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I

INDLEDNING

Hannah Arendts forfatterskab har de seneste 15 år haft stor bevågenhed. De
vestlige samfund befinder sig med ét igen i en situation, som giver oplevelsen
af at stå over for dehumaniseringens katastrofe. Den første alvorlige påmin-
delse herom var krigen i Jugoslavien i 1990’erne. Nu er Danmark selv ikke
blot en krigsførende nation, men også en nation, hvor begreber som troskab
og respekt er blevet fjerne og et ord som “undskyld” synes erstattet af ven-
dingen “der er ikke noget at komme efter”. I den situation vender man blik-
ket mod tænkere, der har erfaret og tænkt på baggrund af den katastrofe, der
har været for en generation siden. Man gør det for at få indsigt og håb. 

Således er også nærværende bog et forsøg på at finde svar på spørgsmålet:
Hvordan tænke sig det menneskelige fælles liv muligt? Hvordan i kærlig-
hedsforhold tænke sig troskab mulig? Hvordan udføre sit arbejde som lærer,
læge, sygeplejerske, socialrådgiver, dommer i institutioner, der er strukture-
ret af tanken om produktion og markeds- management? Hvordan undgå, at
den lemlæstede siger, at den største smerte ikke var det fysiske tab, og den
flygtende siger, at den største smerte ikke var tabet af eget land, men at den
største smerte var andre menneskers disrespekt? Hvordan kan man nedsmel-
te den herskende forståelse af, at det vigtigste i et liv er at arbjede, så produk-
tionen holdes i gang og forbruget øges? Hvordan kan man undgå, at arbejde
og forbrug ikke rykker ind og bliver egentlig identitetsgivende? Hvordan kan
man gå imod forestillingen om, at det først og fremmest gælder om at få suc-
ces i sit eget liv? Hvordan kan man undgå, at andre mennesker kun kommer
til syne som mennesker, hvis de er magen til én selv og gavner én selv? Hvor-
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dan kan man blive borger mellem andre borgere i et fælles land, menneske
mellem andre mennesker i en fælles verden, når landet og verden alene er
struktureret efter økonomiske kriterier? 

Bogens særlige tilgang er den teologiske, som kommer af, at Arendts første
akademiske arbejde var en afhandling om Augustins kærlighedsbegreb.
Augustin (354-430) var på én gang filosof og biskop. På hans tid var der end-
nu ikke sat skel mellem filosofi og teologi. Dette augustinske spor hos Arendt
er ikke meget oplyst i litteraturen om hendes værk. Men fra denne afhand-
ling, som i den tyske akademiske verden hedder en disputats, satte grundbe-
greberne pluralitet og begyndelse sig fast i hendes videre tænkning: begreber,
som svarer på spørgsmålet om det menneskelige livs fælles mulighed. Den
teologiske interesse bliver derfor at se, hvor langt et religiøst, filosofisk-teo-
logisk sprog, lader sig omforme eller kan være inspiration til en sekular poli-
tisk tænkning, ikke bare i en sekular verden som Arendts, men i en postse-
kular verden som vores. 

Vi vil følge de hovedbegreber, som Arendt indvinder fra Augustin og lader
blive ledetråde i den tankebevægelse, hun foretager sammen med sit livs be-
vægelse: først udad i det politiske og dernæst indad i sindet. Efter en kort præ-
sentation af centralbegreber i værket, indledes med et livshistorisk rids.
Arendt udgav ikke et værk som Augustins Bekendelser, hvor biografiske erfa-
ringer offentligt gennemreflekteres, og der eksisterer kun et kortere interview,
hvor hun fortalte om sit liv. Først posthumt er brevvekslinger og dagbøger
udgivet. Alligevel er temaerne i hendes tænkning tydeligt sammenkoblet med
det liv, hun levede. Kendskabet til hendes livshistorie giver et dybdeperspek-
tiv på hendes tænkning, og det er for nærværende bog centralt, at Arendt
brugte sit livs erfaringer til at reflektere over den ydre verden, såvel som over
den indre. Deri ligger appellen, at som hun gjorde, kan vi gøre det. Efter en
beskrivelse af hendes arbejdsmåde og den idéhistoriske tradition, hun hørte
hjemme i og var i uophørlig samtale med, går vi til udvalgte værker, begyn-
dende med Augustin disputatsen. Et greb, der lægger Augustin-inspirationen
“neden under” tankegangene i deres udad- og indadgående bevægelse.

