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B
illettene var utsolgt lang tid i forveien da 
filmen Vita Activa – The Spirit of Hannah 
Arendt hadde norgespremiere på Kunst-
nernes Hus i Oslo 9. februar – noe som 

vitner om en litt overraskende, men like fullt 
svært gledelig interesse for en over to timer lang 
dokumentar om en filosof. Filmen hadde inter-
nasjonal premiere for omkring ett år siden, og 
er regissert av den anerkjente israelske filmska-
peren Ada Ushpiz.
 For ikke lengre enn fem år siden hadde filmen 
Hannah Arendt premiere. Den ble regissert av 
tyske Margarethe von Trotta, og høstet mye god 
kritikk. Selv om Trotta laget en spillefilm med 
et noe dokumentarisk tilsnitt, fremstiller begge 
filmene én av vår tids mest innflytelsesrike ten-
kere gjennom samme brennpunkt: tankeløshet. 
Som er et nøkkelbegrep i hele Arendts forfatter-
skap.
 Mest kjent er begrepet fra boken Eichmann i 
Jerusalem fra 1963. Her forklarer Arendt det hun 
kaller ondskapens banalitet i lys av «den rene 
tankeløshet», som «på ingen måte er identisk 
med dumhet». Snarere hevder hun at det er en 
«eiendommelig gjensidig avhengighet» mellom 
ondskap og tankeløshet.

«Tenkning i seg selv er farlig.» Slik åpner den 
nye Arendt-dokumentaren, og sitatet fungerer 
som filmens ledemotiv. Det er hentet fra Arendts 
posthumt utgitte bok The Life of the Mind fra 
1978 – hvor farlig tenkning forstås som ett av 
menneskets eksistensielle grunnvilkår. Og tenk-
ningen er farlig fordi den kritiserer tattforgit-
theter – uten å ende i det som kalles post-sann-
het.
 I det siste intervjuet før Arendts bortgang i 
1975 utdyper hun poenget slik: «Å tenke er å ten-
ke kritisk», nemlig å være «fiendtlig» overfor 
sannheter som immuniseres mot kritikk. Og hun 
konkluderer med at «ikke-tenkning», eller tan-
keløshet, «er enda farligere» enn kritisk tenk-
ning.
 Men praktiseringen av farlig tenkning må 
anerkjenne andres unikhet og dermed mangfol-
det dette utgjør i verden. Som i sin tur baseres 
på kontinuerlig fødsel av nye mennesker inn i 
verden, og at hvert nyfødt barn i seg selv er en 
ny begynnelse; deres unikhet skaper et mang-
fold av identiteter, tanker, meninger og handlin-
ger.
 Derfor fordrer farlig tenkning at vi ved hjelp 
av dømmekraften «går på besøk» hos andres 
tanker, hevder Arendt. Det betyr å lytte og lære, 
og derigjennom å oppnå en «forstørret tenk-
ning» hos en selv i møtet med andres unike 
mangfold. Bruk av dømmekraften ender således 
i stadig fornyet kritikk og utvidet tenkning.

«Å virkelig elske verden», skriver Arendt om 
sin eksistensielle fremmedgjøring i et brev til fi-
losof og psykiater Karl Jaspers i 1955, «begynte 
[ jeg med] så sent, faktisk først i de siste årene». 
I den nye dokumentarfilmen portretteres Jas-
pers som en av Arendts aller nærmeste venner. 
I tillegg var han hennes veileder under arbeidet 
med doktorgraden om Augustins kjærlighetsbe-
grep, som hun ferdigstilte i 1929.
 Dessuten omtales Jaspers som Arendts fars-
erstatning. Da Hannah var syv år gammel, døde 
nemlig hennes far. I filmen fortelles det fra mo-
rens dagbok at den lille jenta taklet tapet uten 
problemer, og snarere trøstet sin egen mor, som 
nå var blitt enke og eneforsørgende for Hannah. 
Imidlertid understreker Elisabeth Young-Bru-
ehl i sin anerkjente Arendt-biografi at ble Han-
nah både innadvendt og tungsinnet etter farens 
død. Det kan spørres om ikke brevet til Jaspers 
vitner om at hun kroppslig stadig bar med seg 
det eksistensielle sjokket fra barndommen. At 
hun selv førti år senere ikke følte seg ikke hjem-
me i verden – ikke våget å elske den som sitt 
hjem – nettopp fordi hennes relasjonelle trygg-
het og tilhørighet med ett ble revet vekk da hun 
bare var syv år. Dette kaller Arendt senere 
«fremmedgjøring i verden».
 
