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Förord 

Marcia Sá Cavalcante Schuback kom till Sverige på grund av kärleken och för 
att bilda familj. Innan flytten hade hon etablerat sig som filosof i Brasilien, vid 
det Federala universitetet i Rio de Janeiro, där hon verkade på sitt modersmål 
portugisiska, med ett eget filosofiskt författarskap och med en omfattande 
översättargärning, framför allt från tyskan. I Stockholm kom hon i början av 
nittiotalet i kontakt med en grupp fenomenologiskt orienterade forskare 
under ledning av Aleksander Orlowski vid Stockholms universitet. Tillsam-
mans med Hans Ruin byggde hon från 1999 upp Filosofiämnet vid den då 
nystartade Södertörns högskola. Under denna tid tillägnade hon sig också 
svenskan som ett andra modersmål och inledde ett filosofiskt författarskap på 
svenska. Genom sin distinkta röst och inriktning har hon utvidgat det 
svenska filosofiska språket. I sina texter har hon förvandlat den i hennes eget 
fall fritt valda exilen till ett tema av större räckvidd. Hennes tänkande är inte 
bara ett ”lovtal till intet”, som titeln lyder på en av hennes böcker, utan också 
till mellanrummet, såväl det historiska, kulturella, språkliga och filosofiska 
mellanrum där förlust och ankomst alltid är sammanlänkade. Genom hennes 
närvaro har den svenska och nordiska filosofiska miljön blivit rikare, mer 
mångfacetterad och mer spännande. Hon har också breddat förståelsen för 
vad filosofi är och därmed utvidgat möjligheterna för vad som är möjligt 
inom nordisk filosofi. Men hennes inflytande hörs inte bara i norden, utan 
har även fått internationell genklang och sträcker sig långt utöver det egna 
ämnets gränser. Om detta vittnar flera av bidragen i denna bok. Det känns 
följdriktigt att få hylla denna sällsynt mångspråkiga och mångbegåvade filosof 
med en volym som genom både sin utformning och sitt innehåll utgör en 
mötesplats för många röster, språk, och uttrycksformer – inte bara filosofin, 
utan även litteraturen, konsten och musiken. I aforismboken I människans 
tystnad från 1995 skriver hon själv: ”Utan avstånd finns inget ljud. Utan 
försvinnande ingen melodi. Utan flykt varken rytm eller existens”.  
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Med dessa texter, konstverk och musikstycken, alla nyskrivna för detta 
tillfälle, vill vi hylla en mycket speciell person för en mycket speciell gärning 
i det skapande tänkandets tjänst. Tack till alla bidragsgivare, tack till Anders 
Widoff för arbetet med omslag och inlaga, tack till Peter Schuback för 
arbetet med musiken, tack också till Astrid Grelz för redaktionellt stöd och 
Jonathan Robson och Per Lindblom för tekniskt arbete med volymen och 
för ett fint samarbete med den serie i vilken den ingår, och till Öster-
sjöstiftelsen som genom sitt stöd till högskolan genom åren möjliggjort den 
och många andra delar av vår verksamhet. 

Stockholm, den 1:a januari, 2017  
Hans Ruin & Jonna Bornemark 
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Preface 

Marcia Sá Cavalcante Schuback came to Sweden because of love, and to 
raise a family. Before her move, she had established herself as a philosopher 
in Brazil, at the Federal University in Rio de Janeiro, and also as an 
important translator into Portuguese, notably from German. In Stockholm 
she came into contact with a group of phenomenologically oriented phi-
losophers at Stockholm university, grouped around the Polish philosopher 
in exile Aleksander Orlowski. From 1999, together with Hans Ruin, she 
organized the department of philosophy at the then newly started 
Södertörns högskola. During this time, she also started to write and publish 
in Swedish. Through her distinct voice and orientation, she has expanded 
the Swedish philosophical language. In her writings she has transformed 
what in her own case was a voluntary exile into a theme with a larger philo-
sophical reach. Her thinking is not only a “praise of nothingness”, Lovtal till 
intet, as in the title to her first monograph in Swedish from 2006, but also of 
the in-between, in both a historical, cultural, linguistic, and philosophical 
sense. Through her presence, the Swedish and Nordic philosophical and 
intellectual environment has become richer. And through her own broader 
conception of what philosophy can be, she has expanded the possibilities for 
what can be done within its reach. But her influence is not only felt in the 
Nordic and Brazilian philosophical spaces, but also in a larger international 
community and in other fields and disciplines, as is testified by many 
contributions in the present volume. It feels very appropriate to celebrate 
this unusually polyglot polymath with a volume that through both its con-
tent and its design constitutes a meeting place for many voices, languages, 
and means of expression – not just philosophy, but also literature, art, and 
music. In her book of aphorisms, I människans tystnad/No silêncio do 
homem (“In the silence of man”) from 1995 she writes: ”Utan avstånd finns 
inget ljud. Utan försvinnande ingen melodi. Utan flykt varken rytm eller 
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existens” (without distance no sound, without disappearing no melody, with-
out flight no rhythm or existence”.  