Min første og største inspiration til Arendt-læsningen har været Julia Kri-
steva, bulgarsk født (1929–), siden 1966 bosat i Frankring, hvor hun fik en
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doktorgrad i litteratur, filosofi og psykoanalyse. Hun er feminist og tilhører
den poststrukturalistiske strømning, der kom som et opgør med og en vide-
reførelse af den strukturalisme, filologen Saussure (1857-1913) havde be-
gyndt. Han ville blive inden for sproget og finde dets dybdestrukturer uden
at finde nogen virkelighed bagved. Næste generation opgav forestillingen om
grundliggende strukturer i sproget og så det i stedet som ord, der i en stadig
strøm griber ind i hinanden, kan bruges af de mennesker, som samler dem
op og bruger dem til at fortolke en verden med, lade en verden blive til med.
1999 begyndte Kristeva udgivelsen af tre-binds værket Le génie féminin. Un-
dertitlen på værket er La vie, la folie, les mots. Hannah Arendt, Melanie Klein,
Colette. På kanten til det 21. århundrede ville hun afdække, hvad den kvin-
delige tænkning havde betydet i det 20. århundrede. Hun valgte filosoffen
Hannah Arendt, psykoanalytikeren Melanie Klein og forfatteren Colette
som eksempler. 

Første bind handler om Hannah Arendt, og formuleringen “Et liv sådan
udsat”, som er overskrift på det biografiske afsnit, er af mig overtaget både
som titel på kapitel III og som bærende formulering i fremstillingen af
Arendts liv og tænkning (Kristeva 1999: 30). Desuden har jeg overtaget tit-
len “Livet er en fortælling” fra Kristeva, og brugt den som konklusion på det
biografiske afsnit (Kristeva 1999: 23).

Hvis ikke andet er angivet er oversættelser af citater foretaget af mig, og jeg
bruger ofte – som Arendt selv gør – de verbale infinitivformer: handlen, tæn-
ken, fremstillen, i stedet for substantiverne: handling, tænkning, fremstil-
ling, da det aktive, dynamiske aspekt bedst kommer til udtryk i verbalfor-
men. Ligeledes har jeg i citater biholdt Arendts praksis med at understrege
udvalgte ord.

Tak til Institutionen San Cataldo for en måneds arbejdsro og til venner og
familie for opbakning og interesse. En særlig tak til Andreas Garfield for
grundig gennemarbejdning af manuskript og kritisk modspil.
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Arendts Augustin-læsning 

Som luthersk-protestantisk teolog og som borger i det postsekulare samfund
kan man ikke andet end have stor interesse i at se, hvorledes filosoffen og den
sekulare jøde Hannah Arendt udvinder tankespor af den kristne arv til ind-
arbejdelse i en handlingsteori, der går ud fra, at i det liv, der er mellem men-
nesker, har mennesker altid mulighed for at forme en menneskelig verden.
For muligheden for ny begyndelse foreligger altid. Den menneskelige verden
er ikke færdig, bundet til en kultur, der altid har været der. 

Da Arendt i 1928 skrev afhandlingen om Augustins kærlighedsbegreb,
kunne hun i sin personlige historie bruge Augustin mod sin læremester og
første elskede, den tyske filosof Martin Heidegger (1889-1976), der havde
bestemt den menneskelige eksistens som én, der er “kastet” (geworfen) ind i
verden som en “væren til døden” (sein zum Tode), der følgelig havde angst
som sin grundstemning, flugt ind i “man” (das Man) som sin fristelse og den
nøgterne, heroiske seen intetheden i øjnene som sin opgave. Via Augustin
fik Arendt den modsatte bestemmelse af det menneskelige vilkår: Ikke ka-
stet, men skabt/født, ikke til døden, men til begyndelse, ikke til angst, men
til taknemmelighed, ikke med de andre som “et man”, som en fristelse, men
med den splittede viljes begær efter egen nydelse som fristelse, ikke med den
enkeltes seen døden i øjnene som opgave, men med livet med de andre,
hvem man deler dødelighedens og skyldens vilkår med, som opgave.

