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Abstract 

The Spanish philosopher José Ortega y Gasset has influenced several distinguished thinkers of the 

twentieth century, among whom Julius Evola, Ayn Rand, and Pierre Bourdieu have been examined 

in this article. In relation to Evola, Ortega’s critique of the emergent masses in the age of modern 

democracy has been given attention in his work Ride the Tiger (1961). Regarding Rand, there are 

striking similarities between Ortega’s major work Revolt of the Masses (1930) and Rand’s The Virtue 

of Selfishness (1964). However, these are implicit rather than explicit. As for Bourdieu, he has 

manifestly linked his reasoning in Distinction (1979) to Ortega’s work The Dehumanization of Art 

(1925), which has significantly influenced Bourdieu’s analysis of modern art and how it is 

understood among different strata.  
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Den spanske filosofen José Ortega y Gasset (1883–1955) är en klar men samtidigt något 

svårplacerad skriftställare. Uppenbart är att han har påverkats av en mängd existentialistiska 

filosofer, främst Friedrich Nietzsche, Wilhelm Dilthey, Henri Bergson och Edmund Husserl, men 

även bygger vidare på neo-kantianska insikter kring förnuftet. Som i denna text kommer att påvisas, 

har han i sin tur påverkat vitt skilda tänkare i efterkrigstid, vilka sträcker sig långt utöver en inhemsk 

krets av spanska filosofer och samhällsdebattörer som gjorde sig gällande under 1920- och 30-talen, 

exempelvis Xavier Zubiri, José Gaos, och Julián Marias (som går att läsa i engelska översättningar). 

     Arvet från Nietzsche manifesteras i den perspektivistiska epistemologin, om än med vissa 

revideringar och inslag av objektivism. Objekt i världen, till exempel en apelsin och dess olika inre 

och yttre beståndsdelar, förstås i anslutning till människans individuella, perceptuella perspektiv. 

Därför är fullständig kunskap om tingen i sig, eller ens tingen så som vi uppfattar dem, omöjlig 

enligt Ortega.i Även den vitalism och livsfilosofi, som baseras på ett samspel mellan biologiska 

drifter och miljöns omständigheter, ekar av Nietzsche och delvis även Martin Heidegger och 

Dilthey.ii Emellertid är Ortega, även i det elitistiska och bitvis socialpsykologiska Revolt of the Masses 

(1930), en tänkare som värnar det europeiska liberaldemokratiska samhället som växte fram under 

1800-talet, snarare än en nihilistisk radikal som vill ifrågasätta alla värden. I traditionella dygder och 

det moderna samhället, som i hög grad vilar på dessa och geniers innovationer, finns en sorts stabil 

grund, ehuru barbariska krafter pulserar under den ordnade ytan. Massmänniskans nycker och 

mediokra särdrag riskerar att undergräva det liberala projektet, varav det senare möjliggör för 

minoriteten att manifestera sin excellens. Det är inte att massmänniskan är dum utan att den vill 

lägga sig i alla möjliga angelägenheter vilka den inte har någon insikt i, och delvis är en konsekvens 

av att den nöjer sig med att vara medioker. På så vis är både syndikalism och fascism, och i någon 

mån den moderna demokratin i sig, företeelser som har vuxit fram på basis av massmänniskan. En 

annan människotyp, eller snarare aspekt av massmänniskan, som Ortega smädar är den 

vetenskapliga specialisten som kallas ”lärd ignorant”.iii Trots endast en mycket begränsad kunskap 

inom ett väldigt specifikt område anser sig hen ha rätt att uttala sig om samhället och världen i 

helhet.   

     Husserls ande speglar sig å andra sidan i den fenomenologiska redogörelsen av världen och 

kritiken av historicism, vilken reflekteras i verk som på engelska utgivits som What is Knowledge?, 

Man and People, History and Reason, och Phenomenology and Art, varav de flesta har givits ut postumt 

under 1970- och 80-talen av amerikanska förlaget WW Norton & Co. Dessa baseras på tidigare 

texter och föresläsningsanteckningar från 1940-talets Buenos Aires och Madrid som sedermera 

sammanställts och översatts.     