With these texts, artworks, and compositions, all written for this parti-
cular occasion, we want to celebrate a very special person for a very special 
contribution in the service of poietic thought. Special thanks to Anders 
Widoff for the cover and for organizing the artworks, to Peter Schuback for 
the music, and to Astrid Grelz for her editorial skills. Thanks also to 
Jonathan Robson and Per Lindblom for their work on the volume and for a 
good cooperation around the series in the context of which it is published, 
and finally also the Baltic Sea Foundation whose financial support to 
Södertörn university over the years has enabled the series as well as several 
other aspects of our research activities.  

Stockholm, January 1st, 2017 
Hans Ruin & Jonna Bornemark 

 



15 

Viva Marcia 

Jean-Luc Nancy 

Cante Marcia  
Cante Caval 
Sà Caval de balanço 
Sà Schuback sjonger Marcia 
Schuback cello Sà Caval  
Cante Marcia vem de Marte 
Marcia Sà Cavalcante Schuback 

……….comme se chante son nom interminable, nom infini comme tous les 
noms mais un peu plus infini que d’autres un peu plus complètement 
inextinguiblement infini inexorablement comme une cantilène vocale un 
glissando voyelles allongées au soleil et à la neige  
voyelles mouillées de pluies chaudes de brouillards glacés voix de très loin 
gorge d’un autre monde posée en équilibre instable entre les hémisphères  
de la terre et de la tête  
de la tête et du cœur 
des ciels du centaure et de l’ourse, de la croix et de la vierge, d’un ciel à 
l’autre et retour d’une langue l’autre 
d’un exil d’un transbordement traversée de bord à bord  
de langue à langue es gibt immer was il y a toujours de quoi traduire 
traverser tracer 
la même ligne sans doute la même qui répète une cadence 
ligne flexible ondulée sinueuse 
fléchie de battue obstinée voyez 
voyez sa voix qui va et qui revient 
de gorge en bouche et retour au ventre  
avec les vents des océans les cris des oiseaux de mer les vieilles chansons des 
marins 
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vives visites des golfes estuaires fjords et ria 
abers embouchures débouchés de toutes voix bruissant 
en train de bruire en train de clamer vive !  
toujours gérondivant la vie qui va  
va toujours devant soi s’en va et bravement va et sa voix fait vivat ! 
en vieux latin en portugais viva et primevère en suédois  
qu’elle vive ! vive elle ! qu’elle vive plus que sa vie 
celle des fleurs celle des fleuves à la mer celles des voyages des voix sur les 
quais les départs les venues 
oh qu’elle est vive ! autant que le poisson la vive 
autant que vif-argent et aquavit 

viva vidons nos verres Sà ! vidons Marcia ! vidons Caval ! vidons Cante ! 
vidons les noms qu’ils sonnent clair  
de leur vie seule inépuisable 
skol schuback saùde sà 
levons nos vies levons nos voix 
célébrons récitons pour elle  
un très ancien poème didactique 
emblématique viatique  
pour le long chemin qui nous reste  
d’ici jusqu’à Caval et Back.  

