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Abstract 

 

About the concealed ground in Hannah Arendt´s political thinking 

 

The thesis of this essay is to show that there is a complex and deep ground in Hannah 

Arendt´s political thinking. A ground that, thru Immanuel Kant´s first and third critiques, is 

going back to the thinking of the ancient Greek ideas of insight, nous, a concept used 

especially by Aristotle, but also by Parmenides. My idea is that Arendt´s attempt to establish 

her political thinking in the idea of common sense, or in Latin: sensus communis, needs a 

deeper understanding, thou the use and interpretation of common sense as a concept today is 

deeply under influence of a liberal ideological preunderstanding; meaning the (moral) things 

everyone knows without any special efforts. In my view there is no chance that Arendt joins, 

or supports that kind of shallow interpretation of the idea of common sense, thou that would 

make her political thinking as banal as she accuses most of the modern politics to be, which of 

course is very contradictive. In other words must her understanding of the concept of common 

sense, sensus communis, be founded on a much deeper level, a level which we can find in her 

essays if we look real hard, and read as open as a real reading must be based on. Her language 

and her recurring references to time, gives us the leads to where to dig; to where, and through 

which thinking, we can find her deeper ground, a ground that hopefully will make all her 

political thinking clearer. 
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Det äldsta väsendet är gud; för han är inte skapad. 

Det skönaste är världen; för den är guds verk. 

Det största är rummet; för det rymmer allt. 

Det snabbaste är tanken; för den genomkorsar allt. 

Det starkaste är nödvändigheten; för den behärskar allt. 

Det visaste är tiden; för den upptäcker allt. 

Thales 

 

Inledning 

Hannah Arendt är tänkaren som lyfter fram både tänkandet och handlandet ur konformismens 

dunkla skuggdal. Hon lyfter fram det som ett motmedel mot den allt mer isolerande och 

förlamande automatisering av tillvaro och tid, som hon erfar under 1900-talet. En 

automatisering som förvisso alltid har hotat människan, men som i den moderna tiden, under 

ett vilt växande inflytande av naturvetenskap, teknikutveckling och industrialisering, täcker 

betydligt fler områden än tidigare. Bokstavligen täcker, eftersom denna utveckling lägger sig 

som ett ogrästäcke över allt det som tidigare kunde skådas. Himlen med alla sina ljuspunkter, 

som förr syntes mellan trädkronorna, och som väckte den förundran och fria fantasi som en 

gång präglade människornas gemenskap, är nu undertäckt av all kartläggande vegetation och 

betraktas endast som en del i en automatiserad process. Förundran har förbytts i en förtröstan 

om att allt är som det ska, och att vi inte längre behöver fundera på det. Den förundrande 

gemenskapen byts ut mot en förtröstande gemenskap, i vilken vi så sakteliga nöjer oss med att 

vara infogade i ett större sammanhang som vi varken kan begripa eller påverka. Vi behöver 

varken tänka eller handla längre, eftersom tänkandet och handlandet redan sker, oberoende av 

oss.  

Mot denna mållösa förtröstande gemenskap ställer Arendt en annan. En gemenskap som 

går tillbaka till grunden, till den ursprungliga förundran, som, hur mycket saker och ting än 

kartläggs, alltid finns kvar, som en ropande icke kartläggningsbar position inom oss. Det är en 

gemenskap som bygger på vårt gemensamma sinne för världen, som ger oss den. En sensus 

communis. I hennes texter framträder denna mer eller mindre tydligt som en utgångsposition 

ur vilket hennes politiska tänkande föds. En utgångsposition som bygger på tänkande, och 

leder till handlande, som tillsammans knyter ihop människan, till sig själv och till varandra. 

Men denna position varken förstås eller omtalas, enligt Arendt, särskilt väl i den moderna 

tiden. Snarare, vilket är måste ses som huvudtanken i hennes bitvis dystra framtidsutsikt, 

hotas den av det totala bortträngandet. Men genom att lyfta sensus communis lägger hon 

samtidigt grunden för den möjliga ljusa framtid, som vi människor själv kan åstadkomma. 
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Sensus communis är en position i Arendts tänkande, men också en gräns. Dock inte en 

gräns för hennes tänkande, utan för hennes skrivande. Aningen misologiskt tänker jag således 

försöka nå längre in i Arendts tänkande, än hon redogör för. Sensus communis förefaller 

nämligen vara den position i vilket tänkande och handlandet försonas, och grundar den 

politiska människan.  

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att försöka förstå utgångspositionen för Hannah Arendts politiska 

tänkande, och därmed försöka förstå hur handlandet måste vara förankrat i tänkandet som 

torde vara det som leder in till utgångspunkten. För att tydligare peka ut riktningen, och visa 

på min förförståelse, så har jag försökt utarbeta en tes som bygger på följande antagande: 

handlandet har sitt ursprung i sensus communis1. Detta är ingalunda blott ett slagord för en 

liberal tolkning av människans frihet och kunskapsförmåga, utan pekar mot djupet av 

människan, mot den existentiala förutsättningen för människans medvetande, och därmed mot 

det grekiska begreppet nous, insikten. En tes skulle kunna formuleras på detta vis: En 

förståelse av Hannah Arendts politiska tänkande kräver en förståelse av insikten, av det 

grekiska begreppet nous.  

 

Avgränsning och disposition 

För att reda ut min tes så tänker jag fokusera på hennes essäer, hennes ”Åtta övningar i 

politiskt tänkande” i boken Mellan det förflutna och framtiden. De flesta av dessa essäer talar 

om, och visar, på någon slags förändring i det förflutna, som uppdagar en form av kris kopplat 

till centrala politiska begrepp. Jag tänker fokusera på vad det är dessa förändringar ändrar, vad 

de öppnar upp för, och stänger. Finner jag det, så finner jag nog positionen jag är ute efter. 

Och finner jag den, och förstår hur rörelsen kring den ter sig, så går det nog att tänka vidare 

kring den. När det kommer till att förstå positionen vidare så måste jag utgå från vilka Arendt 

utgår från i sitt tänkande, främst då Kant. De rör sig givetvis inte om en fördjupning i Kant, 

utan mer om att hitta de penslar han ger till Arendt att måla med. 
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Forskningsläge 

Det mesta som är skrivet om Hannah Arendt tänkande kring förnuftet rör hennes aldrig 

skrivna bok om omdömet, Judement i trilogin Life of the Mind. I denna antas det att hon 

skulle diskutera omdömet utifrån Kants tredje kritik, Kritik av omdömeskraften, och 

överbrygga denna förmåga från det estetiska till det politiska. Ofta härrörs dessa antagandet 

hennes föreläsningsserie om Kant, som finns utgivna i boken Lectures on Kant´s political 

philosophy, i vilken hon just talar om Kants användning av begreppet sensus communis som 

en förmåga som går utöver det estetiska till att även omfatta omdömen inom det politiska. Det 

som forskningen mestadels uppehåller sig kring här är huruvida Arendt brukar eller 

missbrukar Kant, men det finns också, enligt Marieke Borren i artikeln ”´A sense of the 

World´: Hannah Arendts Hermeneutic Phenomenology of Common Sense”2 en debatt om 

huruvida Arendt ser sensus communis som en förmåga a priori eller a posteriori. Borren själv 

förespråkar ingen av dessa positioner utan menar att man måste förstå Arendts syn på 

common sense fenomenologiskt, som en förmåga som varken uppstår i ett socialt 

sammanhang, eller som redan är given, utan som en förmåga som växer fram ur människans 

levda erfarenhet. I en artikel av Andrew Norris finner vi ett inlägg i just denna debatt som 

Borren talar om, och därmed också en position som hon reagerar mot. Norris menar i artikeln 

”Arendt, Kant and the Politics of Common Sense”3 att Arendt gör fel som vänder sig till Kant 

för att finna grund för sitt politiska tänkande. Dels menar han att Kants politiska tänkande är 

så begränsat att det inte kan föras över på en modern situation, dels menar han att Arendt 

övertolkar Kants sensus communis och menar att man inte kan applicera denna typ av privata 

omdömen på politik.  

Ett annat forskningsperspektiv som förekommer i relation till Arendts bruk av common 

sense ligger i anslutning till hennes analyser av totalitarismen, och främst då i hennes bok 

Totalitarismens ursprung. Här rör det sig snarare om redogörelser och tolkningar av Arendt 

tanke om att totalitarismen, som enda politiskt system, går in och tillintetgör just common 

sense, vilket får till följd att människorna i ett totalitärt system till slut tappar sin kontakt med 

verkligheten. Detta redogörs för i Borrens ovan nämnda artikel, men återfinns även tidigare, 

och analyseras närmare i Sandra K. Hinchmans artikel ”Common Sense & Political Barbarism 

                                                 
2 Borren, Mariekke, ”´A Sense of the World´: Hannah Arendt´s Hermeneutic Phenomenology of Common 

Sense” i International Journal of Philosophical Studies 2013, 21:2, sid. 225-255. 
3 Norris, Andrew, ”Arendt, Kant and the Politics of Common Sense” i The University Chicago Press: Polity 

1996, 29:2, sid. 165-191. 
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in the Theory of Hannah Arendt”4. Detta tänker jag öppnar upp för det jag vill komma åt; att 

se grunden genom att se hoten mot den, och således också se hur de totalitära hoten har 

överlevt de erkänt totalitära regimerna. I artikeln ”The Political Faculty: Arendt´s ”Ariadne 

Thread” of Common Sense”5, av Valerie Burks, så kommer vi nog närmast det som jag ämnar 

undersöka i denna text, nämligen vad common sense är, och hur det ligger till grund för 

Arendts politiska tänkande. Dock pekar denna text också ut luckan i vilken jag vill placera 

mig, eller tänka mig in i. Burks visar att omdömet, vår politiska förmåga, enligt Arendt, är en 

egendomlig förmåga6. Omdömet är förmodligen egendomligt i flera aspekter, men inte minst, 

som Burks säger, som en aning mystisk och outredd förmåga, som i sin tur hänger ihop med 

det inte mindre mystiska common sense. Burks menar att Arendt aldrig riktigt reder ut vad 

common sense är, utan visar hur det rör sig om ett mångfasetterat begrepp som inte ligger 

still, som inte riktigt går att få grepp om. Burks ägnar ändå sin artikel åt att försöka ringa in 

det, för att ändå få syn på vad det rör sig om, men når, enligt min mening, trots ett gott 

hantverk, inte riktigt gränsen för det. Sammanfattat kan man säga att hon visar att common 

sense är en form av sjätte sinne, ett sinnenas sinne, som fogar samman människan och 

världen, men hon reder inte riktigt ut hur det gör detta, och vad det således, i all sin mystik, 

måste bestå av.  