Også Arendts erfaring som både statsløs og 
flyktning så lenge som i fjorten år, bidro til en 
eksistensiell angst for å elske verden. I 1937 ble 
Arendt fratatt sitt tyske statsborgerskap, og ble 
dessuten internert fra 1940 til 1941 i konsentra-
sjonsleiren Gurs i Frankrike. Hun klarte så vidt 
å flykte fra videre deportasjon til en av tilintet-
gjørelsesleirene, som Adolf Eichmann – av alle 
– organiserte.
 Først i 1951 – samme år som gjennombrudds-
verket The Origins of Totalitarianism utkom, og 
etter å ha bodd i USA i ti år – ble Arendt ameri-
kansk statsborger. Dermed hadde hun kjent på 
kroppen i en årrekke hva det vil si å få livet satt 
på vent som irregulær migrant med en usikker 
fremtid.
 I dokumentarfilmen vektlegges disse biogra-
fiske episodene når Arendt senere studerer 
hvordan statsløse og andre irregulære migran-
ter opplever et fravær av eksistensiell menings-
fullhet og politisk handlingsrom. Her kritiserer 
hun menneskerettighetenes manglende reelle 
beskyttelse samt nasjonalstaters ekskludering 
av dem uten statsborgerskap – irregulære mi-
granter havner i en limbo-situasjon både eksis-
tensielt og politisk.

«Retten til å ha rettigheter» er ifølge Arendt 
løsningen på denne limbo-situasjonen. Dette er 
en rett til å være medlem av et organisert felles-
skap, innenfor hvilket man kan tenke og ytre seg 
fritt og kritisk, og hvor nettopp den farlige ten-
kingen viser seg avgjørende. Videre dreier ret-
ten seg om å anerkjennes som medlem av men-
neskeheten. Denne retten er følgelig eksistensi-
ell og moralsk, siden den er forankret forut for 
og uavhengig av rettslige institusjoner på statlig 
eller overnasjonalt plan.
 Verdighet – selv i krisetider. Denne etiske for-
dringen er hva Arendts eksistensielle og politis-
ke innsikt koker ned til når det gjelder idealet 
om farlig tenkning. En innsikt som er relevant 
også stilt overfor dagens kriser – fattigdom, krig 
og flyktningstrømmer så vel som klimaendrin-
ger og post-sannhetspolitikk – når Arendt inn-
fører en «ny garanti», eller en moralsk nedre ter-
skel, for menneskeverdet. Den fordrer erkjen-
nelsen av pluralitet, og derigjennom anerkjen-
nelsen av enhver persons unike bidrag til 
menneskehetens samhandling. Det er dette som 
er Arendts farlige tenkning.

k r o n i k k

Når tenkningen blir farlig
Hannah Arendt forsto tenkning som ett av menneskets eksistensielle grunnvilkår.
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HANNAH ARENDT

 Ʌ Politisk tenker og 

forfatter (1906–1975).

 Ʌ Arendt var tyskfødt 

jøde, men ble ameri-

kansk statsborger i 1951.

Lytte og lære: Farlig tenkning fordrer at vi ved hjelp av dømmekraften «går på besøk» hos andres tanker, hevder Hannah Arendt. Her fotografert i 1949.  
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