………………………………………………………………………………… 

parlons d’une vie archigone 
car ce mot grec a existé – 
parlons d’une vie qui engendre la vie.  
C’est ce qu’elle fait toujours, immanquablement, c’est un de ses caractères 
majeurs, 
engendrer la vie de la vie, s’engendrer elle-même sans relâche, faisant vie de 
toute vie, 
non seulement se conserver, croître et embellir, 
mais se propager, proliférer, se relancer d’âge en âge,  
’hiver en printemps, de place en place, de mer en terre. 

C’est ce qu’elle fait mais ici 
nous désirons parler d’un autre engendrement 
un plus originaire que la relance génétique 
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une genèse qui engendre la genèse elle-même 

urleben la nommerait le philosophe allemand 
ou bien das Urlebendige comme l’écrit Schelling 

* 

Ur signale la levée, le soulèvement, le mouvement de bas en haut,  
montée, poussée, 
cependant que arché dit le premier geste, le premier pas, 
le pas de celui qui part devant, qui prend l’initiative 
et la vie n’est-elle pas l’initiative et le commencement, 
n’est-elle pas la poussée de ce qui pousse ? 

mais quelle vie pousse la vie à pousser ? voilà ce dont on veut parler, 
quelle levée, quel levier ? 

car enfin on voit mal un monde  
qui ne serait pas fait, qui ne serait pas façonné, engendré,  
en tant que monde dans lequel ça engendre et produit, ça fructifie, essaime 
et insémine – 
et dissémine aussi 

* 

Il faut donc une vie antérieure 
une vie qui ne commence pas en ce monde, mais de laquelle ce monde vient 
et vit, 
une vie qui ferait big bang aussi bien que yin yang 
sans être pourtant postérieure à ceux-là, 
leur étant primordiale, essentielle, élémentale, 
une poussée qui pousse de partout de nulle part, du plus profond de la 
profondeur 
ou du plus superficiel de la surface 
lorsque ni profondeur ne s’enfonce ni surface n’émerge 
et pourtant chacune pousse l’autre – ou plutôt  
une poussée les étire, les distend, les diffère dans l’espace et dans le temps. 
 
Voilà la vie archigone, 
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le lotus qui contient le soleil, 
le souffle qui passe sur les eaux, 
le toujours-déjà présent de la préséance infinie qui n’est pas un être ni l’être, 
qui n’est ni principe ni cause, ni agent, ni ferment, ni source, 
mais mouvement, dérangement, inclinaison, asymétrie, 
rupture d’identité et d’égalité à soi, 
déhiscence d’ici et de là, 
de ceci et de cela, 
tension, pression, excitation, incitation 
sans organisation, 
passage de l’un à l’un qui le révèle avoir été déjà autre que l’un, 
contraction et attraction archivivantes 
d’où la vie plus tard pourra naître 
dans ce plus tard qui s’ouvre, déjà ouvert dans le plus tôt qui ne se laisse 
jamais saisir autrement 
que comme le plus tard d’un autre plus tôt c’est-à-dire dans la distension de 
la poussée 

* 

La poussée pousse : elle se pousse elle-même et pourtant 
n’étant rien qui se puisse saisir 
elle est aussi bien poussée, étirée, action pure qui n’agissant sur rien 
se reçoit, se subit, se passionne, 
action que son agir passionne : voilà. 

Il se joue une passibilité, une excitabilité qui n’a aucun besoin qu’aucune 
espèce de force surgisse pour l’agiter, car c’est d’elle-même excitable qu’elle 
s’excite, 
c’est la sensibilité qui se donne à sentir elle-même plus anciennement, plus 
profondément 
qu’aucune espèce de sensation déterminée 
ni de sens assignable. 

Telle est la vie primordiale : la susceptibilité qui s’affecte elle-même sans 
toutefois se rapporter à soi dans cette affection sur le mode d’une existence 
déterminée, d’une croissance de soi hors de soi ni d’un sentiment de soi 
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hors de soi. La vie immédiate est la vie prise dans une séparation d’avec soi 
qui la rend étrangère à elle-même affirme Hegel1. 