Att foga samman människan och världen, genom att foga samman tänkande och 

handling, verkar för övrigt vara något som upptar många Arendtforskare. Arendt är ju 

onekligen känd för att tala varm om både tänkande och handling, men hur detta hänger 

samman verkar inte vara helt klarlagt. Nyss nämnda Valerie Burks menar att detta har sin 

orsak hos Arendt själv: ”But, in the end, the reconciliation between acting and thinking is 

never made explicit in the corpus of her thought”. Detta emotsägs dock av den produktive 

Arendtkännaren Roger Berkowitz, akademisk ledare för ”the Hannah Arendt Center for 

Ethical an Political Thinking at Bard College”, som menar att reconciliation, alltså förmågan 

till försoning, framstår som den kanske viktigaste egenskapen hos en politisk människa i 

Hannah Arendts tankedagböcker. I detta, menar han, ligger inte minst en kritik till Heidegger, 

som aldrig, enligt Arendt, lyckades försona dessa aspekter av människan – han förblev 

                                                 
44 Hinchman, Sandra K., ”Sense & Political Barbarianism in the Theory of Hannah Arendt”, i The University 

Chocago Press: Polity 1984, 17:2, sid. 317 – 339. 
5 Burks, Valerie, ”The Political Faculty: Arendt´s “Ariadne Thread” of Common Sense”, i Theory & Event 2002. 
6 Och som vanligt verkar språket självt visa, med irriterande perfektion, innebörden av detta begrepp. Om 

omdömet är egendomligt så visar det både dess syfte, och dess framträdelse. Det är en egendomlig förmåga då 

den syftar till att fälla egna omdömen, lägga en egen dom över en situation i världen. Men det är också en 

förmåga som är en egendom, som ligger i en själv, och därmed inte är synlig utåt. Det som syns är bara effekten 

av förmågan, om den uttalas. Således blir det egendomliga också något dunkelt, aningen mystiskt. 
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förlorad i tanken, till tanken. Berkowitz är också en av dem som lyfter hur Arendts tänkande 

ofta missförstås, inte minst kring den banala ondskan. I sin introduktion till boken Thinking in 

Dark Times, så visar han kärnfullt hur begreppet den banala ondskan ska tolkas, och hur det 

hänger ihop med en rädsla, eller oförmåga att fälla omdömen:  

 
Eichmann, she noted, was decidedly average. The evil of his deeds was indisputable; yet, notwithstanding 

what he had done, Eichmann´s motivations seemed grounded in typical bourgeois drives. Eichmann was 

ambitious. He sought the recognition that came from success.7 

 

Eichmann avstod helt enkelt från att använda sin egendomliga förmåga att fälla omdömen, 

eftersom han blev belönad för det. Genom att inte tänka själv, utan att göra vad som systemet 

krävde, genom att prestera inom systemet, så lyckades han, och blev således belönad. Han 

lydde således inte bara blint order. Han lydde medvetet order, för belöningens skull, en ytterst 

inomvärldsligt ideologisk belöning. Samma banala motivationer hittar vi, enligt Berkowitz, 

överallt idag. Och det hänger ihop med argumentet om att göra mindre skada, eller vara den 

mindre onda. ”The argument of the lesser evil is endemic to our society”, ett argument vi inte 

minst i relation till klimathotet lär vara väl bekanta med. Men detta argument hänger vidare 

ihop med en rädsla för att fälla omdömen. ”In pointing out the pervasivness of the argument 

of the lesser evil, Arendt argues that it is itself rooted in a deeper phenomenon, namely the 

“widespread fear of judging””. Och denna rädsla återfinner vi inte bara i relation till de stora 

frågorna, om liv och död, utan även i relation till mer vardagliga frågor. “This fear of judging 

is wide-ranging in society… And those of us in the academic world are witness to the fear of 

judging in the rampant inflation of grades, a reflection of the increasing unwillingness of 

professors to evaluate student work honestly”. Enligt Berkowitz så ska alltså Arendts tankar 

om den banala ondskan verkligen läsas på allvar, utifrån en själv, till en själv, som en 

självkritik. Då det är samma figurer som återkommer, oavsett om det rör sig om 

betygsinflation, eller folkmord, så bör vi rikta blicken mot oss själva, för att se hur vi figurerar 

i detta samhälle.  

Det har således skrivits en del om Arendt och hennes vilja att grunda sitt politiska 

tänkande i ett sensus communis. Men, som man kan se, så är det ingen som riktigt testar 

gränserna för det Arendtska sensus communis, det är ingen som riktigt kliver över gränsen 

och försöker skåda den från in- eller intetsidan. Kanske för att det inte går, kanske för att man 

                                                 
7 Berkowitz, Roger, ”introduction: Thinking in Dark Times” i Thinking in Dark Times (red. Berkowitz, Katz, 

Keenan), Fordham University Press, New York 2010, sid. 6.  
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inte får. Men om man nu är drabbad av sin inre nyfikenhet, så att friheten inte ger en något 

val, så måste man, likt Kant, hellre våga allt, än inget: ”Därför vågar vi hellre allt, även med 

fara att ta miste, än ger upp dessa angelägna undersökningar på grund av något slags 

betänklighetsskäl eller av ringaktning och likgiltighet”.8  

 

Mellan det förflutna och framtiden 

I förordet (för att inte säga i titeln) till sin essäsamling Mellan det förflutna och framtiden 

pekar Arendt ut det förhållande som krävs, inte bara för att förstå hennes politiska tänkande, 

utan för att vara politisk över huvud taget; ett förhållande till sig själv, och till världen, som 

varje läsare måste anamma för att förstå, och för att vara.  

 
Endast i den mån hon tänker, och det betyder i den mån hon är ålderslös […] lever människan med hela 

sin konkreta varelse aktualiserad i denna tidsglipa mellan det förgångna och framtiden. Jag misstänker att 

glipan inte är något modernt fenomen, kanske är den inte ens historiskt daterbar utan lika gammal som 

människans existens på jorden. Den kan mycket väl vara den andliga sfären, eller rättare sagt den stig 

tänkandet trampar upp, detta smala spår av icke-tid längs vilket tänkandets aktivitet vankar fram och 

tillbaka under dödliga människors livstid och dit tankekedjorna av minnen och förväntningar räddar allt 

de rör vid från den historiska och biografiska tidens förödelse. Till skillnad från världen och den kultur vi 

föds in i kan detta lilla icke-tidrum bara pekas ut, men inte ärvas och överlämnas från det förflutna. Varje 

ny generation, varje ny människa som infogar sig mellan ett oändligt förgånget och en oändlig framtid, 

måste upptäcka och mödosamt finkamma det på nytt.9 

 

Förtätat ger hon här egentligen svaret på alla mina frågor. Men det är ett svar, som i sin 

öppenhet i begreppen måste tänkas över, och tänkas igenom, för att förstås på nytt. 

 

Traditionen och den moderna tiden 

Den inledande essän i Mellan det förflutna och framtiden, ”Traditionen och den moderna 

tiden”, tar upp den tradition i det filosofiska och politiska tänkandet som inleds med Platon, 

och som bryts efter Nietzsche, på 1900-talet. Enkelt kan man säga att det handlar om 

förhållandet mellan kontemplation och aktivitet, där Arendt menar att kontemplationen har 

fått stå som det högsta, eller det väsentliga, i människans vara. Filosofin har därigenom 

kunnat vända sig ifrån världen, genom att tänkandet kan verka tämligen oberoende av den. 

Denna tradition, menar hon, får sin yttersta manifestation i Hegels idealism, där hela historien, 

materia och allt, väsentligen strävar mot ett förandligande, mot en försoning i världsanden. 

                                                 
8 Kant, Immanuel, Kritik av det rena förnuftet, Thales 2004, sid 82. 
9 Arendt, Hannah, Mellan det förflutna och framtiden, Daidalos 2004, sid 19. 
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Denna traditionens höjdpunkt i och med Hegel får dock kritiker att vakna till, särskilt som det 

traditionella filosofiska tänkandet, i sin hittills största systematisering, stöter ihop med en allt 

starkare krass materialistisk empirism i form den naturvetenskapliga och industriella 

revolutionens växande inflytande. I denna kollision öppnar sig en lucka i vilken ett nytt 

tänkande måste ta form. Arendt visar hur de första stegen mot traditionen sker genom 

Kierkegaard, Marx och Nietzsche. Dessa första steg är dock, vilket är mycket viktigt att 

förstå, ingen direkt polemisk kritik, utan är verkligen först steg i ett nytt tänkande, som tar 

avstamp både i traditionen och i dess negation.  

 

Kierkegaard, Marx och Nietzsche förblev hegelianer i det att de såg det förgångnas filosofihistoria som en 

helhet i dialektisk utveckling; deras främsta förtjänst var att de radikaliserade denna nya syn på det 

förflutna på det enda sätt som fortfarande var möjligt, nämligen genom att ifrågasätta den 

begreppshierarki som hade styrt den västerländska filosofin från Platon och framåt och som Hegel ännu 

hade tagit för given.10 

 

I kollisionen mellan traditionen i Hegels idealism och den moderna tiden växer nya tankar 

fram som ifrågasätter den traditionella synen på människans väsen. Kierkegaard, Marx och 

Nietzsche utmanar alla, på olika sätt tanken om att människan till sitt väsen är ande, och att 

kontemplation är hennes högsta vara. Arendt visar i och med detta, både att tanken kräver ett 

utrymme, men också hur tänkandet dialektiskt förhåller sig till traditionen.  

Att tänka hade fram till nu handlat om att vara frikopplad ifrån världen i någon mening, 

att förhålla sig fritt till den. Att tänka handlar inte om att rationellt förstå världen och anpassa 

sig till den, utan att irrationellt tänka över den och förändra den. Arendt förklarar detta genom 

att hänvisa till den antika grekiska stadsstaten som Platon och Aristoteles ”hämtade sina 

erfarenheter ifrån”, en stat som tydligt innefattade idéer om relationen mellan tänkandet och 

fritiden, och som hon menar återklingar i Marx utopiska tankar om det kommande samhället.  