     I likhet med andra framstående filosofer och tänkare har Ortega influerat en rad andra i dennes 

efterföljd, både på kontinenten och i USA. Att utförligt redogöra för alla sådana explicita eller 

implicita samband, inom filosofi och andra discipliner, är knappast möjligt härvidlag, men en ansats 

till att begripliggöra några förbindelser mellan Ortegas centrala idéer och deras påverkan på andra 

tänkare ter sig rimlig. I det hänseendet har jag undersökt tre stycken 1900-talstänkare som 

allesammans har varit centrala för tre olika strömningar: den radikala högern (Julius Evola), den 

libertarianska skolan (Ayn Rand), och den modern sociologin (Pierre Bourdieu).  

     I och med att min förförståelse av intertextuella samband främst gäller Ortegas kändaste verk, 

Revolt of the Masses, kommer jag att fokusera på detta i relation till två av tre av dessa författares verk, 

vilka antingen bär på ett eko av Ortegas text (Rand), eller explicit hänvisar till denna, vilket är fallet 

med Evolas Ride the Tiger (1961/2003). Det är även relevant att hänvisa till en del andra verk av 

Evola, som den intellektuella självbiografin The Path of Cinnabar (1963/2009) och huvudverket Revolt 

Against the Modern World (1934/1995), för att sätta dennes tänkande i ett något vidare sammanhang 

och vara kongenial med författarens avsikter. Gällande Bourdieus Distinction (1979) hänvisar det till 

Ortegas The Dehumanization of Art (1925/1968), varför jag fokuserar på just det verket därvidlag. 

Beträffande Rand har jag emellertid begränsat mig till The Virtue of Selfishness (1964), eftersom det 

tycks vara det som är i högst grad influerat av Ortega och därtill är Rands mest centrala politisk-

filosofiska verk.  

 

Intertextualitet: manifest intertextualitet respektive influens 

Inom textanalys och litteraturstudier är intertextualitetsbegreppet centralt och förstås av Norman 

Fairclough som en bred term som accentuerar dialogiska samband mellan olika texter, eller texter 

som bär på en annan författares röst.iv Clayton & Rothstein har betonat författarrösten och ibland 

dess ”signatur” som en viktig dimension av intertextualitet, ofta i nära samspel med studiet av 

författarinfluenser: 

 

I will reintroduce the author as a writer situated in history into a discussion of 

(inter)textuality. Not only does the “signature” of the writer matter, but the (con)texts 

of writer’s biographical and historical record will be restored to the interpretive 

process. Some of the methodologies of influence studies will, in other words, be 

adopted to an intertextual project.v (Clayton & Rothstein 1991: 162) 

 

Detta implicerar dock ingalunda att en läsares tolkningar är irrelevanta, utan de explicita och 

implicita intertextuella aspekterna av intertextualitet samt läsarens tolkningar, samspelar i läs-, 



tolknings- och skrivprocessen. Det viktiga är emellertid att betona att författarens avsikt och de 

kontexter som de kan knytas till är väsentliga ur förståelsesynpunkt, vilka kan förbises i samband 

med renodlad reader’s response-teori. För att vara särskilt kongenial med författaren är det därför av 

vikt att fokusera på explicita eller manifesta intertextuella samband, det vill säga då författaren 

direkt hänvisar till en annan text och författare.  

 

Ortega och Evola: den aristokratiska människan och massan 

Julius Evolas (1898–1974) författarskap sträcker sig över ett flertal decennier. Ett antal mer 

renodlat filosofiska texter under 1920-talet, åtföljdes av en mängd längre politiska och 

religionsfilosofiska utgåvor under 1930-talet, ofta med rasistiska och antisemitiska undertoner, 

varav huvudverket Rivolta contro il mondo moderno (1934) har översatts till Revolt Against the Modern 

World. Religionshistorikern Mattias Gardell kallar pregnant Evolas tänkande ”ockult fascism”.vi 

Statsvetaren Anthony James Gregor påpekar att om det över huvud taget finns någonting bra med 