Das sich entfremdete Leben : la vie qui ne revient pas proprement à soi, qui 
ne se détache ni ne se distingue comme une vie selon la différence de sa 
membrane, de son corps, de son génome et du temps dans lequel elle vit 
jusqu’à sa mort, 
la vie ainsi non appropriée n’en est pas moins, 
dans son étrangeté cosmique, minérale, énergétique, dans son extériorité de 
particules et de rapports, 

dans cette étrangeté présente comme elle-même 
s’il faut dire avec Valéry : 

Pourquoi la vie liée à l’oxygène ? Elle se trouve donc en dedans d’une certaine 
condition chimico-géologique…2 

elle-même en soi proprement étrangée, 
étrangèrement propre, 
et susceptible sans autre intervention que tout ce qui arrive en elle entre elle 
et ses étrangetés, 
entre elle et elle 
qui n’est pas soi 
ni à soi ni pour soi, 
elle qui est 

tout uniment tout étrangement singulièrement universellement 
plutiversellement vivante 
sur le mode de ne pas l’être 
de ne pas être tout au moins végétale, animale ou spirituelle, 
mais d’être tout cela ensemble et plus encore 
d’être l’ensemble de cet ensemble, l 
l’ouverture et le maintien, la perpétuation du monde, 

1 Encyclopédie, § 337, addition (trad.fr. 555). 
2 Cahiers II, 726. 
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puisqu’un tout vivant est un tout dans lequel tout existe dans un rapport au 
tout 

ainsi l’affirme Kant : 

Un corps organique est celui dans lequel chaque partie avec sa force motrice 
se rapporte nécessairement au tout, à chaque partie dans sa composition. 
La force productive de cette unité est la vie. 
Ce principe de vie peut être rapporté a priori des plantes aux animaux, à 
leurs relations réciproques, au tout résultant de la liaison des deux, et aussi 
au tout de notre monde, par la réciprocité de ses besoins.3 

Kant affirme ici un passage légitime a priori (sans recours à des données 
sensibles) de la première forme spécifique du vivant (le végétal) puis à 
l’animal, aux relations de tous les vivants et de là au « tout du monde». Il 
n’est donc pas possible que le vivant paraisse dans le développement du 
monde sans que la vie ou « le principe de vie » ne soit lui-même déjà 
enveloppé dans le monde sous quelque aspect et à quelque moment de son 
histoire qu’on le considère. Le vivant provient de la vie dont il révèle ainsi 
l’archiprésence. 

Qu’est-ce donc pourtant qu’il faut penser pour penser cela, dont 
l’expression par Kant n’est qu’un moment dans la longue histoire où toutes 
les philosophies ont pensé de manière plus ou moins directe et thématique 
une vie du monde en sa totalité ?  
Ils l’ont tous pensé, en effet, que ce soit sur un mode transcendant ou sur un 
mode immanent, ce qui ne fait ici aucune différence puisque lorsqu’un Dieu 
crée un monde il y exprime – ou imprime – le dessein de sa vie divine, et 
réciproquement lorsqu’un monde se déploie en immanence le principe de 
sa vie, c’est-à-dire sa mondanéité de monde, forme la manière dont 
l’immanence se transcende, ce qui ne veut rien dire d’autre que ceci : elle se 
rapporte à elle-même. (Ajoutons rapidement que le moment de Kant est 
révélateur parce qu’il est justement celui où la supposée transcendance est 
expressément convertie en supposée immanence.)  

* 

 
3 Opus postumum, XXI, 211.  
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Pour penser la vie du monde – ce qui n’est pas exactement le monde 
comme vivant, à la façon du « grand animal » stoïcien – il faut penser cette 
« réciprocité des besoins » à laquelle Kant rapporte la nécessité de penser la 
vie du tout du monde.  

La réciprocité n’est pas très difficile à représenter puisque non seulement les 
animaux mangent les végétaux mais ils leur fournissent aussi des éléments, 
comme de l’azote, et entretiennent leurs espaces de croissance et de 
reproduction, ou bien puisque les minéraux fournissent des composants des 
sèves végétales cependant que les plantes fixent et transforment leurs sols. Il 
est moins facile de saisir le sens du « besoin » (Bedürfnis) dans ce contexte. 