 

De atenska medborgarna var dessutom medborgare endast i den mån de hade fritid, var fria ifrån arbete, 

så som Marx förutsäger att människor kommer att vara i framtiden.11 

 

Marx menar, enligt Arendt, att arbetskraftens ökade produktivitet kommer att möjliggöra stora 

mängder fritid för medborgarna, och således upprätta detta rum i tiden för tänkandet, vilket 

kommer att leda till ett idealsamhälle inte helt olikt Platons förnuftsstat. Skillnaden mellan 

                                                 
10 Arendt, Hannah, Mellan det förflutna och framtiden, Daidalos 2004, sid 34. 
11 ibid, sid 25. 
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Marx tankar och Platon och Aristoteles är dock tänkandets relation till världen. Arendt menar 

att Marx, inte minst i sin berömda tes ”Filosoferna har bara tolkat världen på olika sätt, det 

gäller att förändra den” för samman tänkandet och handlandet igen, efter att det, i och med 

Platon, varit uppdelat i två separata världar. Med Marx tes om att det, i motsats till, eller 

snarare som en konsekvens av, filosofernas tolkande av världen, gäller att förändra den, så 

menar Arendt att han ”utmanar traditionen”. Hon menar att det för ”en traditionell filosofi 

skulle […] ha varit självmotsägande att »förverkliga filosofin» eller att förändra världen i 

enighet med filosofin”.12 Arendt menar att Marx härigenom visar vägen till handlandet, och 

visar därigenom även sin egen syn på handlandet, dess ursprung och grund. En uppdelning av 

handlande och tänkande gör båda begreppen meningslösa.  

 

Vår politiska tanketradition började när Platon upptäckte att det på något vis ingår i den filosofiska 

erfarenheten att man vänder sig bort från de mänskliga angelägenheternas gemensamma värld; den 

upphörde när det inte återstod något annat av denna erfarenhet än motsättningen mellan tänkande och 

handling. Därmed berövade tänkandet all verklighet och handlandet allt förnuft, och båda delar blev 

meningslösa.13 

 

Om vi ska tala om tänkande och handling så måste vi alltså, enligt Arendt, återföra dessa 

begrepp till varandra. Tänkandet måste bli verklighet genom handlandet, och handlandet 

måste få förnuft genom tänkandet. Dessa begrepp hänger oavlåtligen samman, och kan endast 

uppstå i samtidighet, i samma rum. Faran är, som Arendt befarar i slutet av sin essä, att detta 

rum för tänkandet kan komma att stängas under trycket av de moderna vetenskapernas 

framväxt. Hon menar den traditionsbrottsliga kritik mot människan som väsentligen ande, och 

kontemplationen som människans högsta vara, kan eskalera så pass att både kontemplationen 

och människans väsen över huvud taget försvinner ur världen. Det som Marx önskade, att 

handlandet skulle uppvärderas för att få ut förnuftet i världen, kommer inte att ske genom att 

kontemplationen, alltså tänkandet och förnuftet, ner-, eller i värsta fall, av-värderas. Det 

kommer bara leda till att handlandet ersätts med ett rent görande. Arendt skriver: 

 

Sedan, när förnuftet hade förlorat sin prioritet över görandet, när tänkandet inte längre förestavade sina 

regler för människors handlingar, när allt detta hade försvunnit genom den industriella revolutionens 

omvandling av hela världen – en omvandling vars framgång tycktes bevisa att människans göranden och 

produkter pålägger förnuftet sina regler – blev dessa idéer slutligen inget annat än värden, vilkas giltighet 

                                                 
12 Arendt, Hannah, Mellan det förflutna och framtiden, Daidalos 2004, sid 29. 
13 ibid, sid 31. 
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inte avgörs av en eller flera människor, utan av samhället som helhet genom dess ständigt föränderliga 

funktionella behov.14 

  

Historiebegreppet – Det antika och det moderna  

Hannah Arendts försök att förstå, försöka få oss att förstå, relationen mellan det antika och 

moderna historiebegreppet, är en resa i förhållandet mellan liv och död, om ändlighet och 

oändlighet och hur detta förfaller till en skenoptimistisk immanent förhoppning om en 

förening i en materiell evighet. Det antika historiebegreppet bygger på den antika synen på 

evigt och ändligt. Enligt denna syn så är människan en dödlig varelse i en odödlig, eller evigt 

återkommande, natur. Åtminstone gäller det för den delen av människan som hon inte delar 

med djur och natur, alltså livet. Naturen är, enligt det antika synsättet, odödlig genom att den 

ständigt återföds i en cyklisk ordning. Detta gäller även för djur, som genom avsaknad av 

förnuft aldrig kan betraktas över sin artbestämning. Detta gäller således också för människan i 

den mån hon är biologiskt liv, på grekiska zoe. Dock är människan också uppfylld av ett annat 

sorts liv, ett bios, som gör att hon kan urskilja sig från sin artfränder, och sitt kretslopp. 

Därigenom är vi människor, som enda varelse och företeelse, dödliga.  

 

Människans dödlighet ligger i att det individuella livet, ett bios med en urskiljbar livshistoria från födseln 

till döden, uppkommer ur det biologiska livet, zoe. Detta individuella liv skiljer sig från allt annat genom 

sin rätlinjiga rörelse, som så att säga skär rakt igenom det biologiska livet cirkulära rörelser. Det är detta 

som är dödlighet: att röra sig längs en rät linje i ett universum där allt som över huvud taget rör sig gör det 

i cyklisk ordning.15 

 

Detta visar hur människan, både som enda varelse, men också för att vara sig själv, måste leva 

i sin dödlighet. Om vi faller till ett rent biologiskt liv skulle vi inte kunna betraktas som 

dödliga, eftersom vi då förblir rent artliga och då återuppstår i samma cykler som naturen. 

Dock skulle vi då knappast kunna betraktas som människor, eftersom det ligger i oss 

människor att höja oss över, uppkomma ur, det biologiska livet, och således bli individuerade 

ur vår art. Att bli människa handlar således om valet mellan att höja sig över det biologiska 

livet och bli dödlig, eller att bli odödlig men sluta vara människa. Det är enligt Arendt denna 

dödlighet som ligger till grund för det antika historiebegreppet. Enligt henne så tänkte 

grekerna inte historia som någon större helhet, eller som en process, utan de menade att 

                                                 
14 Arendt, Hannah, Mellan det förflutna och framtiden, Daidalos 2004, sid 46. 
15 ibid, sid 49. 
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historien handlade om enskilda händelser som avbröt och störde det cirkulära eviga 

kretsloppet. 

 

Dessa enskilda tillfällen, bedrifter eller händelser, avbryter vardagslivets cirkulära rörelse i samma 

bemärkelse som de dödligas rätlinjiga bios avbryter det biologiska livets cirkulära rörelse. Dessa avbrott – 

med andra ord det extraordinära – är vad historien handlar om.16 

 

Dessa avbrott i den odödliga cykeln har dock, då de måste utföras av den dödliga människan, 

den egenheten att de är lika dödliga som människan själv; de förfaller tämligen obemärkt i 

den eviga cirkulära rörelsen. Detta upprör dock de dödligt medvetna människorna, som därför 

strävar efter att bli lika odödliga som den omgivande naturen. Ett sätt är tillsynes att reducera 

sig till rent biologiskt liv, och endast ägna sig åt fortplantning. Men det förefaller inte vara 

särskilt mänskligt. Det som återstår är då att försöka åstadkomma handlingar som tydligt 

bryter med det biologiska livet, extraordinära handlingar, och försöka bevara dem. Dessa 

handlingar är dessvärre de mest flyktiga av dem alla.  

 

Paradoxen är den att å ena sidan betraktades och mättes allt mot bakgrund av det som vara för evigt, 

samtidigt som åtminstone platonska greker å andra sidan tänkte sig att mänsklig storhet låg i gärningar 

och ord och snarare representerades av Akilles ››som utförde stora bedrifter och talade stora ord›› än av 

skaparen och tillverkaren, även om denna var poet och författare.17 

 

Denna, det extraordinäras flyktighet, blev, under antiken, snarare upp till poesin än filosofin 

att försöka fånga, och bestod i att ”poeten kunde ge ord och dåd odödlig ryktbarhet och få 

dem att överleva”.18 Dock började under antiken också de första linjerna på en omvändning i 

förhållandet mellan ändligt och oändligt skönjas. Platon och Aristoteles fann nämligen att 

odödliggörandet snarare, än genom stora bedrifter och ord, låg i att vistas ”i de eviga tingens 

närhet”, 

 

Avlandet kunde nog vara nog för de flesta, men för filosofen innebar ››odödliggörandet›› att vistas i de 

eviga tingens närhet, att vara där, närvarande och i ett tillstånd av aktiv uppmärksamhet, men utan att göra 

något, utan att utföra några dåd eller färdigställa några verk. När de väl kommit i det odödligas närhet var 

de dödligas rätta hållning alltså kontemplation utan handling och tal: det aristoteliska nous, den högsta 

                                                 
16 Arendt, Hannah, Mellan det förflutna och framtiden, Daidalos 2004, sid 49. 
17 ibid, sid 52. 
18 ibid, sid 53. 
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och mest mänskliga förmågan till rent skådande, kan inte översätta vad den ser, och den yttersta sanning 

som skådandet av idéer avslöjade för Platon är också den arreton, något som inte låter sig fångas i ord.19 

 

Både Platon och Aristoteles menar att ingen handling kan göra att man kommer närmare det 

eviga än att bara vara det nära. Alla uttryck för denna närvaro kan aldrig, hur stora eller 

välformulerade de än är, begripa varat som sådant, varför de faller längre ifrån det än den rena 

kontemplationen. Detta inbegriper också en mycket viktig självuppfattning, som senare skulle 

ändras och ställa allt på ända. I den antika synen på dödligt, odödligt och historia, så står 

människan ingalunda högst; hon är ju den enda dödliga. Snarare är det så att hon försöker 

övervinna sig själv, inte genom att reducera sig till sin rena natur, utan att genom sig själv 

höja sig själv upp till en nivå att man nästan når det eviga varat som sådant. Hon är alltså på 

intet sätt hel från början, utan liten och dödlig och måste kämpa sig upp för att bli en del av 

naturens helhet. Hon måste helt enkelt bildas, för att bli varande.  

