller synen på religion är Habermas, Ratzinger och Voegelin till  synes överens om att

västvärlden bör söka sig tillbaka till sina judisk-kristna rötter för att kunna skapa en god politik.183 För

Arendt är religionen i första hand en motivationsfaktor för att agera moraliskt korrekt. I det avseendet

ligger hon Habermas nära och deras beroende av Kants tänkande om religion kan skönjas. För Arendt

har dock inte Västvärldens judisk-kristna traditionsarv en sådan betydelse som de övriga tycks tillmäta.

Enligt henne är Europas historia med religion och kyrka endast den idéhistoriska kontext där politiken

har formats på både gott och ont. För Habermas, Ratzinger och Voegelin utgör snarast det judisk-kristna

arvet  en  diskursgemenskap som bör  rekonstrueras  för  att  skapa  förutsättningar  för  en  god politik.

Habermas  skäl  tycks  främst  vara  pragmatiska  medan  Ratzinger  utgår  från  sin  personliga  tro  och

eftersträvar  detta  fundament  av  konfesionella  skäl  och  den  katolska  upfattningen  om att  moral  är

universell och därmed sant uttryckt i den kristna tron. Vad beträffar Voegelin tycks han för mig inta ett

mellanläge  mellan  Habermas  pragmatism  och  Ratzingers  konfessionalism.  Voegelin  var  liksom

Habermas inte personligt troende men hans kulturella förankring i en katolsk miljö avspeglas ofta i

hans filosofiska resonemang och skulle förmodligen, liksom Ratzinger avvisa Kants uppdelning av tro

och förnuft, som ju är själva förutsättningen för Habermas. För både Voegelin och Ratzinger är det av

stor vikt att återvända till rötterna i den antika idémiljön då Ratzinger tänker sig att kristendomen har

utvecklat  sitt  uttryckssätt  genom  en  syntes  av  judisk  religion  och  grekisk  filosofi.184 Voegelin

eftersträvar  en  rekonstruktion  av  det  kristna  budskapet  som inte  alls  behöver  överensstämma med

Ratzingers ortodoxi vilket medför att de båda inte kan mötas annat än i en likartad katolsk idémiljö.

Arendt menar förvisso att Voegelin är en religionsfunktionalist men medan Habermas grund kan sägas

vara  mer  eller  mindre  instrumentell  tycks  Voegelins  grund  vara  av  fenomenologisk  art.  Den

gemensamma erfarenheten att möta livets begränsningar skapar behov att formulera denna erfarenhet i

ett symbolspråk där det är av vikt att förstå att grekerna, judarna och de kristna mycket väl kan ha

uttryckt  denna  gemensamma  erfarenhet  med  olika  symbolspråk.  Därför,  menar  Voegelin  bör  den

politiska  vetenskapen  söka  erfarenheten  bortom symbolismen  och språket  och  inte  som Habermas

menar söka svaret i de språkliga konstruktionerna.185

Med det pneumopatologiska perspektivet anser jag mig typologiskt kunna knyta samman Arendt

och  Voegelin  och  vill  hävda  att  begreppet  gnosticism  med  dess  konnotationer  till  antik  religion,

183 Jonsson, Habermas, påven och tron, s.65-66.
184 Ibid., s. 47.
185 Ibid., s. 124.
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mystiska teosofiska rörelser grumlar en seriös diskussion om vad Voegelin egentligen menade med det

gnostiska. Jag vill anknyta denna koppling med att hänvisa till Trimçevs resonemang utifrån Rousseaus

The Social  Contract och den paradox som uppstår  i  Rousseaus tänkande vilket  uppmärksammats i

Nietzsches,  Helmut Plessners (1892-1985) och Schmitts  tänkande.186 Rousseaus idé om det  sociala

kontraktet  ses av dessa kontraktskritiker som en tavtologi enligt  vilken det som ska uttryckas med

kontraktet redan är givet för att kontraktet i politisk mening ska kunna uttryckas. Trimçev menar att den

politiska vetenskapen rör sig mellan politik och det politiska eller  det ontiska och det ontologiska.