Le besoin désigne la nécessité pressante – « vitale » dira-t-on dans les cas 
extrêmes – au nom de laquelle on se trouve dans le souci (c’est le sens du 
mot francique bisunnja, d’où vient le mot) et par l’effet de ce souci dans 
l’activité affairée – la besogne – de pourvoir à ce dont le manque est éprouvé.  
Il y a donc un souci qui pour n’être pas tout à fait la cura ni la Sorge 
existentiales de Heidegger n’en mérite pas moins de leur être associée. Le 
besoin manifeste une dépendance du dehors ou de l’autre.  
Ainsi peut-on affirmer que « la vie […] est la réalité même de la séparation : 
faim […], naissance […], développement […], variation […] etc. Elle est la 
figure du dehors par excellence. »4 

Nous pensons souvent la séparation comme distension privative par 
rapport à une unité préalable. Mais la séparation constitue aussi bien la 
condition de production d’une unité distincte. 

La séparation permet 
qu’il n’y ait pas une seule chose indistincte 
non, pas une chose à la place de rien 
car dans ce cas 
la chose tombe dans le rien 
de sa seule unicité 

c’est pourquoi 

4 Juan-Manuel Garrido, Chances de la pensée, (Paris: Galilée, 2011), 34. Je mets ici mes 
pas dans ceux de toute la pensée garridienne de la vie. 
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il ne suffit pas de dire l’être 
ni de l’être qu’il est 
mais il faut le dire pluriel 
non pas les êtres 
mais être cette action cette surrection cette advenue cette mobilisation 
ouvre la pluralité des étants singuliers 
entre eux séparés mais pour autant 
séparés d’aucune entité première 
qui les aurait précédés 
puisque rien ne précède « être » 
cet acte cet acting out cette naissance. 

* 

Etre n’est pas  
Etre c’est naître 
être veut naître 
être est dans la naissance plus originellement  
puisque la naissance est dans l’origine et réciproquement 
le *gen de la génération dans le *gna de la venue au monde 
et réciproquement 

la venue au monde présuppose le monde 
tandis que le monde présuppose qu’y viennent les choses du monde 
non pas leur provenance mais leur venance 
leur arrivée 
non pas leur ascendance ni leur descendance 
mais leur scendance, leur scansion 
le rythme de leur séparation distinction dispersion dissémination 
disparition distribution 

l’immense prosodie du monde 
les ions les cations les mésons les bosons 
les champs les forces les tractions 
les particules molécules pellicules homoncules 
toutes les combinaisons déclinaisons mêlées et démêlés 
les palpitations les pulsions  
figures et cadences 
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en lesquelles être c’est naître 
et naître au monde c’est naître monde 
chaque fois une distinction autre, un autre être-là, naître-là, naître-au-là, 
un autre être-un-là duquel s’ouvre une autre impulsion  
vers un autre dehors. 

* 

Toutes ces ouvertures ouvrent les unes sur les autres 
ou bien chacune en soi monade les reflète toutes 
par où l’on voit qu’il y a un monde de créatures de vivants, d’animaux, 
d’entéléchies, d’âmesdans la moindre partie de la matière5 
comme l’écrit Leibniz  
et il n’y a rien d’inculte, de stérile, de mort dans l’univers 

ce qui signifie donc qu’une vie du monde se présuppose à la vie déterminée 
du végétal, de l’animal et de l’esprit, 
ce qui n’est autre chose que la présupposition du tout pour les parties, 
que la forme intérieure du tout précède le concept de la composition de toutes 
ses parties6 

et la forme intérieure qui précède le concept 
voilà ce qu’il nous faut nommer « vie », « archivie » qui pourtant 
n’est pas une autre vie – par exemple immortelle, inaltérable – qui 
précéderait 
et envelopperait nos vies fragiles périssables 
car au contraire l’archivie fragilise et fait périr l’archie elle-même, 
elle dissout le principe dans la venue, 
dans la venue qui précède toute provenance, 
qui la précède en survenance 
survenant à rien, de rien, mais survenant au beau milieu de rien, 
survenance immémoriale  

par laquelle survient aussi à la pensée 
survient comme pensée 

5 Monadologie, 66. 
6 Opus postumum, XXI, 209. 
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ceci que l’origine toujours est survenante 
surnuméraire et surprenante 

non pas être premier premièrement posé 
mais rien de posé, tout venant, 
tous les étants venant et  
l’être qui est précisément le non-étant en eux7 

le non-étant que nomme vie, 
archivie jamais archivée 
car il n’y a pas de dépôt pour la vie 