Men även om vi under antiken kan börja se en förändring i synen på handlandet i 

relation till ändlighet och oändlighet, så menade man att det enskilda handlandet var det enda 

som kunde visa på det mänskligt sanna, och därmed kunde skapa mening. Det vara snarare så 

att man endast i handlingen kunde få grepp om den storslagna evigheten, som man ju som 

dödlig aldrig skulle få ta del av. Och det är detta som, enligt Arendt, är den viktigaste 

skillnaden mellan det antika och det moderna historiebegreppet.  

 

Det finns säkerligen inget som skarpare skiljer det moderna historiebegreppet från antikens. Distinktionen 

hänger nämligen inte på huruvida antiken hade något begrepp om världshistorien eller någon föreställning 

om mänskligheten som helhet. Betydligt mer relevant är att grekisk och romersk historieskrivning, hur 

mycket de än skiljer sig från varandra, båda tar för givet att meningen med, eller som romarna skulle 

säga, lärdomen av varje händelse, gärning eller förekomst avslöjas i och av den själv.20 

 

Det är endast handling som kan visa meningen, och därigenom sanningen, eftersom ”Mening 

kan, liksom sanning, bara avslöja sig eller visa sig.”21 Och genom begreppen visa, skapa och 

avslöja, finner vi också essensen i det politiska. Utan detta visande, skapande och avslöjande 

så kan sanningen inte komma ut i världen, och den kan inte bli meningsfull för människorna. I 

ren kontemplation blir sanningen enbart en privat angelägenhet; världsfrånvänd, opolitisk och 

tämligen meningslös.  

                                                 
19 Arendt, Hannah, Mellan det förflutna och framtiden, Daidalos 2004, sid 54. 
20 ibid, sid 72. 
21 ibid, sid 90. 
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Men, enligt Arendt, så är det denna världsfrånvända kontemplation som i och med 

kristendomen allt mer tar över, och det sker genom att man vänder upp och ned på relationen 

mellan ändlighet och oändlighet, och endast tillskriver Gud och människans själ 

odödlighetens oändlighet.  

 

Denna syn på storslagenhet kunde omöjligt överleva oskadd i den kristna eran av det enkla skälet att 

förhållandet mellan liv och värld enligt den kristna läran var rakt motsatt det som under den grekiska och 

latinska antiken ansågs råda: i kristendomen är varken världen eller den ständigt återkommande 

livscykeln odödlig, det enda odödliga är den enskilda levande individen.22 

 

I denna omvända syn så innebär livet inte att vara dödlig, och handla odödligt, utan istället att 

leva skild från det dödliga, för att därigenom kunna nå livet, och dess odödlighet självt. 

Världen och naturen ses bara som en ändlig process och kan därmed inte ha någon större 

mening än att bara vara en tillfällig plats för människan att leva på. Således är det som sker i 

världen, historien, inte av vikt, utan kan med gott lämnas åt sitt öde. Det som sker sker, och 

kan alltid, i kontemplation, vändas ryggen.  

Arendt visar hur en bortvändning från naturen, i och med en allt mer förvrängd kristen 

tolkning om att människan är den högsta och enda eviga varelsen i en förgänglig värld, så 

småningom och i takt med ett allt starkare tekniskt, och naturvetenskapligt bemästrande av 

naturen, också leder till en bortvändning från historien, vilket öppnar också upp för en 

obehagligt mörk baksida: inget vi gör har egentligen någon mening, eller kanske ännu värre: 

allt vi gör är meningen, men en mening bortom vår bedömning. Alltså långt ifrån den antika 

tanken om att meningen med varje handling avslöjas i och av den själv.  

Det som nämligen sker i och med en naturvetenskaplig och en tekniskt-industriell 

revolution är, enligt Arendt, att människan förvisso, i kontrast till den kristna synen, åter blivit 

dödlig. Däremot återuppstår inte världen i sin odödlighet, ”Nu hade både livet och världen 

blivit förgängliga, dödliga och flyktiga.”23 

Människan lägger allt mer under sig, under sin lupp, och av hennes efterforskningar av 

naturen att döma, så har hon också lagbunden rätt att göra så, eller snarare ingen möjlighet att 

undvika att göra så, eftersom hon blott är en del av denna. Både natur och historia ses under 

avgudaluppen som lagbundna processer vilka vi, oavsett vad vi gör, tillhör. Lagbundenhet 

tolkas som lag, och genom teknik och vetenskap så kan vi få syn på denna lagbundenhet, och 

                                                 
22 Arendt, Hannah, Mellan det förflutna och framtiden, Daidalos 2004, sid 60. 
23 ibid, sid 83. 
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därmed begripa lagen, och bekvämt foga oss efter den. Och här är vi nu - insikt är att vara 

infogad.  

 

I en situation präglad av radikal världsalienation är varken historia eller natur tänkbara. Denna dubbla 

förlust av världen – förlusten av naturen och förlusten av den av människan framställda världen, inklusive 

all historia – har lämnat efter sig ett samhälle med människor som saknar en gemensam värld som 

samtidigt skulle binda dem samman och skilja dem åt, och därför lever antingen separerade i förtvivlad 

ensamhet eller sammanpressade till en massa.24  

 

Auktoriteten, friheten och krisen i uppfostran 

Auktoriteten 

Dessa tre essäer visar tydligare än de två tidigare hur det förfall som Arendt menar sker i och 

med moderniteten tar sig uttryck. I den första essän Vad är auktoritet? inleder hon skarpt:  

 
För att undvika missförstånd hade det kanske varit klokare att i titeln ställa frågan: Vad var – inte vad är – 

auktoritet? Jag är nämligen säker på att det är frestande och berättigat att ställa denna fråga just för att all 

auktoritet har försvunnit från den moderna världen.25 

 

Anledningen till att auktoriteten har försvunnit är, som vi såg i den första essän, att traditionen 

har brutits. Auktoritet bygger nämligen på något som hämtar sin grund ur det förflutna, en 

grund som sedan traderas genom historien, och därigenom vinner legitimitet. Auktoriteten 

bygger nämligen på lydnad genom erkännande; auktoritet måste erkännas av den som lyder 

under den, för att vara legitim. Det handlar alltså inte om makt eller våld. Om dessa är i bruk 

så visar det tvärtom, att auktoriteten är bruten.  

 
Men auktoriteten utesluter tvång genom yttre medel; när våld används har auktoriteten sviktat. Å andra 

sidan är auktoritet oförenlig med övertalning; övertalningen förutsätter jämlikhet och verkar genom en 

argumentationsprocess. Där argument används har auktoriteten satts ur spel Mot den egalitära 

övertalningens ordning står den auktoritära ordningen, som alltid är hierarkisk.26 

 

Vi kan alltså se hur auktoritet är grundat i något, som erkänns och legitimerar en hierarkisk 

ordning. Frågan är vad detta något kan vara, som så ömsesidigt erkänns, och gör att det stora 

flertalet accepterar lydnad i hierarkien. Inte oväntat ger Arendt exempel från det antika 

Grekland, där Platons förnuftsstat ger en fingervisning om vad detta något skulle kunna vara, 

                                                 
24 Arendt, Hannah, Mellan det förflutna och framtiden, Daidalos 2004, sid 99. 
25 ibid, sid 101. 
26 ibid, sid 102f. 
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och det visar också på vilket sätt ett auktoritärt styre kan utöva tvång på de lydande. Det rör 

sig om ett allmänt tvång, som bygger på följande: ”Auktoritet innebär en lydnad där 

människor har kvar sin frihet”.27 Detta exemplifieras, enligt Arendt, hos Platon.  

 

Den tvingande makten ligger här visserligen inte i personen eller i ojämlikheten som sådan, utan i de 

idéer som filosofen varseblir. Idéerna kan användas som måttstockar för mänskligt beteende eftersom de 

transcenderar de mänskliga angelägenheternas sfär, på samma sätt som en måttstock transcenderar – 

befinner sig utanför och bortom – allt det vars längd den kan mäta.28 

 

Det som kännetecknar en auktoritär regim är således att dess grund, det som erkänns, kommer 

utifrån något. Alltså inte inifrån en världslig maktrelation, eller inifrån några systematiska 

matematiska eller empiriskt vetenskapliga beräkningar, inbegripet argumentationsanalys, utan 

auktoritetens källa måste överskrida dessa fält, vilket gör att den radikalt skiljer sig mot andra 

styrelseformer. 

 

Den auktoritära regimens handlingar prövas mot en kodex som kanske inte alls har skapats av människor, 

som i fallet med naturrätten eller Guds bud eller Platons idéer, och åtminstone inte av dem som nu sitter 

vid makten. Källan till auktoriteten är i det auktoritära styret alltid en yttre eller högre kraft i förhållande 

till regimens egen makt. Det är alltid till denna källa, denna yttre kraft som transcenderar det politiska 

området, som de auktoritära myndigheterna härleder sin »auktoritet», det vill säga sin legitimitet, och det 

är mot den deras makt kan kontrolleras.29 

 

Genom framväxten av en empirisk naturvetenskap, och en allt mer vilt producerande 

industrialisering, så försluts världen allt mer från gränsöverskridande översinnliga 

spekulationer. Moderniteten sekulariserar tänkandet i sådan utsträckning att även de eviga 

frågorna nu förväntas ha ändliga immanenta svar. Därigenom läggs bokstavligen locket på för 

all form av auktoritet. Traditionen bryts genom att även det historiska fältet avskärmas, och 

inte längre kan förse oss med lärdom. Således kan heller inget transcenderas utifrån tiden. I en 

icke-auktoritativ värld så är vi alla isolerade till en makt som ständigt måste legitimeras, och 

legitimera sig, antingen genom återkommande yttre påtryckningar, våld, eller genom ständig 

övertalning, argumentation. En argumentation som hämtar kraft, och således ständigt måste 

förhålla sig, och anpassas till tidens tanketrender, det som för stunden anses viktigt. Detta får 

givetvis till följd att det politiska rummet har ett begränsat omfång och tämligen lågt i tak. 

                                                 
27 Arendt, Hannah, Mellan det förflutna och framtiden, Daidalos 2004, sid 116. 
28 ibid, sid 120. 
29 ibid, sid 107. 
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Detta, menar Arendt, får till följd att vi som människor inte längre vet hur vi ska leva samman 

i världen, vi har tappat greppet. Dock innebär detta, som alltid hos Arendt, att en ny möjlighet 

öppnar sig, en möjlighet till en ny politisk början. 