Arendt vill befästa sin politiska vetenskap i fenomenet i sig. För henne utgör själva handlingen att

grundlägga en politik det som ger fenomenet existens. Det finns inga händelser bortom fenomenet i sig

som kan förklara fenomenets framträdande. Voegelin kan uppfattas som att det inte går att skilja mellan

politik och det politiska genom att båda har en och samma transcendenta grund. I stället för att som

Arendt enbart fokusera på fenomenet i sig, det vill säga politiken, bör perspektivet inriktas på att se

mellan och ner i polerna politik och det politiska. Sett ur detta kombinerade Arendt-Voegelin-perspektiv

framstår Arendts observerande av den pneumopatologiska politiken som ett preludium till Voegelins

analys  av  att  politiken måste  formas utifrån ett  erkännande av ordningarna i  metaxu.  Under  dessa

förutsättningar kan mänskligheten samlas till en politik som överskrider sociala konstruktioner samt

den typ av kontrakt som saknar transcendenta hållbara fundament.

5.2 Totalitarismen – perspektiv över tid och rum

Som nämnts tidigare utsattes begreppet totalitarism under 1970-talet för hård kritik. Det ansågs av flera

inom den akademiska världen vara antingen ett oprecist ateoretiskt begrepp utan förklaringskraft eller

ett  instrument  för  Kalla  kriget-retorik  Under  1980-talet  gjorde  begreppet  renässans  inom  såväl

konservativa som liberala sammanhang. Inom vänsterrörelsen blev begreppet ett tillskott för att förklara

den stalinistiska terrorn. Enligt den politiska filosofen John L. Stanley kan Arendts bild av fenomenet

totalitarism dessutom ifrågasättas genom ett  jämförande studium med Shaka Zulus  (ca 1787-1828)

imperium i  södra Afrika.187 Om jämförelsen håller  kan Arendts  tes om totalitarismen som en unik

europeisk  företeelse  överges.  Samtidigt  bör  även  Voegelins  gnostiska  förklaringsmodell  överges

eftersom Shakas världsbild inte var förankrad i en sekulär judisk-kristen miljö utan i ett  afrikanskt

nationalitetstänkande.

För Arendt är ett kännetecken på totalitarism att den till skillnad från tyranni har den politiska

kraften att styra över människors privata sfär. Shaka hade den makten att han kunde förbjuda ”svaga”
186 Trimçev, E., Rethinking Political Foundations with Leo Strauss, Hannah Arendt and Eric Voegelin, The University of 

Oxford, Department of Politics and International Relations, 2013, s. 287ff.
187 Stanley, J., L., ”Is Totalitarianism a new Phenomenon? Reflections on Hanna Arendt`s Origins of Totalitarianism”, The 

review of Politics, Vol 49,  No. 2 (Spring, 1987), s 177-207.
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och därmed överflödiga människor att skaffa barn. Därmed kunde han även isolera människor inte bara

från varandra utan också från sitt eget liv. Den ensamhetskänsla som därmed uppkommer bekräftas när

ledarens vilja är att överflödiga människor måste dö och deras död bekräftar att de var överflödiga.

Shaka lyckades också ena en stor del av södra Afrika i ett välde (Zululand) som kunde enas kring en

ideologi  som  förklarade  allt  vilket  är  ytterligare  ett  kännetecken  på  hur  Arendt  definierade  den

totalitaristiska ideologin. Arendts eurocentrerade uppfattning kan alltså på goda grunder ifrågasättas.

Implicit kan det samtidigt antas att Voegelins teori inte heller håller måttet om fenomenet totalitarism

existerade i Afrika under det tidiga 1800-talet. Varken Voegelins generaliserande teoribildning om den

pneumopatologiska  politiken  eller  Arendts  eurocentrerade  definition  räcker  för  att  förklara

totalitarismen som en unik europeisk företeelse. Det finns ett behov att expandera modellen utanför en

europeisk diskurs vilket inte minst den extrema Islamiska Statens framgångar indikerar. Peter Baehr

bland flera har också lyft fram det perspektivet.188

Det går att spekulera om likheterna mellan de populist-europeiska missnöjespartierna och den

radikala islamismens synsätt på tillvaron. Inte minst tycks det som om båda vill rädda sina respektive

kulturer från en förmodad kollaps där hotet för de förstnämnda är gentemot det genuint europeiska

uppkommet från islamistisk invandring, medan hotet för de sistnämnda är gentemot det sanna islam

från liberala islamister, andra muslimska traditioner eller andra religiösa alternativt sekulära företrädare.