* 

Il n’y a pas même de repos 
car la vie consiste à vivre et vivre exclut l’interruption 
mais dans le repos vivre continue à vivre et se refait la vie 

ce qui est commun à zoé et à bios comme à vita 
ce qui survient dans leur racine gwey  
a toujours affaire avec vivre  
tout comme les êtres ont affaire à être 
et jamais à « l’être » 

vivre c’est=à-dire durer, poursuivre, continuer, prolonger 
c’est passer sa vie donc aussi la passer de telle ou telle manière 
puisque ne dure et ne se poursuit qu’une vie 
et non « la vie » en général 
qui ne vit nulle part ni n’existe 

c’est une vie chaque fois qui vit selon sa forme de vie 
cela que Wittgenstein caractérise comme ce qui doit être accepté, le donné8 
ce qui est donné comme cette vie 
qui s’ouvre, qui s’engage et se poursuit  
comme celle-ci qui se vit 
qui se vivant adhère à elle-même et se poursuit 
 
7 Schelling, Ages du monde, 75. 
8 Recherches philosophiques, 316. 
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aussi longtemps qu’elle vit 

ou bien qu’elle est vécue 
nous pouvons dire l’un ou l’autre 

il n’y a pas même de repos pas de stase 
car le repos entretient renouvelle la vie qui se repose 
et le cœur qui bat se détend chaque fois qu’il se contracte. 

La vie s’entretient c’est-à-dire désire de vivre encore 
elle est, dit Garrido, le phénomène de la différence entre le vivant et le non-
vivant : elle est la lutte, l’effort ou la résistance du vivant pour demeurer 
vivant9 

et si c’est de mourir qu’est son désir c’est que ce désir se représente une 
autre vie plus conservée, plus protégée d’une menace à laquelle elle 
découvre ne plus pouvoir résister 

* 

La vie veut se vivre, elle veut être vécue car c’est en étant vécue qu’elle est 
éprouvée  
et c’est en étant éprouvée qu’elle s’affecte  
et c’est en s’affectant qu’elle est, que toute chose est 
« s’affecter » en effet n’est pas d’abord se réjouir ou se plaindre 
ou bien c’est cela même sous des formes auxquelles nous ne prêtons pas 
attention 
comme être dehors, à côté, devant, derrière, à découvert, au contact, sous 
pression, 
c’est être hors de soi et que « être » se montre en tant que dehors 
éloigné, hors de prise, 
tombé dans l’indifférence par sa différence même 
aussi bien que rapproché jusqu’au choc de son extériorité, de sa dureté 
impénétrable 

9 Chances de la pensée, 23. 
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ainsi se fait-il que l’archivie se fasse étrangère à elle-même dans l’organisme 
cosmique, astral, 
géologique et minéral 
tout autant que de cette étrangeté elle tire sa soupe prébiotique où elle 
commence à se manger elle-même pour commencer à végéter et à s’animer 
c’est-à-dire à se désirer comme ce qui se sent désirer 
ce qui se sent et qui se sait désirer 
ou qui plutôt se sent et se sait comme son désir de soi 

et qui adhère de toutes ses forces à ce désir pour le perpétuer, le faire croître 
et en somme se le transmettre à soi-même 

qui adhère qui colle à soi comme le disent l’allemand Leben ou l’anglais life 
dont le sens est la colle, la glu, l’adhérence qui s’éprouve collée 
accolée 

comme deux corps qui s’étreignent ne font autre chose que se partager de se 
sentir l’un l’autre dans le seul sentir loin de tout saisir et manier  
ou se saisissant et se maniant pour aucune opération que de se désirer et de 
se sentir désirer 
de se sentir désiré/e autant que désirer – 
parfois de manière annexe et cependant non aberrante 
désirant aussi transmettre la vie, la même qu’ils partagent comme une autre 
qui s’étrangera, 
un autre corps vivant 

lequel par conséquent aura été présupposé, 
se sera présupposé, 
aura présupposé sa forme à la composition de ses parties 

sans que pour autant cette présupposition puisse en aucune façon être 
posée, 
ni préposée, ni supposée 
car on ne présuppose pas ce qui n’arrive que dans le surgissement d’un désir 
nouveau 
dont la nouveauté relance, rejoue, re-présente 
la nouveauté immémoriale archivivante 
cette vie en amont de la vie  
qui pour finir et pour commencer n’est pas une vie 
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puisqu’elle en est la naissance 
l’expulsion hors de rien, 
la pulsion, 
la pulsation qui n’est première qu’en se divisant d’elle-même 