 

Att leva i en politisk sfär utan vare sig auktoritet eller den tillhörande medvetenheten om att auktoritetens 

källa transcenderar såväl makten som dem som sitter vid makten, innebär att man – utan att kunna lita till 

en helig begynnelse och utan att skyddas av traditionella och därför självklara handlingsnormer – på nytt 

konfronteras med de grundläggande problemen med att som människor leva tillsammans.30 

 

Friheten 

När det kommer till friheten så finns det ingen tradition att förlita sig på, eller någon historia 

att hämta kraft ifrån. Arendt menar nämligen att friheten aldrig riktigt kommit till uttryck i 

någon större skala. Visserligen fanns den som grund för politiken i både det antika Grekland 

och Rom, men då var den outtalad och därigenom outredd. Frihet var politik, var handling, 

och omtalades inte på något annat sätt. Det fanns alltså ingen frihetens filosofi. Denna 

uppstod senare, i och med Paulus och Augustinus, men omtalades då som ett frigörande från 

världen, och politiken, in i sig själv; till att tänka fritt, med sig själv, i sin egen kammare, i sitt 

eget hjärta. I detta finns visserligen trådar tillbaka till Sokrates och Platon, och tänkandet som 

ett samtal med sig själv, men det är först Paulus och Augustinus som benämner detta frihet, 

och därmed avlägsnar den från politiken, och öppnar upp för den återkommande filosofiska 

synen på frihet tillhörande vita contemplativa. Detta grundlägger en syn på frihet som skild 

från politik som sedan kommer att eka genom hela den moderna tiden, och så småningom till 

och med landa i en uppfattning om att de är varandras motsatser. Arendt lyfter liberalernas 

credo »ju mindre politik, desto mer frihet» som exempel på detta.  

Mot denna framväxande splittring mellan politik och frihet så lyfter Arendt ett 

frihetsbegrepp som för dem samman, liksom de trots allt var outtalat sammanhörande i den 

antika statsstaten. Frihet är att handla, och handlandet kan endast ske i ett politiskt rum, ett 

rum som likt den grekiska polis är ”en politiskt organiserad värld i vilken varje fri människa 

[kan] träda in genom ord och dåd”.31 Att handla innebär inte att agera utifrån ett motiv, eller 

mot ett förutsägbart mål. Handlandet står ”varken under intellektets vägledning eller viljans 

diktat”,32 utan handlandet har sin grund i något mer allmänt, något mer varaktigt och 

återkommande. 

                                                 
30 Arendt, Hannah, Mellan det förflutna och framtiden, Daidalos 2004, sid 156. 
31 ibid, sid 162. 
32 ibid, sid 166. 
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Handlandet har sin upprinnelse i något helt annat som jag […] ska kalla princip. Principer verkar inte som 

motiven inifrån jaget - »min brist» eller min »rättmätiga andel» - utan inspirerar så att säga utifrån. Och 

de är alldeles för generella för att föreskriva några enskilda mål. 

[…] 

Medan omdömets förtjänster förlorar sin giltighet och den befallande viljans styrka mattas av under 

handlingens förlopp, förlorar den princip som inspirerade till handlingen varken i styrka eller giltighet 

genom utförandet. Till skillnad från målet kan principen för en handling upprepas gång på gång, den är 

outsinlig. Och till skillnad från motivet är principen universellt giltig.33 

 

Denna grund, dessa principer för handlandet, och således för friheten finner vi hos 

människorna själva, i vår relation till varandra, i vårt vara. ”Människor är fria – inte att 

förväxla med att de har fått frihetens gåva – så länge de handlar … Att vara fri och att handla 

är en och samma sak”. 34 Detta innebär, som vi kan se, att om vi handlar så gör vi det utifrån 

vår frihet, och denna består genom hela handlingen. Friheten är alltså varken handlingens mål 

eller motiv, utan dess princip. Detta, menar Arendt vidare, illusteraras bäst genom 

Machiavellis begrepp virtù, ”det utmärkande för en människa som förmår svara på de 

möjligheter världen öppnar upp för henne i fortunas klädnad”.35 Detta begrepp hänger 

samman med begreppet virtuositet, som ofta används för att beskriva konstnärliga 

framträdanden av yttersta klass. Kanske kan man, för att binda samman dessa aspekter: frihet 

och virtuositet, tala om livskonst som både grund och kännetecken för handlandet? En 

livskonst, som likt andra konstnärliga framträdanden behöver sin publik att framställa sitt verk 

inför. Livskonstens arena är det politiska rummet. 

 

Om vi alltså uppfattar det politiska i samma mening som i polis, skulle målet för det politiska och dess 

raison d`être vara att upprätta och bevara en plats där friheten kan framträda som virtuositet. På denna 

plats är friheten en världslig realitet, konkret genom ord som går att höra, gärningar som går att se och 

händelser som blir omtalade, ihågkomna och förvandlade till berättelser innan de till slut införlivas i den 

mänskliga historiens stora bok med berättelser.36 

 

Som vi kan se så hänger Arendts syn på friheten och politiken ihop med hennes syn på det 

antika historiebegreppet, och således också med hennes varning för den moderna 

historiesynen. Genom att man, i enighet med det antika historiebegreppet, skulle leva odödligt 

                                                 
33 Arendt, Hannah, Mellan det förflutna och framtiden, Daidalos 2004, sid 166. 
34 ibid, sid 166f. 
35 ibid, sid 167. 
36 ibid, sid 168. 
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genom sin dödlighet, för att därigenom, genom meningen finna sanningen, och således skapa 

historia, så förs begreppen frihet, handling, politik och historia samman. De är begrepp som 

omger varandra och skapar ett sammanhang där livet självt, och livskonsten står i centrum. 

Människans frihet, som enligt det antika synsättet uppstod då hennes jag-kan sammanföll med 

jag-vill, är grunden, och leder oavkortat till handling. Men för att denna handling både ska 

kunna uppstå, jag-kan, och få mening, jag-vill, så krävs det politiska rummet, den plats där 

handlingen får både utrymme och mening (rum och tid), där den blir uttryckt; synlig eller 

hörd, sinnliggjord helt enkelt.  

I det moderna tiden så separeras dessa delar ifrån varandra, och helheten försvinner, och 

därigenom försvinner även delarna. Frihet separeras från politik, och därmed försvinner det 

rum som handlingen kräver. Således försvinner även handlingen, vilket får till följd att även 

historien upphör, eftersom det inte längre finns några ord att höra, gärningar att se, eller 

händelser att omtala. Det som återstår är en isolerad och rent abstrakt frihet, helt ofarlig för 

vilket totalitärt system som helst. Tänkandet i sig är inte farligt, varför bara handlandet 

behöver begränsas, säger Arendt och citerar John Stuart Mill: »Ingen låtsas att handlandet bör 

vara lika fritt som åsikterna».37 Detta, menar hon vidare, ”är förstås en av grundteserna i 

liberalismen, som trots sitt namn har gjort sitt för att förvisa begreppet frihet från det politiska 

området.”38 Men, för att återknyta till inledningen och friheten som möjlighet, så är det tydligt 

att Arendt finner att friheten, hur total en totalitarism än kan bli, aldrig helt kan utplånas, 

såvida inte alla människor utplånas. För friheten ligger, som vi sett, hos människorna. Vi är 

genom vår speciella, paradoxala tillhörighet till världen, alltid en möjlighet till frihet. Det är 

bara när vi fogar oss in, eller fogas in i världen som process, som vi förlorar vår frihet. Det är 

när livskonsten överges för ett automatiserat liv, som friheten upphör. Men varje ny 

människa, varje födelse, innebär en ny möjlighet till frihet. Vi föds som frihet, underkastas 

automatiska processer, men kan alltid återföda den frihet vi är i världen. Världen kan bli vårt 

politiska rum, om vi blir de människor vi kan vara.  

 
De automatiska processer människan är underkastad är helt enkelt sådana att de leder till att 

människolivet förgörs. Inom och mot dessa processer kan hon dock hävda sig genom handlande.39 

 

  

                                                 
37 Arendt, Hannah, Mellan det förflutna och framtiden, Daidalos 2004, sid 169. 
38 ibid, sid 169. 
39 ibid, sid 183. 
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Uppfostran 

I och med att vi är dödliga, så riskerar världen vi skapar genom våra handlingar, också alltid 

att dö. Världen befinner sig alltid på randen till undergång. Men genom våra handlingar, så 

kan vi skapa en värld som lever längre än vi själva. Den kan ärvas och förvaltas av de 

kommande människorna, av de som hela tiden föds in i den. Detta kräver dock att de kan och 

att de vill förvalta den. Det kräver alltså deras frihet, en frihet som förvisso ligger i dem, men 

som inte givet kommer fram genom dem. För att denna frihet ska komma till uttryck, bli till 

genom handling, så krävs uppfostran. 

Men denna uppfostran är en vansklig väg att vandra, där det är lätt hänt att man plötsligt 

slår bort det som uppfostran syftar till. Detta beror, enligt Arendt, på att den värld som ska 

överlåtas till de yngre inte får ges på ett sådant sätt att deras frihet att själv skapa en värld 

försvinner. Uppfostran handlar inte om att överföra en färdig värld, i form av reglerade 

processer, till de kommande generationerna, alltså endast förvaltningsrätten till en 

automatiserad process, till en maskin. Men det handlar inte heller, som Arendt med oro såg 

uppfostran kretsa kring i sextiotalets USA, om att överlåta en tom värld till de kommande, en 

värld i vilken ”man på grund av vissa teorier, bra eller dåliga, helt enkelt sköt alla regler för 

sunt mänskligt förnuft åt sidan”.40 Denna tomma värld, denna värdelösa värld, kan vid första 

anblick se ut som en frihetlig reaktion mot en konserverad värld av historiskt förankrade 

traditioner och auktoriteter, men den har inget med frihet att göra. Den eliminerar snarare det 

rum som friheten kräver för att verka i. En tom värld är inget tomrum där något kan bli till, 

utan ett icke-rum där inget kan bli till; varat ersatt med intet. Detta upprättande av intet, detta 

upphöjande av den tomma världen sker då de vuxna avskaffar auktoriteten, och börjar 

behandla barnen som befriade jämlikar. Denna ekvivalens upplåter nihilismen. 