Evolas rasism är det att den inte var rent biologisk utan primärt kopplad till en sorts andlig 

föreställningsvärld.vii  

     De mindre kontroversiella men alltjämt mycket elitistiska texterna är kopplade till buddhism, 

tantrism, hermetism och en rad andra esoteriska religiösa traditioner. Evola vänder sig till en andlig 

elit, knuten till europeiskt prästerskap och krigare, vilka motsvarar de två högsta kasten (varna) av 

det indiska kastsystemet som denne betraktade som ett slags universell ontologisk kategori som 

även var applicerbar på europeiska stater och civilisationer. Han betraktade sig själv som en sorts 

kshatriya, en krigare, och följaktligen handlingsstyrd person.viii Denna form av elitism har influerat 

en rad tänkare inom den europeiska och amerikanska radikala högern, till exempel de franska nya 

högern-ideologerna Alain de Benoist och Guillaume Faye, och kretsen kring Motpol i Sverige.ix 

Traditionalisthistorikern Mark Sedgwick har undersökt intertextuella kopplingar mellan Evola och 

inflytelserika tänkare i bland annat USA, Ryssland, Grekland, Ukraina och Rumänien.x Dessutom 

lyfter forskaren Thomas Sheehan fram Evolas intellektuella ansvar för nyfascistisk terrorism i 

Bologna under tidigt 1980-tal.xi    

     Sannolikt ter sig Ortegas tänkande i dess helhet alltför modernt och liberalt för Evola, som 

kallade sin åskådning Tradition och utgick från en idé om en gyllene tidsålder där de högsta kasten 

styrde världen harmoniskt och därmed betraktade 1800-talsliberalismen som en del av en längre 

degenerationsprocess, men det finns ändå en viss överlappning gällande beskrivningen av massans 

demokrati i det moderna tidevarvet. Så här skriver Evola i Ride the Tiger, i ett kapitel som förespråkar 

apoliteia (icke-politisk aktivitet) för den andligt aristokratiska människotypen som Evola vänder sig 

till, när han hänvisar till Ortegas Revolt of the Masses:    



 

The ”immortal principles” of 1789 and the rights of equality granted by absolute 

democracy to the atomized individual regardless of qualification or rank, and the 

irruption of the masses into the political structure, have effectively brought about what 

Walther Rathenau calls a “vertical inversion by barbarians from below”. Consequently, 

the following observation of essayist José Ortega y Gasset remains true: “The 

characteristic fact of the moment is that the mediocre soul, recognizing itself as 

mediocre, has the audacity to assert the right of mediocrity and impose it 

everywhere.”xii  

 

Evola utvecklar inte detta mer precist i förhållande till det citerade avsnittet, men kontexten påvisar 

en kritik av den jämlikhetsbaserade demokrati som växte fram i Europa i kölvattnet av franska 

revolutionen. Medan Evola helt vänder sig mot detta samhällssystem är Ortega visserligen en 

förespråkare av liberal demokrati, åtminstone den tidigare versionen av den som gjorde sig gällande 

under 1800-talet och det tidiga 1900-talet, men kritiken av det som anses problematiskt med denna 

egalitära utveckling förefaller snarlik. Evola uppger i en intellektuell självbiografi att hans 

huvudverk Revolt Against the Modern World (1934) var influerat av en mängd tänkare, främst Johann 

Jakob Bachofen, Herman Wirth, René Guénon och Guido de Giorgioxiii, och därmed var inte 

Ortega, om Evola ännu hade hunnit läsa denne i samband med tillkomstprocessen av detta verk, 

en central inspirationskälla därvidlag. Ride the Tiger fokuserar emellertid på en mängd ämnen, bland 

annat kritik av existentialism och nihilism, men det är främst Nietzsche och Heidegger som belyses 

medan Ortegas bidrag i det avseendet förbises. Det är alltså samhällsanalytikern Ortega som är av 

visst intresse för Evola, inte dennes strikt filosofiska bidrag.   

 

Ortega och Rand: den liberala elitismen 

Den rysk-judiska, sedermera amerikanska författaren och politiska filosofen Ayn Rand (1905–

1982), är känd som en av den libertarianska och klassiskt liberala tankeskolans mest framträdande 

tänkare under andra halvan av 1900-talet. I hög grad har hon agerat apologet för kapitalism, 

individualism och etisk egoism. I synnerhet den drygt 1200 sidor långa romanen Atlas Shrugged 

(1957), som innehåller politisk-filosofiska teman – inte minst hennes epistemologiska position som 

benämns objektivism – men även andra romaner och mer renodlade politisk-filosofiska verk.  