Det  tycks  under  alla  omständigheter  vara  så  att  båda  grupperingarna  har  svårt  att  förlika  sig  med

mångfalden i det politiska. Båda vill ju, som jag tycker mig se, utplåna ”den andre” ur det politiska livet

och  därmed  tillintetgöra  förutsättningarna  för  att  bedriva  politik  och  är  således  anti-politisk.  Om

mångfalden  inte  existerar  behövs  inget  annat  än  en  administrativ  förvaltning  som  kan  reglera

människors liv. En sådan anti-politisk förvaltning skulle kunna kallas totalitär. Några soldater behövs

inte och människor behöver inte sättas i fängelse så länge som ”massan” stöder de antidemokratiska

krafterna och demokraterna samtidigt håller fast vid tron på en deliberativ samtalspolitik trots att den

inte  fungerar.  Konsekvenserna  av  att  demokratin  stöder  sig  emot  något  de  själva  inte  kan  ge

förnuftsargument till bör under sådana omständigheter kanske bytas ut mot en praktiskt tro på sanningar

förankrade i en politik som tillåter sig själv att bli transcendent.

Kritiken mot konsensuspolitik och deliberativ demokrati kan vara befogad i ett samhälle där nya

rörelser  talar  om  nationell  identitet  och  traditionella  värden  men  där  vissa  människor  samtidigt

exkluderas. En politik som kan möta denna populism bör baseras på identitet som omfattar alla och

värderingar som omfattar alla. En sådan värdefixering blir på så sätt samtidigt radikal och konservativ.

Den kan till  exempel  vara  konservativ  i  meningen att  alla  har  rätt  till  sin  politiska  eller  religiösa

188 Baehr, P. Hannah Arendt, Totalitarianism and the Social Sciences, s. 124ff.
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övertygelse vilket även innebär rättigheten att förespråka den i såväl det privata som det offentliga

rummet. Den kan ses som radikal om den samtidigt befrämjar dialogen inom pluraliteten på så sätt att

alla som förespråkar den egna ståndpunkten är skyldiga att samtidigt lyssna och förstå den andre.

Som  utvecklingen  ter  sig  i  världen  för  närvarande  blir  möjligheterna  till  deliberativa

demokratiska processer allt mindre. Journalisten Masha Gessen menar till och med att samförstånd och

en inbjudande politik är direkt olämplig i relationen med vår tids populistiska rörelser. Hon anar oroligt

en Chamberlain-attityd från ledande politiker.189 Den holländske journalisten Joris Luyendijk menar till

exempel att världssituationen efter Trumps seger i presidentvalet har förändrats i ett sådant måtto att

Tyskland ter sig som den enda återstående demokratiska stormakten i världen. Frågan är om det är

möjligt  att  dra  den  slutsats  som  Luyendijk  drar,  att  Tyskland  tack  vare  sin  historia  med  den

totalitaristiska politiken och en reflexiv historik gentemot denna erfarenhet har vaccinerats mot något

som oroväckande ter  sig  som en ny form av totalitarism.  190 I  så  fall  behövs mer än någonsin en

reflekterande  och  empirisk  historieteori  som  implicerar  en  politisk  teori  inom  begränsningarnas

ordningar.191 För varje människa som föds till denna värld föds också en ny värld.192 Måtte alla dessa

världar även i framtiden få existera tillsammans i all sin mångfald och tillsammans förundras över

världens mångfald.

189 Geshen. M., ”Sex råd för att överleva i en totalitär tid.” Dagens nyheter 19 november 2016. Hämtad den 22 novemvber 
2016. <http://www.dn.se/kultur-noje/masha-gessen-sex-rad-for-att-overleva-i-en-totalitar-tid/> 

190 En fråga som bör ställas är om utvecklingen i världen har ställt det politiska på ända. Har element som konstituerar det 
politiska förändrats i ett sådant motto att vi verkligen kan tala om en ny världsordning? Se till exempel Luyendijk, J., 
”Tyskt exempel skänker hopp om demokratin”, Dagens Nyheter 10 november 2016, <http://www.dn.se/kultur-
noje/kulturdebatt/tyskt-exempel-skanker-hopp-om-demokratin/> Hämtad 14/11 2016. Joris.