 

Den absurda tanken att barnen ska behandlas som en förtryckt minoritet vilken man måste befria, har 

dock faktiskt förekommit i modern uppfostran. De vuxna har avskaffat auktoriteten, och detta kan bara 

betyda en sak, nämligen att de vuxna vägrar ta på sig ansvaret för den värld de har låtit barnen födas in 

i.41 

 

Denna ansvarsflykt sker dock inte aktivt, utan passivt. Den sker inte genom att inter-agera i 

och med världen, att påverka den på ett oansvarigt sätt, utan genom att inte-agera i och med 

den, att inte påverka den, att inte svara an världen. Ansvarsflykten sker alltså genom att 
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distansera sig från världen, att inte kännas vid den. Arendt visar denna flyktbenägenhet i ett 

uppdiktat citat: 

 

Det är som om föräldrarna dagligen sade till dem: »I den här världen känner inte heller vi oss särskilt 

hemmastadda, och hur man tar sig fram i den och vad man då behöver kunna och veta är ett mysterium 

även för oss. Ni får pröva er fram och se hur det går. Oss ska ni i alla fall inte kunna ställa till svars. Vi 

tvår våra oskyldiga händer.» 

 

Uppfostran handlar om ansvar, om att förbereda de kommande människorna på att ta ansvar 

för världen. Men eftersom de inte är samma människor som vi, och världen inte kommer att 

vara densamma som vår, så måste uppfostran fokusera på det som trots allt är detsamma, det 

som ligger emellan de olika människorna och de olika världarna – mellanrummet; det 

utrymme i vilket vi kan svara an på världens rop. Arendt uttrycker detta enkelt och kraftfullt 

elegant: ”Den som inte vill överta ansvaret för världen ska varken avla eller uppfostra några 

barn”.42  

Och den naturliga följden av detta, som skarpt bryter med det ovan uppdiktade citatet, 

och som borde huggas ut i sten och uppmanande pryda porten till varje lärarutbildning i detta 

land: 

Lärarens kvalifikation består i att han känner världen och kan lära andra något om den, men auktoriteten 

beror på att han tar på sig ansvaret för denna värld. Gentemot barnet åtar han sig att liksom företräda de 

vuxna, peka på olika företeelser och säga: Detta är vår värld.43 

 

Sensus communis 

Genom att ha följt Hannah Arendts tankar genom traditionen och historien, genom auktoritet, 

frihet och uppfostran så står det tämligen klart att något är ruttet i den moderna världen. Och 

liksom Hamlet, så är det bara en insiktsfull människa som kan inse detta:  

 

Nå, bjud det då som sällsam gäst välkommet.  

Mer finns i himmel och på jord, Horatio,  

Än någonsin filosofin har drömt om.44  

 

och som kan göra något åt det; beskära det ruttna för att ge friheten rum, och låta det friska 

återfödas:  

                                                 
42 Arendt, Hannah, Mellan det förflutna och framtiden, Daidalos 2004, sid 202. 
43 ibid, sid 202. 
44 Shakespeare, William: ”Hamlet” ur Shakespeares dramatiska arbeten VI, Gleerups förlag 1945, sid 147.  
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Ur led är tiden; ve att jag är den,  

som föddes att den vrida rätt igen.45  

 

Så… vem, förutom Hamlet, är den insiktsfulle? Denna fråga är frågan som löper igenom 

Arendts essäer om det politiska tänkandet. Det är denna fråga hon gång på gång försöker 

svara på, och som måste löpa igenom oss i vår essäistiska läsning av henne, i vårt försök att 

förstå henne, och därigenom oss själva. Hennes åtta övningar i politiskt tänkande, är 

sannerligen övningar eftersom de tvingar en att till det politiska, till sig själv och till det 

gemensamma. Vi övas till att bli människor. Således är vi nu tvingade in i själva 

förutsättningen för detta: sensus communis, det gemensamma sinnet.  

Arendt har berört detta på lite olika sätt i de essäer jag redogjort för. I ”Traditionen och 

den moderna tiden” så visar hon hur Kierkegaard, Marx och Nietzsche bryter med den 

traditionella idén om människan som väsentligen ande, och upphöjandet av kontemplationen 

som hennes högsta vara, genom att på olika sätt lyfta fram den handlande och levande 

människan, människas aktiva vara, som det högsta. Arendt menar att detta är en naturlig 

dialektisk rörelse i historien som på intet sätt föringar det föregående tänkandet. Traditionen 

lever kvar som grunden för både position och negation, den ger förutsättningen för både 

tänkandet och handlandet, eftersom den bygger på en grundtanke om människan, som både 

vita kontemplativa och vita activa, som både tänkande och handlande. Dock så får detta 

förargliga konsekvenser i den moderna tiden, då negationen av kontemplationen, i form av 

upphöjandet av aktivitet tappar sin grund. Aktiviteten kopplas i urskillningslösa tolkningar 

bort ifrån tänkandet, och därmed från traditionen och grunden för människan. Det som knyter 

samman dessa, det gemensamma sinnet, sensus communis, känns inte längre vid, och får inte 

sin sammanställande kraft att verka, och kvar blir en tomt utförande människa, och en 

världsfrånvänd tänkande människa.  

I ”Historiebegreppet. Det antika och moderna” så förlorar vi känslan för det 

gemensamma, sensus communis, genom att vi förlorar både historien och naturen. Det antika 

historiebegreppet byggde på hågkomsten av stora och betydande mänskliga handlingar. 

Handlingar som vi kunde lära oss av, och som fick stå som förebild för vårt leverne. Genom 

handlingen så tillskansade människorna sig en plats i historien som på det sättet förlängde 

deras egenartade liv. Detta byggde på en uppfattning om relationen mellan naturens eviga 

kretslopp och människans dödlighet. För att bli människa så måste man höja sig över den 
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eviga naturen och bli dödlig. Men för att, i sin dödlighet ändå lyckas nå den 

eftersträvansvärda evigheten, så handlade det om att utföra stordåd, och gå till historien. 

Historien är således bevarandet av det dödliga, utsträckandet av människor och deras 

handlingar i tid och rum. Denna uppfattning bryts dock då man mer och mer börjar betrakta 

historien som en meningslös process, till en början skild från människans liv och 

förutbestämd av Gud, sedan som förutbestämd av de naturvetenskapligt-tekniskt påvisade 

naturlagarna, och ett med människans liv. Den eviga processen är historien, en historia som 

människan är underkastad, mer eller mindre okunnig om och oansvarig för. Historia är 

mening i sig själv, och människan är meningslös medlöpare i den. Något behov av ett 

förenande sinne, ett sensus communis, finns inte längre, utan återstår endast som en tämligen 

innehållslös grunduppfattning om att ”allt är som det är”. 

I och med denna mänskliga historieförlust så går också auktoriteten om intet. För det 

säger sig självt att om vi inte har någon lärdom att hämta från det förflutna så finns det heller 

ingen att lyssna till angående nuet, eller framtiden. Alla är lika okunniga om allt, vilket även 

leder till en kris i uppfostran. Någon djupare kunskap finns inte, eftersom världen inte är 

sammanhängande på något, åtminstone för människor begripligt sätt, och därför kan heller 

ingen uppfostra någon annan.  

På det sättet är också alla lika ofria, lika inbäddade i ett nu i vilket vi inte kan röra oss. 

Friheten kräver nämligen ett handlingsutrymme, och om ett sådant inte finns, genom att mer 

och mer ställs in under processens malande gång, och mer och mer automatiserar tillvaron, så 

finns ingen frihet, och därigenom ingen möjlighet att handla. Tänkandet kan visserligen finnas 

kvar, i enslighet, men leder ingen vart eftersom den inte får komma till uttryck. Möjligen 

leder det bara till ett gränslöst sammanfallande med intet, (vilket väl torde innebära total 

sinnessjukdom). I en totalt automatiserad värld, där allt underställs en övergripande process, 

vad den än må vara, så leder tänkandet till intet, och handlandet till ingenting. Sensus 

communis, det gemensamma sinne som motsätter sig denna utveckling, är således det som 

varje totalitarism har som mål att förgöra.  

 

Det totala herraväldet, som eftersträvar att organisera människornas oändliga mångfald och skillnader 

som om hela mänskligheten bara vore en enda individ, är bara möjligt om varje person kan reduceras till 

en oföränderlig, identisk enhet av reaktioner, så att varje sådant knippe av reaktioner godtyckligt kan 

bytas ut mot varje annat. Problemet är att tillverka något som inte existerar, nämligen en ny typ av 

människoart som liknar andra djurarter och vars enda ”frihet” skulle bestå i att ”bevara arten”.46 
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Återigen så slår det upp unkna puffar av de totalitära anspråkens skämda luft mot oss, puffar 

som, i den moderna tiden, inte kommer från något givet håll, inte från någon gravplats, utan 

från alla håll, samtidigt. Och Arendts hänvisning till koncentrationslägrens syfte uppmanar 

oss bara till att obekvämt tänka hur dessa läger ser ut idag. 

 

Lägren är inte bara avsedda att utrota och förnedra människor, de ska också bidra till det kusliga 

experimentet att under vetenskapligt kontrollerade förhållanden eliminera själva spontaniteten i det 

mänskliga beteendet och omvandla den mänskliga personligheten till ett rent ting, något som inte ens ett 

djur är – för Pavlovs hund, som tränades i att äta när en klocka ringde i stället för när den var hungrig, var 

ett perverterat djur. 47 

 

Sensus communis är det som kan rädda oss undan det totalitära förtrycket eftersom det är 

grunden för den politiska följden av människans frihet, till den spontanitet som 

koncentrationslägren, genom sin blotta existens, både fysiskt som psykiskt, försöker förgöra. 

I essän ”Kris i kulturen” så kopplar Arendt ihop sensus communis med den av Kant 

omtalade omdömeskraften. Hon menar att omdömeskraften är den förmågan som gör att vi 

kan se saker och ting ”inte blott och bart ur sin egen synvinkel, utan ur alla de närvarandes 

olika perspektiv”.48 Detta gör omdömeskraften till en politisk förmåga eftersom vi, genom 

den, förstår världen ur ett vidare perspektiv, och därmed kan bedöma den bättre. De omdömen 

vi fäller utifrån detta vidare perspektiv gäller också givet för fler, eftersom de är mer 

gemensamma. Dock är det inte så enkelt som att bara sätta sig in i en annans situation. Viktigt 

är att förstå begreppet närvarande i Arendts utsaga. Vi måste kunna sätta oss in i ”alla de 

närvarandes olika perspektiv”, vilket ställer betydligt högre krav på oss. Att vara närvarande 

innebär en betydligt mer genomtänkt relation till världen, eller till det som överhuvud taget 

är, till varat. Att således kunna se saker ur alla närvarandes synvinkel kräver att du själv blir 

närvarande – nära varat, annars har du ingen aning om vad närvaro innebär.  