     Det är relevant att undersöka paralleller mellan Rand och Ortega, och enligt den högerradikala 

skribenten Greg Johnson, som har doktorsexamen i filosofi, läste Rand Ortega och inspirerades av 



dennexiv men bortsett från journalanteckningar föreligger ej manifest intertextualitet i huvudverken. 

Ändå utgör det en tillräcklig grund för att undersöka hennes kanske mest centrala politisk-

filosofiska verk the Virtue of Selfishness, vilket tycks bära på ett eko av Ortega. Så här skriver Ortega 

i Revolt of the Masses apropå framväxten av den moderna staten:   

 

The contemporary state is the easiest seen as the best-known product of civilisation. 

And it is an interesting revelation when one takes note of the attitude that mass-man 

adopts before it. He sees it, admires it, knows that it is safeguarding his existence; but 

he is not conscious of the fact that it is a human creation invented by certain virtues 

and fundamental qualities which the men of yesterday had and which may vanish into 

air tomorrow. Furthermore, the mass-man sees in the State an anonymous power, and 

feeling himself, like it, anonymous, he believes the State is something of his own. 

Suppose that in the public life of a country some difficulty, conflict, or problem 

presents itself, the mass-man will tend to demand that the State intervene immediately 

and undertake a solution directly with its immense and unassailable resources.  

This is the gravest danger that today threatens civilization; State intervention; the 

absorption of all spontaneous social effort by the State, that is to say, of spontaneous 

historical action, which in the long run sustains, nourishes, and impels human 

destinies.xv          

Detta kan i sin tur relateras till Rands utläggningar om staten i kapitel 12, ”Man’s Rights”, i The 

Virtue of Selfishness. 

A ‘right’ is a moral principle defining and sanctioning a man’s freedom of action in a 

social context. There is only one fundamental principle (all the others are its 

consequences or its corollaries): a man’s right to his own life. Life is a process of self-

sustaining and self-generated action – which means: the freedom to take all the actions 

required by the nature of a rational being for support, the furtherance, the fulfillment 

and the enjoyment of his own life. (Such is the meaning of the right to life, liberty and 

the pursuit of happiness.)xvi 

 

Senare i kapitlet diskuteras rättigheter och lycka i förhållande till USA:s grundlagsfäder. Rand 

skiljer mellan rätten att sträva efter lycka (pursuit of happiness) och rätten till lycka (right to 

happiness). Analogt innebär det första författningstillägget (First Amendment) i den amerikanska 



konstitutionen att man har rätt att uttrycka sig fritt, inte att man har rätt att automatiskt få en 

mikrofon, teknologisk eller social plattform att göra det på basis av. Statens grundläggande 

uppgift är, enligt Rands tolkning, att förse individer med rättigheter för att skydda dem från 

kriminella såväl som statens eventuella övergrepp. Vidare välfärdsrättigheter, som 

manifesteras i det Demokratiska partiets plattform från år 1960 kritiseras därför, exempelvis 

rätten till en viss inkomstnivå. Rand frågar sig polemiskt, “Jobs, food, clothing, recreation (!), 

homes, medical care, education, etc., do not grow in nature. These are man-made values – 

goods and services produced by men. Who is to provide them?” Särskilt detta citat minner 

om Ortegas ovannämnda resonemang kring stat och resurser i förhållande till individuell 

agens och mänsklig innovationsförmåga.  

    Politisk-filosofiska samband mellan Rand och Aristoteles har behandlatsxvii. Enligt Rands 

egna uttalanden var Aristoteles den enda filosof som har influerat hennes tänkandexviii, men 

en lite mer misstänksam och kritisk tolkning kan likväl påvisa implicita intertextuella samband 

(influenser). Även John Locke, Friedrich Nietzsche och den ryska klassiskt liberala filosofen 

Nikolaj Losskij (1870–1965) kan vara ytterligare inspirationskällor. På samma vis förefaller 

Ortega ha varit en influens, och såväl biografiska uppgifter som ovannämnda intertextuella 

samband påvisar idémässiga förbindelser.  