191 Voegelin, E.,  The New Science of Politics, s. 1ff.
192 Arendt, H., The Origins of Totalitarianism, s. 465
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6. KONKLUSION OCH SAMMANFATTNING

Arendt och Voegelin tillhör en gemensam totalitarismdiskurs. Båda skulle avvisa den från 1970-talet

framväxande kritiken baserad på metodologiska invändningar enligt vilka totalitarism som begrepp är

intetsägande och teoretiskt meningslöst. De skulle också avvisa idéer om att begreppet totalitarism är

ett värderande politiskt begrepp som används i en ”Kalla kriget-retorik”. Båda försöker i stället förstå

ett fenomen som kan tyckas obegripligt endast med deras samtids sociologiska förklaringsmodeller som

teoretisk ram. Båda närmar sig fenomenet totalitarism i en reflekterande analys där deras personliga

erfarenhet utgör startpunkten. Av den anledningen avvisar Arendt och Voegelin teorier som vill hävda

en  historisk  kausalitet  från  luthersk  reformationspolitik,  via  Fredrik  den  store  och  Hegel  samt

järnkanslern Bismarck och dennes tyska kulturrevolution fram till nazism. De är båda överens om att

stalinism och nazism är likartade fenomen som skiljer sig från historiska tyranniska statsbildningar

under antiken och medeltiden samt italiensk och spansk fascism. Inte någon av dem anser att teorier om

”den karismatiske ledaren” kan förklara uppkomsten av nazism eller stalinism.

Båda har beskrivits som konservativa samtidigt som båda har avvisat alla former av ideologisk

kategorisering. För att förstå deras konservatism kan vi närma oss problemet från skilda perspektiv. Vi

kan ställa oss frågan om ideologier är fixerbara objekt på så sätt att det går att finna vissa definitioner

som är universella i någon slags konsensus-mening. Mot denna uppfattning går det att göra en mängd

invändningar inte minst för att politiska ideologier alltid har en värderande faktor och måste förstås i

sin  givna  kontext.  Arendts  och  Voegelins  kritik  mot  liberalism  kan  inte  behandlas  ur  ett  fixerat

konsensus-perspektiv där de båda betraktas som konservativa tänkare. I så fall kan lätt viktiga aspekter

av  deras  tänkande  förbigås.  Jag  föreslår  i  stället  att  politiska  ideologier  betraktas  som  plastiska

företeelser där en liminal kontext är avgörande för förståelsen av exempelvis det konservativa. För att

tydliggöra  problemet  kan  vi  betrakta  Arendts  användning  av  begreppet  ”massan”.  Ur  ett  visst

perspektiv skulle Arendt kunna vara ultrakonservativ vilket är en slutsats som kan ifrågasättas ur ett

annat perspektiv. Arendts användning av begreppet massan har uppkommit ur en specifik personlig

livssituation i en specifik politisk situation. Den specifika politiska situationen utgörs av demokratins

sammanbrott  i  Weimarrepubliken och  uppkomsten  av  pseudovetenskapliga  rasteorier  som i  sin  tur

vänder  upp och ner  på den traditionella  människosynen och manifesteras  i  en performativ politisk

ideologi där judinnan Hannah Arendt drabbas personligen. I stället för en fixerande och definierande

vetenskap bör Arendts politiska teori ses i ljuset av den politiska situationens liminalitet och hennes

filosofiska  infallsvinkel  som en  upplevd  och  erfaren  livsfilosofi.  På  liknande  sätt  kan  vi  uppfatta

Voegelin och hans sökande efter något absolut hållbart i ett transcendent Gudsbegrepp eller universellt

Godhetsbegrepp. Även Eric Voegelin vänder sig emot den nazistiska idelogin i boken Rasse und Staat
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(1933) samt  Die politischen Religionen (1938)  och tvingas  fly från Österrike  undan Gestapo.  Han

vänder sig,  i  sitt  akademiska livsverk,  till  antikens filosofer och till  de hebreiska profeterna för att

försöka nå den mänskliga universella grunden för det politiska. Men han gör det inte oreflekterat utan

med ett kritiskt angreppssätt. Voegelin söker inte universella dogmer att hålla fast vid i någon slags

metafysisk  övertygelse,  utan  han  söker  efter  den  gemensamma  mänskliga  erfarenheten  som  den

uttrycks och symboliseras genom historien. På ett liknande sätt menar Arendt att mänskligheten saknar

en  filosofisk  grund  för  att  tala  om rätt  och  orätt,  godhet  och  ondska  och  att  talet  om mänskliga

rättigheter bara blir en tom proklamation av ett konsensustänkande. När en sådan politik ställs inför

paranoida och patologiska ideologier som exempelvis nazismen faller den förra platt eftersom den inte

kan hänvisa till något annat än ett dogmatiskt konsensusinnehåll.