Med en reservation för en viss översättningsproblematik så menar Arendt (enligt 

översättaren Annika Ruth Persson) att grekerna kallade denna förmåga fronesis, insikt. 

Fronesis stämmer nog, men detta bör inte översättas med insikt. Insikten spelar en absolut 

viktig roll för fronesis, men överensstämmer inte direkt med den. Fronesis betyder snarare 

klokhet, kunskapen att handla klokt, och detta visar att handlingen måste vara förankrad i 

något djupare. Detta djup definieras av Aristoteles som ”att handla i förening med ett sant 
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resonemang och gälla det mänskligt goda”49 och detta, det sanna och goda, kräver i sin tur 

insikten, som hos Aristoteles kallas nous. Insikten gör att du över huvud taget kan förstå det 

mänskligt goda, alltså förmodligen det Kant menar när han talar om att se saker och ting ur 

alla närvarandes synvinkel. Att kunna se vad som är gott för alla människor, kräver att vi är 

närvarande, inser varat, och därmed vår yttersta och sanna relation till världen. Insikten är det 

som krävs för detta yttersta omfattande perspektiv. Arendt kopplar här, på sätt och vis, ihop 

tänkandet och handlandet genom att i en distinktion föra samman omdömesinsikten och det 

spekulativa tänkandet.  

 

Skillnaden mellan denna omdömesinsikt och det spekulativa tänkandet ligger i att den förra har sina rötter 

i vad vi brukar kalla »common sense», »ett gemensamt sinne», och som det senare ständigt överskrider. 

»Common sense» - som fransmännen så suggestivt kalla »le bon sens» - uppdagar för oss hur världen är 

beskaffad.50 

 

Detta, vill jag hävda är en nyckelscen i Arendts tänkande. Det gemensamma sinnet är grunden 

för omdömesinsikten, alltså den position vilken vi fäller omdömen ifrån, och handlar 

omdömesgillt, alltså klokt, ifrån. Denna position kan dock överskridas, transcenderas, och 

görs så ständigt, av det spekulativa tänkandet. På så sätt måste vi förstå att positionen för 

handlandet, common sense, uppstår i och med att vi i tänkandes transcendens – genom att 

tänkandet kan röra sig bortom denna världslighet - kan beskåda den. Enligt Gadamer, så 

tänkte Henri Bergson kring just le bon sens på ett liknande sätt. Bergson talade om att bon 

sens är ”den inre energien hos en intelligens som i varje ögonblick återvinner sig själv genom 

att befria sig från givna idéer för att ge plats för idéer i vardande.”51 Genom att i tänkande röra 

sig bortom allt givet, så kan vi skåda världen på nytt, och därigenom tänka nytt om den. Men 

det är ett tänkande om människor, inte om ting. Det gemensamma sinnet handlar inte, som 

våra fem övriga sinnen, om tingen, utan om människornas relation till dem, om hur vi 

förhåller oss till världen. Common sense, eller le bon sens, går alltså ett steg djupare än 

naturvetenskapens ensidiga skådande. Bergson säger, enligt Gadamer, ”medan andra sinnen 

förbinder oss med tingen styr le bon sens våra relationer med människor”,52 och i detta ligger 

också den politiska dimensionen hos le bon sense. 

 

                                                 
49 Aristoteles, Den Nikomachiska etiken, Daidalos 1988, sid 165 
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Det är konsten att foga sig efter verklighetens allmänna principer varigenom rättfärdighet förverkligas, en 

»känsla för praktisk sanning», en »omdömets riktighet, härledd ur själens rättskaffenhet».53 

 

Detta leder i sin tur tillbaka till Kant och hans kritik av omdömeskraften. I §40 säger han att 

man måste förstå sensus communis som ”idén om ett gemensamt sinne… 

 

det vill säga förmågan att fälla omdömen, som i sin reflektion tar hänsyn till vars och ens föreställningsart 

i tankarna (a priori), som om det jämförde sitt omdöme med det samlade mänskliga förnuftet, för att 

därigenom undgå den illusion som stammar ur subjektiva privatbetingelser, vilka lätt kan hållas för 

objektiva och har ett skadligt inflytande på omdömet.54 

 

Vi kan återigen se hur common sense, le bon sens eller sensus communis bygger på en 

föregående rörelse som i tänkandet och reflektionen återvinner sig själv i en förnuftsposition 

där verklighetens allmänna principer framträder, och gör att en känsla för praktisk sanning 

väcks och riktiga omdömen kan fällas. Liknade tankegång finns, enligt Gadamer hos pietisten 

Oetinger, som åberopar sensus communis som en hermeneutisk praxis gentemot ”skolans” 

rationalism. Oetinger menar att den sanna grundvalen för sensus communis är begreppet vita 

och vitae gaudens, som betyder livsglädje, och kanske kan tänkas samman med den ovan 

nämnda livskonsten? Gadamer menar annars, lite försiktigt, att Oetingers definition av sensus 

communis kan föras samman med Aristoteles lära om nous. 

 

Definitionen påminner ibland (»omedelbar känsla och intuition») om den aristoteliska läran om nous 

(förnuft). Han knyter an till Aristoteles’ idé om den gemensamma dynamis [färdighet], som förenar syn 

och hörsel osv, och som för honom bekräftar livets egentliga hemligheter. Livets gudomliga hemlighet är 

dess enkelhet. Även om människan förlorat denna med syndafallet, så förmår hon likväl med Guds nåd 

finna tillbaka till enhet och enkelhet: »ordets verksamhet som Guds närvaro förenklar det mångfaldiga till 

det enfaldiga».55 

 

Det enkla är dock kanske inte så enkelt att nå, utan kräver ett allvarligt bejakande av livet. Ett 

bejakande som måste leda till insikten om livet självt, och därmed till den positionen från 

vilken vi kan överblicka det hela som en. Detta sker, enligt Kant, genom att vi ”abstraherar 

från de inskränkningar som tillfälligtvis häftar vid vårt eget omdöme”56, att vi alltså lyckas 

lyfta oss över vårt tillfälliga och situationella vara till ett mer permanent vara, och därigenom 

                                                 
53 Gadamer, Hans-Georg, Sanning och metod i urval, Daidalos 1997, sid. 42. 
54 Kant, Immanuel, Kritik av omdömeskraften, Thales 2003, sid. 152. 
55 Gadamer, Hans-Georg, Sanning och metod i urval, Daidalos 1997, sid. 44. 
56 Kant, Immanuel, Kritik av omdömeskraften, Thales 2003, sid. 152. 
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lyckas ”ge akt på den formella egenarten i ens egen föreställning eller eget 

föreställningstillstånd.”57 Den formella egenarten är det väsen, den essens eller den permanens 

som lever kvar oavsett huruvida materien förändras, och den kan vi nå genom tänkandet. 

Genom tänkandet så kan vi föreställa oss både världen och människan som sådan, och 

därigenom inse den sanna relationen dem emellan, och således också den för alla 

gemensamma relationen, vilken givetvis upplåter ”omdömets riktighet”. Genom detta blir 

Kants tre maximer för det gemena mänskliga förståndet tämligen tydliga. 

 

De lyder som följer: 1. Att tänka själv; 2. Att tänka i envars ställe; 3. Att alltid tänka i samklang med sig 

själv. Den första är det fördomsfria tankesättets maxim, den andra det vidsyntas, det tredje det 

konsekventas.58 

 

Vi kan här följa en rörelse, en skälvande rörelse genom tanken. Kant talar om en rörelse från 

förstånd, via omdömeskraft till förnuft, där förnuftet bygger på kombinationen av de båda 

tidigare; förstånd och omdömeskraft. Men om vi ska återknyta detta till Arendts politiska 

tänkande och handlingen, så krävs att det Kantska tänkandet återbördas till världen, genom att 

tänkandet sker till ett klarare förstånd, och sedermera till sedlig handling. Som vi kan se ovan 

så rör sig Kant enbart i tänkandet. Visserligen uppstår tänkandet i ett förstånd, som har med 

världen att göra. Vi finner oss alltid i relation till världen, genom att vi för-står den, står inför 

den. Detta förstånd, med alla dess retningar och rörelser, väcker tankar, eller snarare behovet 

av, och möjlighet till, tankar, och det är poängen med Kants första maxim; att tänka själv. 

Inför världen väcks ständigt behovet av att tänka. Men det finns också alltid en uppsjö 

flyktvägar från tänkandet, inte minst genom redan tänkta tankar. Istället för att tänka själv, så 

finns alltså möjligheten att inte tänka själv, antingen genom att helt sonika lata sig, eller 

genom att bara anamma en uppsättning färdiga tankar (vilket inte nödvändigtvis är mindre 

lättjefullt). Om vi däremot bemödar oss att, som Kant uppmanar oss, göra bruk av vårt eget 

förstånd,59 så kan vi, genom tänkandet nå en egen, fördomsfri position. I denna fördomsfria 

position ska vi nu bedöma det som väckte vår tanke, och fick oss hit; situationen kräver vårt 

omdöme. Men för att detta ska inte ska bli ett enbart privatsubjektiv omdöme, så måste vi 

försöka tänka utöver oss själva, alltså vidare i det fördomsfria tänkandet. Allt detta sker 

genom inbillningskraften.  