 

Bourdieu: konstens aristokrati 

Pierre Bourdieu (1930–2002) är en av det sena 1900-talets och det unga 2000-talets mest 

inflytelserika sociologer. 2013 års utgåva av Distinction har över 58 000 citeringar enligt 

Google Scholar. Detta verk baseras på en mängd tidigare forskning och statistik, men 

onekligen har Ortega en relativt framskjuten plats i dennes förståelse av modern konst och 

kultur, och nämns både i de första sidorna av det inledande kapitlet och sidorna 30–32 i 

kapitlet ”The Aristocracy of Culture”, i 1984 års utgåva som jag har utgått från. Så här skriver 

Bourdieu: 

Ortega y Gasset can be believed when he attributes to modern art a systematic refusal 

of all that is ‘human’, i.e. generic, common – as opposed to distinctive, or distinguished 

– namely, the passions, emotions and feelings which ‘ordinary’ people invest in their 

‘ordinary’ lives. It is as if the ‘popular aesthetic’ (…) were based on the affirmation of 

the continuity.xix   

Främst är Ortegas utläggning deskriptiv, då han redogör för massans generella 

förhållningssätt till modern konst, särskilt teater, som den ej förstår på grund av klyftan 

mellan ordinärt vardagsliv och den moderna konstens abstrakta och esoteriska, ”icke-



mänskliga”, natur. Den moderna konsten skiljer sig från romantiken och naturalismens 

konst, teater och litteratur, vilka var tillgängliga för hela samhället i och med att den 

appellerade till känslor och hade ett direkt anslag. Samtidigt finns det en normativ aspekt 

eftersom Ortega, analogt med den liberalaristokratiska samhällsfilosofi som han redogör för 

i Revolt of the Masses, försvarar minoritetens särskilda förmåga till förståelse och distinktion: 

”Accustomed to dominate in everything, the masses feel that their ’rights’ are threatened by 

modern art, which is an art of privilege, of an aristicracy of instinct”.xx Hos Bourdieu är inte 

detta lika tydligt, men å andra sidan utgör kapitlets titel en fingervisning om ett slags implicit 

värdeomdöme från fransmannens sida.  

 

Diskussion 

Det ter sig mer vederhäftigt att undersöka manifesta intertextuella samband och koppla dem till en 

viss kontext, snarare än att belysa mer implicita författarinfluenser vilka tenderar att vara svårare 

att belägga. Det är uppenbart att Evola var influerad av Ortega i fråga om sin förståelse av den 

moderna massmänniskan och utbredningen av demokrati i Europa, men det rör sig om blott en av 

många inspirationskällor och intertextuella samband. Särskilt om man söker vara kongenial med de 

redogörelser som presenteras i den intellektuella självbiografin The Path of Cinnabar (2009), som ej 

nämner Ortega som en central författarinfluens. Därtill företrädde de, trots överlappningar i fråga 

om dygder och samhällskritik, ett närmast diametralt motsatt samhällssystem: Evola var 

motståndare till demokrati, medan Ortega, trots invändningar, omfamnade den. Som komplement 

till Ortega i förhållande till Evola torde det vara relevant att undersöka Vilfredo Paretos elitteori, 

vilken Evola explicit hänvisar till i kapitlet ”Bonapartism – Machiavellianism – Elitism” i Men 

Among the Ruins (1953/2002). Samband mellan Pareto och Ortega är likaså relevanta att genomlysa. 

Noterbart är att Paretos Mind and Society (1935) översattes och gavs ut postumt men lanserades på 

originalspråk 1917. Historiskt föreligger därmed möjligheten till påverkan på Ortega.  

      Bourdieu fokuserar på kulturen och konstens förhållande till den samhälleliga eliten, eller 

minoriteten, och tar fasta på den diskrepans som finns mellan denna och massans smak. Därvidlag 

är sambanden med Ortega tydliga och referenser bekräftar detta. Å andra sidan är det relevant att 

undersöka i vilken grad som Ortega har influerats av till exempel Nietzsche därvidlag. Ett eko från 

i synnerhet Human, All Too Human (1879) går att skönja i Ortegas verk. Det är lika relevant att 

undersöka föregående som efterföljande intertextuella samband.   
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