Hos Augustin fandt hun den ontologiske begrundelse for begyndelse og
pluralitet i skabtheden og kærligheden. Augustins begrænsning var, at han
ikke brugte begreberne til noget i den politiske sfære, da hans tænkning er,
som Arendt siger det, “verdensløs”, med sine to samfund, Guds og det jor-
diske (Arendt 2005: 75-76). Da hun i 1950’erne arbejdede sig hen mod vær-
ket Menneskets vilkår, der som andre tænkere i sin generation – den franske
filosof Jean-Paul Sartre (1905-1980) og den danske teolog K. E. Løgstrup
(1905-1981) – har den store tilintetgørelse og totalitarisme i nazismens skik-
kelse som førstehåndserfaring, og skal gennemtænke, hvad der er vilkåret for
at være et menneske, kan hun konstatere, at de erfaringer Augustins tænk-
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ning udsprang af, stadig gøres – og at hans tænkning derfor kan indgå i en
videretænkning.

I en luthersk sammenhæng er det vigtigt. Nok var det nemlig en selvfølge
for Luther, at som et menneske lever man mellem mennesker. Det plurale er
også hans perspektiv. De gode gerninger frigives fra at være fortjenstfulde
over for Gud til gavn for mig selv, til først og sidst at blive de gode gerninger,
som jeg i kald og stand gør mod min næste. Men Luther havde, selv om han
regnede Augustin for én af sine store inspiratorer, ikke sans for begrebet “be-
gyndelse” hos ham. Og siden blev arven efter Luther ofte forvaltet til et rigidt
skel mellem det verdslige og åndelige regimente, som Luther kaldte det. Her
i vores sammenhæng handler det ikke om den rette Luther-tolkning, men
om hvad der blev en af konsekvenserne af Luthers formuleringer. Luther var,
så grænsesprængende han end var for individets frisættelse over for det kir-
kelige embedes autoritet, bundet til et statisk samfund. Ikke at han behøvede
at have været det. Der var samtidige, som ikke var det. Men han frygtede rag-
narok, hvis den verdslige autoritet faldt. 

I det samfund, hvor religionen er vendt tilbage, er borgerens interesse den
samme som teologens; i denne bogs kontekst ikke som en teologisk interesse,
men som en interesse i overhovedet at se, hvorledes Arendt udvinder tanke-
spor af en religiøs arv. Måske man ikke bryder sig om, at verden er blevet
fyldt med religion igen. Men eftersom det er et faktum, er det sådan set un-
derordnet, i og med at verden er sådan for tiden. Det er vilkåret, man må
forsone sig med. Som den tyske filosof og sociolog, Jürgen Habermas (1929–
), ser det efter 11. september 2001, er såvel de religiøse som de sekulare nødt
til som et minimum at gå ind på den tanke, at ingen af dem er ufejlbarlige.
Alle bliver nødt til at høre efter, hvad den anden siger (Habermas: 178).

Og de/vi sekulare bliver nødt til at huske “religionens brændende kerne”,
som sekulariseringen udgik fra. Vi bliver nødt til at huske den, fordi kernen
fortsat brænder, da lidelsen og dermed spørgsmålet om livets mening og
Guds pålidelighed (theodicé-problemet) er så levende som altid (Habermas:
192).1

1. Habermas mødte Arendt på New Social School i New York i 1968. 
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Disse to ting, teologens og borgerens interesse i den genkomne religions
samfund, har været incitamentet til at følge, hvad Arendt fik ud af den “før-
ste kristne tænker”, Augustin.
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II

PL U R A L I T E T OG BEGYNDELSE

Hannah Arendts hovedbegreber, som hører tankemæssigt sammen, er plu-
ralitet og begyndelse. For Arendt er der ikke noget, der hedder “mennesket”
i singularis. At være menneske er at være mellem mennesker, at være mindst
to.