                                                 
57 Kant, Immanuel, Kritik av omdömeskraften, Thales 2003, sid. 152. 
58 ibid, sid. 152. 
59 Kant, Immanuel, ”Svar på frågan: Vad är upplysning?” i Vad är upplysning? (Red. Brutus Östling), 

Symposion 1992, sid  
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Det är bara då inbillningskraften i sin frihet uppväcker förståndet, och detta senare utan begrepp försätter 

inbillningskraften i ett regelmässigt spel, som en föreställning kommuniceras, inte som tanke, utan som en 

inre känsla av sinnets ändamålsenliga tillstånd.60 

 

Detta är inte en helt lättbegriplig passage, men vi kan åtminstone se att förståndet väcks av 

inbillningskraften, som är fri i förhållande till det som vi förstår, alltså, världen. När 

förståndet dock är väckt, så är det det som kräver inbillningskraften på svar, för att på nytt, 

och djupare förstå det det förstått. Genom bruket av inbillningskraften, som är fri, så kan vi 

också tala om ett fritt bruk, alltså om ett eget tänkande. Det är också genom inbillningskraften 

vi kan tänka oss in i envars ställe, i alla de närvarandes olika perspektiv. Eftersom att vi 

omöjligen bokstavligt kan se världen ur alla närvarandes perspektiv, eller varat självt för den 

delen, så kräver detta tänkande inbillningskraften. Det är genom den vi kan se, och känna 

världen på ett sätt som egentligen inte är möjligt i praktiken. Arendt finner denna kraft hos 

Kant som den kanske viktigaste förmågan i det politiska handlandet, eftersom det är den som 

får det frånvarande att träda fram, både i meningen av ens själv och därigenom envars 

perspektiv, men också meningen av de principer som ligger till grund för att handlandet ska 

vara gott. Återigen tycks härstamningen kunna härledas nous.  

 
What Kant calls the faculty of imagination, to make present to the mind what is absent from sense 

perception, has less to do with memory than with another faculty, one that has been known since the 

beginnings of philosophy. Parmenides (fragment 4) called it nous (that faculty “through which you look 

steadfastly at things which are present through they are absent”), and by this he meant that Being is never 

present, does not present itself to the senses… [it] is nevertheless present to the mind.61 

 

Genom inbillningskraften kan vi alltså förstå saker på nytt, på ett nytt sätt, och genom 

tänkandet så kan vi röra oss från ett förstånd till ett nytt mer omfattande förstånd, eftersom vi 

kan tänka oss vidare, ut i större sammanhang. Genom att tänka utifrån så möter vi världen 

igen, och igen, och på så sätt uppstår vårt gemensamma sinne, vårt sensus communis. Men 

utifrån en enkel dialektisk förståelse så inser vi att detta måste bygga på att vi, i vårt förstånd, 

då vi berörs av världen samtidigt också kallas av något djupare, mer omfattande och framtida 

förstånd, ett teoretiskt sett fullständigt negerat förstånd. Och då förståndet är att stå inför 

världen, så måste denna beröring härröra från något annat än den. Inbillningskraften, som 

                                                 
60 Kant, Immanuel, Kritik av omdömeskraften, Thales 2003, sid. 154. 
61 Arendt, Hannah, Lectures on Kant´s Political Philosophy, The University of Chicago Press 1992, sid. 80. 
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väcker oss, måste alltså reta oss från något vi ännu inte är, för att få oss att vilja bli något vi 

endast kan inbilla oss vara. Detta innebär att den måste innefatta en ständig möjlighet att 

återse världen, i nytt ljus. Således måste den härröra från en position bortom världen, eller 

åtminstone från en position inför hela världen.  

 

 

Frihet och förnuft – att agera utifrån intet 

Nous, insikten är att se in; att se in i det som måste inses. Det handlar om att hamna inför, och 

sedermera ställa sig inför, förstå, gränsen för allt som möjligt att överblicka. Insikten sker i en 

position så stor att det finns plats att vända sig tillbaka till varifrån man kom. Den är ett in- 

och utrymme, en vändplats vi kommer in till, men som samtidigt är en angränsande 

utsiktsplats. Sensus communis är utsiktsplatsen, den position vid vilken vi överblickar världen 

och ser att den är vår värld. Men denna politiska utsikt måste förstås samman med en 

mänsklig insikt. En insikt som vi återfinner i Kants Kritik av det rena förnuftet. 

Återkommande i Arendt politiska essäer är vårt förhållande till tiden. Det politiska 

förutsätter helt enkelt tiden i sig, eftersom det är den som upplåter världen (i rummet)62. För 

det politiska, och sensus communis, är detta av yttersta vikt då tiden, genom begreppen 

samtidighet och succession, ger föremålen dess form och deras förhållande till varandra. Men 

det kanske mest avgörande är att tiden i sig är en förmåga inom oss, en mänsklig förmåga, 

som därmed gör att alla föremål alltid framträder som värld, alltså som något av människan. 

Kant pekar ut denna förmåga som ett substrat, ett förvisso apodiktiskt men tämligen apoetiskt 

begrepp som har med det underliggande givna, som allt annat växer ur, att göra.  

 

Alla framträdelser innehåller det permanenta (substans) såsom själva föremålet och det föränderliga 

såsom dess blotta bestämning, dvs ett sätt på vilket föremålet existerar. […] Alla framträdelser är i tiden, i 

vilken allena, såsom substrat (den inre åskådningens permanenta form), både samtidigheten och 

successionen kan föreställas.63 

 

Sensus communis, det gemensamma sinnet som upplåter världen måste således hänga 

samman med vår förmåga till tid, som är en förmåga till urskillning; vår urskillningsförmåga 

helt enkelt, förmågan att se och sätta gränser. Denna förmåga är gemensam för alla 

människor, och därigenom är det den förmågan som ligger till grund för den gemensamma 

                                                 
62 Vi talar således inte om någon särskild tidsuppfattning, utan om förmågan, den transcendentala möjligheten, 

att uppfatta världen överhuvudtaget, genom rum och tid. 
63 Kant, Immanuel, Kritik av det rena förnuftet, Thales 2004, sid. 270. 
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världen, som gör att vi kan urskilla och urskilja den. För de urskillningar vi gör är i grund och 

botten också gemensamma, oavsett om det kommer till rena tings gränser eller gränser för 

handlingar. Däremot kan vi inte, och här spelar tiden en ny roll, nå samma insikt samtidigt, 

eftersom vi på grund av olika ålder och olika läraktighet, inte lever samtidigt. Världen blir 

således aldrig gemensam i praktiken. Dock skulle, och det är Arendts återkommande kritik 

och uppmaning, insikterna kunna förvaltas bättre, vilket skulle leda till en större förståelse 

över tid och rum. För även om insikterna inte kan ärvas rakt av, eftersom de måste inses av 

var och en, så skulle de kunna verka som en kraftigare grund genom historien, genom 

tradition, vilken ger en stabilitet i form av auktoritet, och som genljuder i uppfostran av de 

ständigt kommande. Arendt ser med oro på hur modernitetens urskillningslösa upplösande av 

det gemensamma, tiden och rummet, lämnar oss allt mer i sticket och låter oss ensamt falla 

mot en totalt alienerande singularitet som aningen kommer att implodera eller explodera.  

Motrörelsen, mot det fria fallet, är att som människa söka inse det som alltid insetts. Att 

söka gränsen för tiden inom sig, och på så sätt vända sig mot allt det som tiden visar. Det 

handlar om att söka gränsen för permanensen inom sig, det icke-tidsrum som Arendt 

beskriver i sitt förord, eftersom det permanenta visar det icke-permanenta, tiden. Den gränsen 

måste vara det ytterst innersta inom oss, som upplåter intet för oss. Det är egentligen inte 

svårare än att känna tomheten i sig, det där tomrummet Gud skapar då han rycker revbenet ur 

Adam (människan) och skapar Eva (livet), alltså själva förutsättningen för medvetandet och 

friheten (mänskligt liv). Tomrummet är den inre negationen till vår kropp, den som gör att vi 

kan känna oss själva. I relation till detta tomrum, som givet måste vara intet, så framträder 

också dess motsats, eller motstånd (gegenstand som brukar översättas med föremål) för oss, 

alltså världen. Men det viktiga här är gränsen, positionen mellan intet och världen. Ett rum 

mellan intet och världen, som måste innefatta båda positioner samtidigt, och som därmed 

upplåter båda samtidigt. Det är återigen detta som hos Kant kallas substrat.  

 

Bara hos det permanenta är alltså tidsförhållanden möjliga (ty samtidighet och succession är de enda 

förhållandena i tiden), dvs. permanensen är substratet för den empiriska föreställningen om själva tiden, 

utifrån vilket all tidsbestämning först är möjlig.64 

 

Om man kopplar detta tillbaka till Arendts syn på det antika grekiska historiebegreppet så 

innebär det att vi kan bli människor först då vi når in i, inser, substratet, eller substrationen, 

inom oss, eftersom vi måste inse vår ändlighet för att höja oss över vår natur, och som vi kan 
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se är denna tidsliga insikt endast möjligt utifrån substratets permanenta horisont. Arendts 

politiska tänkande måste alltså, genom hennes förståelse av sensus communis, ha en grund i 

denna tanke om tiden. En tanke som i sin tur förutsätter att vi, genom tänkandet kan nå insikt, 

nous, om tiden i sig i relation till evigheten (utgångspunkten), som samtidigt är en insikt om 

oss själva som människor, och vår värld.  

För på gränsen till intet, vid händelsehorisonten med intet i ryggen, står vi med hela 

världen för våra fötter. Vi kan överblicka allt vi hittills lärt oss se; en idealisk position att fälla 

omdömen, och sedermera handla, utifrån. Ju mer vi bildas, desto större överblick kan vi få, 

desto mer kan vi handla, skapa historia, öppna upp för evighet i tiden. Ju mer vi inser, desto 

klokare blir vi.  

 

Det som här står i fokus är inte vad som upptäcks, utan snarare upptäcksmomentet som sådant. Det ger 

sig till känna som ett ”intet”, men inte som en absolut negativitet som saknar något som helst förhållande 

till det som redan är bekant. Upptäckandet som sådant träder fram som ett intet i den meningen att allt 

som redan är bekant, det ”egna”, inte bara förlorar sin självklarhet utan visar sig som det som aldrig har 

varit såsom det nu visar sig. 65 

 

Så för att förstå Hannah Arendts politiska filosofi så måste man alltså förstå sig själv, som 

människa. Arendts politiska tänkande är således inget annat än en hermeneutik applicerad på 

mänskliga handlingar, en politisk hermeneutik som uppmanar oss att bli politiska genom att 

bli människor, genom att förstå människor, och därmed oss själva, och vår värld. Ute i världen 

är vi alla olika, i olika situationer, vi är i världen på vårt eget sätt. Men inom oss, utifrån 

gränsen till intet, så delar vi alla samma position, vi kan alla ha överblick över samma värld, 

och samma tid. Dessa två aspekter menar Arendt att vi måste få ihop, för att bli människor 

tillsammans i världen. Utifrån försoningen av dessa så kan vi, som olika människor, i olika 

tider och på olika platser i världen, ändå leva som människor - tillsammans. 
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