Arendts och Voegelins gemensamma totalitarismdiskurs och deras påstådda ”konservatism” är

två explicita fenomen som inte kräver någon djupgående analys för att fastställa som faktum. Dessa

båda empiriska  påståenden utgör  dock utgångspunkten  för  en  mer  penetrerande analys.  Vad gäller

totalitarismdiskursen  antas  den  utan  att  problematiseras  i  själva  analysdelen.  I  den  avslutande

diskussionen  aktualiseras  Arendts  och  Voegelins  totalitarismdiskurs  ur  perspektivet  av

totalitarismdebatten som pågått sedan 1970-talet. Genom denna infallsvinkel kan Arendts och Voegelins

teoribildning  knytas  samman  med  vår  samtids  händelser  och  fenomen.  Arendts  och  Voegelins

”konservatism” analyseras i analysens inledningsfas eftersom deras erfarenhet enligt min uppfattning

måste ses ur ett liminalitetsperspektiv. Detta är centralt och grundläggande för analysen av divergenta

fenomen hos de båda. Det är en drivande tes att den fundamentala konvergenta diskursiviteten utgör en

teoretisk ram inom vilka flera av de till synes divergenta uppfattningarna kan sammansmälta i en, till

vissa delar konvergent diskurs. Den konstruerade dialogen klargör, enligt min mening denna tes.

Arendt och Voegelin skiljer sig från varandra vad gäller historicitet, i meningen klargörandet av

historiska orsakssamband. För Voegelin utgör sekulariseringsdiskursen en central och grundläggande

idé som han använder som förklaring av samtida fenomen. Arendt avvisar denna form av historisk

förklaring  och menar  att  förståelsen för  samtida  fenomen måste sökas  i  tiden  närliggande orsaker.

Arendt  utgår  förvisso  från  fenomen som uppstått  under  1700- och 1800-talet,  såsom den sekulära

formen av antisemitism samt  imperialism men menar  att  dessa  utgör  element  för  att  förstå  senare

händelser. Det är alltså de tämligen närliggande händelserna som nationalstaternas sammanbrott och

människors förlorade identitet som för henne utgör grunden till utvecklingen av stalinism och nazism.

När människor  av  ekonomiska,  politiska  och sociala  skäl  förlorar  det  som varit  identitetsskapande

förlorar de fotfästet. I stället söker människor en ny identitet som transformeras in i det hon kallar för

massan.  I  detta  sökande  efter  en  ny  identitet  uppstår  en  enhetstanke  som performativt  uttrycks  i
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ideologier som nazism och stalinism. I stället för att mänskligheten förs samman till sin mångfald drivs

hon till att bli Människan och därmed upphör också hennes pluralistiska identitet för att ersättas av det

Enda.  Arendts  iakttagelser  av  de  totalitära  ideologierna  sammanfaller  med  Voegelins  slutsats  om

mänsklighetens immanentiserade eskatologi eller som Voegelin ibland kallar det, den andliga kollapsen

till en modern gnosticism.

Det  centrala  för  Voegelin  är  idén  att  det  moderna  samhällets  struktur  utgörs  av  en sekulär

politisk  religion.  Han  följer  västkulturens  utveckling  från  den  för-konstantinska  kristendomen  där

tanken på Jesu återkomst (gr.  parousia) och det kommande Guds riket (gr.  eschatos) är av betydelse.

När kristendomen blir accepterad och sedan införlivad i Rom som statsreligion, integreras eschatos via

Augustinus i ett kyrkligt statsskick och ett Guds rike på jorden. Gud ses fortfarande som transcendent

men Guds rike är redan uppnått och behöver inte längre eftersträvas. I och med den andliga kollapsen

under medeltiden då människor alltmer fjärmar sig från tanken på en transcendent Gud uppstår ånyo

tanken på  eschatos men nu i en sekulär form där Människan ska ”(åter)komma” som en fullkomlig

varelse.  Enligt  Voegelin  tar  sig  detta  så  småningom uttryck  i  Concordets  framstegsövermänniska,

Comtes  positivistiska  övermänniska,  Marx  materialistiska  övermänniska  eller  Nietzches  dionysiska

övermänniska. Arendt avvisar helt alla tankar på att religion kan vara sekulär till sin form och menar att

detta är uttryck för en funktionalistisk religionssyn vilket medför att allt och inget kan vara religion.