Begge begreber indvinder hun fra Augustin. Han var den, der sammen-
tænkte den græske filosofiske tradition med den jødisk-kristne religiøse tra-
dition. Det kunne han, fordi der for ham ikke var noget brud mellem at for-
stå og at tro, mellem filosofi og teologi. Begge tilgange stilede mod det sam-
me mål.

I begge traditioner findes tankerne om pluralitet og begyndelse, men i for-
skellig udformning. I den græske hang pluralitetsbegrebet sammen med
forestillingen om, at man virkeliggør sin menneskelighed i det politiske liv
sammen med andre mennesker. 

I den jødisk-kristne tradition finder pluralitetstanken sit udtryk i linjen fra
skabelsesberetningen i Første Mosebog: “Gud skabte mennesket, mand og
kvinde skabte Han dem”. Et menneske er altså mindst to. Hos Augustin bli-
ver det til begrebet “samfund” (societas). Denne pluralitetstanke når i det
moderne sin afslutning med Descartes’ “tænkende ting” (res cogitans), der
står over for “den udstrakte ting” (res extensa) og Kants “selv-lovgivende for-
nuft” (autonome subjekt). Erfaringerne af at være og leve sammen blev selv-
følgelig stadig gjort, men de refleksioner over erfaringerne, der blev gjort,
blev fortrængt fra både den politiske og den filosofiske tænknings kanon.
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Sammen med denne grundtanke om, at et menneske ikke er et menneske,
hvis det er alene, hører tanken om begyndelse. For er det ikke mig, der er
mennesket, subjektet, der udtænker mine kalkuler, for dernæst at finde mid-
ler til at bringe verden under deres kontrol. Er jeg kun menneske med de an-
dre, så kan begyndelse kun ske, for så vidt den sker uplanlagt mellem fingre-
ne på mig. Den græske tradition havde blikket for, at der kunne ske noget
nyt i den politiske samtale mellem mennesker. På samme måde havde den
romerske tradition tanken om grundlæggelsen af staten. Men tanken er mest
markant i den jødisk-kristne tradition, som baserer sig på skabelsesberetnin-
gens “I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden”. Tanken om skabelse kan
ikke skilles fra tanken om begyndelse. Imidlertid er det Augustin, der filoso-
fisk gennemreflekterer begyndelsen, så den både får et erfaringsmæssigt (fæ-
nomenologisk) fundament og udfoldes i sin fulde historiske konsekvens med
det til følge, at fra da af var den græske værens-tænknings cirkulære tidsfor-
ståelse fordrevet af den jødisk-kristne frelseshistoriske og lineære forståelse.
Hos Augustin finder Arendt sætningen, der kunne stå som overskrift over
hele hendes værk: “Mennesket blev skabt, for at der kunne være begyndelse”
(Homo creatus, ut initium esset), en sætning, hun citerer igen og igen (Augu-
stin 2007: 538).

Som vi senere skal se, var Arendt kritisk over for psykologi og psykoanaly-
se. Men tilhører man generationen efter, kan man imidlertid se, at hun som
den samtidige Melanie Klein (der var jøde som Arendt, skrev på et fremmed
sprog som Arendt, var under inspiration af og i opgør med en stor mandlig
tænker, som Arendt var det, og som Arenddt anledning til skandale), rettede
opmærksomheden mod “det fortrængte”. Arendt ville undersøge de eksklu-
derede erfaringer, for hun stod ved en kløft mellem tænkning og handling.
Nøjagtig på dét sted oplevede hun, at den klogeste mand, hun kendte, Mar-
tin Heidegger, tager vitalt fejl. Det afslørede gabet mellem tænkning og
handling, filosofisk og politisk tænkning, det enestående og det fælles, og
hun erfarede, helt udsat på egen krop og eget hjerte, at verden nu brød sam-
men, og foran var kun afgrunden.
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