utdrag fra den
leksikryptiske encyklopedi

Ondskap er et begrep som er sentralt i teologien, filosofien, litteraturen, og en rekke andre disipliner. Ondskap ses tidvis
i sammenheng med de mørke kreftene i religion og folklore, og kan både forstås som et fravær av godhet og en motsats til
godhet. Se også Det ondes problem.
Ondskapens banalitet er et begrep som ble introdusert av tenkeren Hannah Arendt i hennes verk Eichmann i Jerusalem.
En rapport om ondskapens banalitet (1963). Begrepet er ikke ment å si noe om ondskap i sin alminnelighet, men snarere
et forsøk på å beskrive en bestemt type ondskap som kom til uttrykk i Adolf Eichmanns handlinger som SS-offiser under
andre verdenskrig.
I SS hadde Eichmann ansvaret for blant annet logistikken for «den endelige løsningen», naziregimets forsøk på å utrydde jødene og andre mennesker de mente var uønskede. Etter krigen flyktet han til Argentina hvor han senere ble tatt av
israelske etterretningsagenter og fraktet til Israel hvor han ble stilt for retten.
Da Arendt overvar rettssaken mot Eichmann ble hun forundret over hvor alminnelig og normal Eichmann virket. Hun så
ingenting demonisk ved ham, han latet ikke til å være drevet av noen dype ideologiske forestillinger, og hun så heller ingen
tegn til noen dype motiver som kunne forklare handlingene hans. Arendt mente derimot at Eichmann kunne kjennetegnes
ved en tankeløshet. Med dette mener hun ikke en form for dumhet – for problemet var ikke at han var treg i oppfatningen
– men heller en manglende evne til å tenke seg inn i en annens sted, altså empati.
Arendt plukker opp tråden igjen i introduksjonen til et senere verk, The Life of the Mind (utgitt posthumt i to bind
i 1977 og 1978). Her ser hun tilbake på Eichmanns tilfelle og spør seg om hvorvidt tenkning, evnen til å undersøke og
reflektere over det som skjer rundt oss og det som vi blir oppmerksomme på, kan være en av de aktivitetene som holder
oss tilbake fra å begå onde handlinger.
Begrepet har vært kontroversielt helt siden Arendt utviklet det, og har i den senere tid også blitt utfordret på bakgrunn
av nye kilder som viser at Eichmann later til å ha vært en mer overbevist nazist enn det Arendt fremstilte ham som. H.L.K.
Ontologi (fra gresk, ‘ōn’, ‘værende’, og ‘logia’, ‘læren om’) er det filosofiske studiet av væren. Den som studerer ontologi er
gjerne opptatt av hva virkeligheten dypest sett består av, hvorvidt alt som eksisterer er materielt eller om det også er åndelig
substanser, m.m. Andre viktige problemstillinger er fenomener som tilblivelse og tilintetgjørelse. .
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Techne (gr. τεχνή) kan grovt sett oversettes til fagkunnskap eller ekspertise. Dette er et sentralt begrep i antikkens filosofi,
spesielt i Aristoteles. I likhet med episteme (kunnskap) krever techne at man har kjennskap til de underliggende prinsippene
for det man gjør, men en forskjell, i det minste i Aristoteles bruk av termen, er at techne er rettet mot praxis (handling) og
følgelig ikke et rent teoretisk foretak.
Totalitarisme er et begrep som er ment å beskrive diverse politiske styresett hvori det styrende regimet kontrollerer de fleste
betydelige aspekter av det livet til sine innbyggere. Typisk sett vil totalitære regimer gjerne ha full kontroll over viktige samfunnsinstitusjoner som rettsvesen, kulturliv, forsvar, politi og politiske organisasjoner. Politiske dissidenter blir også gjerne
forfulgt og sivile rettigheter som ytringsfrihet og forsamlingsfrihet blir sjelden respektert. Moderne teknologi er en forutsetning for å kunne gjøre dette effektivt, så totalitære regimer må sies å være et moderne fenomen. Totalitære regimer kan
også kjennetegnes ved å ha et sterkt narrativ som springer ut av ekstreme syn på rase, religion eller økonomisk fordeling.
Det vil være en viss grad av uenighet vedrørende hvilke politiske regimer som kan kalles totalitære, men Nazi-Tyskland og
Sovjetunionen (spesielt under Stalin) regnes gjerne som eksempler på dette. I tillegg Nord-Korea blir også ofte omtalt som
et totalt regime.
Den tyskfødte teoretikeren Hannah Arendt har hatt stor innflytelse på forståelsen av begrepet, spesielt grunnet hennes
verk Totalitarismens opprinnelse (1951). Her hevder Arendt at totalitære bevegelser er bevegelser av atomiserte og isolerte
individer, og at det mest iøyenfallende ytre trekket til disse bevegelsene er «deres krav om en total, ubegrenset, ubetinget og
uforanderlig lojalitet fra de individuelle medlemmer.» Arendt hevder videre at propaganda og terror er noen av de typiske
virkemidlene til totalitære bevegelser. H.L.K.
Tykhisme (fra gresk τυχή [tykhē]) som kan oversettes til blant annet hell, flaks eller tilfeldighet) er en teori lansert av den
amerikanske filosofen Charles Sanders Peirce som hevder at vilkårlighet er en reel kausal faktor og stiller seg dermed i opposisjon til determinisme, det vil si teorien om at alt som skjer nødvendigvis skjer som følge av forutgående årsaker. Det er
visse likheter mellom tykhisme og Werner Heizenbergs uskarphetsrelasjon.
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