Dock utgår Arendt i sin kritik av politisk religion från en snäv definition av begreppet och antar en

teistisk religionsdefinition. På så sätt exkluderar hon religioner som buddhism och vissa varianter av

hinduism. Voegelin utgår i  stället från en fenomenologisk religionsdefinition där även icke-teistiska

religioner inbegrips. Arendt skulle hävda att Voegelin har en funktionalistisk religionsuppfattning vilket

i analysen visat sig vara inkorrekt. I den konstruerade dialogen har jag velat klargöra att Arendts och

Voegelins skilda religionsdefinition medför att Arendt inte lyckas förklara de religiösa inslagen som

hon  observerar  i  totalitarismen,  medan  Voegelin  genom  att  undvika  den  funktionalistiska

religionsuppfattningen och bejaka en fenomenologisk syn kan förklara Arendts observation.

Vad gäller synen på människans natur tycks de skenbart skilja sig från varandra. Arendt tillhör

den kategori  tänkare som avvisar  alla  former av essentiell  förståelse av människans natur  som till

exempel att människan kan definieras som Guds skapade avbild. I stället menar hon att människan

definieras av sina handlingar gentemot andra människor eller uttryckt i formen att människans natur

bestäms först när det finns andra människor att handla gentemot. Voegelin kritiserar Arendt för hennes,

som han uppfattar det immanentiserande människosyn då hon hävdar att dödslägrens intention var att

förändra människans natur vilket Voegelin anser vara vulgärfilosofi att påstå. För Arendt är frågan om

förändring av människans natur en existensiell fråga medan den för Voegelin är av fenomenologisk art.
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Voegelin anser att människans självmedvetande utgör grunden för hennes natur. Utan medvetande är

hon inte människa och därför kan hennes natur aldrig förändras. Arendt menar att människans själ kan

förändras  till  något  annat  genom existensiella  processer.  Människan  ”förlorar”  sin  själ  genom att

degraderas  till  icke-människa  av  totalitarismen.  Båda  har  en  icke-teologisk  infallsvinkel  där

konfessionella  påståenden  om  människans  natur  avvisas.  Dessutom  avvisar  båda  olika  former  av

kontraktsteorier som grund för det politiska livet. Grunden för Arendt är relationen mellan människor

medan grunden för Voegelin är självmedvetandet. Eftersom medvetandet bara kan gestaltas med andra

människor så tycks det som om deras idéer sammanfaller med varandra mer än skiljer sig åt.

Arendt  och Voegelin  är  överens  var  den  politiska  vetenskapen måste  börja,  nämligen i  det

vardagliga tänkandet,  vardagsåsikter,  tal  och handling i  vilket det politiska livet  består.  Det  är  den

vardagliga erfarenheten av livet  såsom det gestaltar  sig under en given period och den universella

erfarenheten av mänskliga ordningar som är avgörande för det politiska.  Det finns en mångfald av

människor som har olika uppfattningar och övertygelser men gemensamt för mänskligheten är en tro på

att det finns rätta och orätta handlingar. När mänskligheten låter Gud bli en immanent företeelse i själva

mänskligheten  induceras  en  andligt  patologisk  politik  där  mångfalden  förnekas.  Enligt  Arendt  blir

mänskligheten Människan och Voegelin beskriver det som att mänskligheten blir en Övermänniska som

gör allt för att eliminera den del av realiteten som motsäger Människan eller Övermänniskan. För både

Människan och Övermänniskan är ju allt möjligt; till och med att utplåna den verklighet som existerar

med all sin mångfald och ersätta den med en fullkomlig (gr.  eschatos) verklighet. Arendt observerar

alltså det gnostiska i totalitarismen medan Voegelin teoretiserar det gnostiska inslaget. Verkligheten,

som utgörs av det politiska rummet emellan människor kan inte utplånas. Som jag uppfattar det vill

Arendt och Voegelin beskriva det  pneumopatologiska tillståndet att påstå och handla som om detta

”emellan” inte existerar eller försöka utplåna det ur det politiska livet

Den  fråga  mänskligheten  får  ställa  sig  idag,  i  tider  av  nya  högerpopulistiska  partier  som

eftersträvar begränsningar av det pluralistiska politiska livet, eller IS som agerar för att till varje pris

utplåna varje hinder mot utvecklingen av den ”rena” islamismen, är om Arendt och Voegelin skulle ha

ställt  samma diagnos på vår värld som de gjorde med det nazistiska Tyskland och det stalinistiska

Sovjet. Om svaret på den frågan blir jakande, vad skulle Arendt och Voegelin ha att lära oss idag?
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