* 

Se divisant jusqu’à s’éprouver si fragile et si désirante de vivre 
qu’elle se donne d’autres formes de vie, de nourriture, de sommeil, de 
chaleur, de protection, de rencontre,  
de signes qui se mettent à vivre leur propre vie, langages, calculs et 
machines, 
où la vie s’éprouve plus vivante et emportée plus loin 
dans son espace-temps qu’elle éprouve comme sa propre expansion sa 
propre dissémination sa propre profusion et sa propre exténuation 
toujours se divisant d’elle-même 
qui n’est en soi que la division même 
non d’elle-même  
non d’aucune cellule 
mais de cela 
qui ne serait pas si la division ne s’y désirait. 
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Diotima 

Emmanuel Carneiro Leão 

E a sacerdotisa de Mantinéia, a quem Platão, no diálogo Simpósio, incum-
biu de transmitir a maior mensagem de seu pensamento: a dinâmica da 
criação de ser em tudo que está sendo, em tudo que não é nem está sendo, 
em tudo que está vindo a ser.  

Geralmente se traduz Eros por “Amor” ou “Libido”. Aqui, porém, Eros 
deve ser entendido como “elã de ser” e Kalós, como “harmonia e integri-
dade de ser”, e não simplesmente como beleza. 

Diotima não é nem uma personagem da história nem uma figura do 
mito grego. É uma criação do pensamento em Platão para dizer a origi-
nariedade do ser na realização dos seres. O discurso de Diotima já não é 
nem irônico nem maiêutico. É um discurso magistral de quem ensina com 
autoridade do real na realização da realidade. Tal o peso ontológico do 
ensinamento de Diotima. Usando a terminologia de Platão, poder-se-ia 
dizer que está em jogo um desempenho da “idéia do Bem”. Só que não se 
deve entender aqui “Bem”, como o referente de uma idéia. “Bem” diz em 
Platão a idealidade de toda idéia, pois idéia não é simples representação de 
um real. ”Idéia” é realização da realidade em um real. Nós dizemos hoje 
“estrutura”.  

Diotima pergunta ao jovem Sócrates, qual é a obra de Eros? – Sócrates 
não sabe responder nem entende o sentido da pergunta: “não sei, Diotima, 
se soubesse não estaria agora admirando tua sabedoria nem te estaria 
procurando para aprender”. 

“Então, diz Diotima, eu te direi. A obra de Eros é a criação no corpo e no 
espírito”. Sócrates fica ainda mais desconcertado: “é preciso adivinhação 
para compreender o que dizer! Eu não compreendo”. 

Eros, portanto, não busca apoderar-se nem possuir nada ou morrer na 
satisfação alcançada, como Sócrates pensa junto com toda a tradição. Ao 
contrário. Eros se expande e se cumpre no exercício de criar. Eros faz ser o 
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que ainda não é. Sua obra é sempre criadora, tanto na reprodução do ser 
vivo, como na realização de qualquer real. A harmonia da integridade, 
Kalós, é a provocação que acorda o impulso da criação ontológica. A 
atração de Kalós não é fim, mas meio de Eros. Pois não é a carência nem a 
falta que desencadeia e provoca Eros. Lacan diz que “a falta da falta” obstrui 
a expansão e o desenvolvimento da criança. Para Diotima, Eros não provém 
da falta, ausência do devido, é o exercício da plenitude, herança do pai, 
Póros, e da carência da mãe, Penia. Eros é a passagem contínua da “aporia” 
para a “euporia”. Platão diz que se trata de uma passagem dia-lética, isto é, 
uma passagem que atravessa e percorre os contrários, enriquecendo-se pela 
tensão. 

Um exemplo famoso desta passagem dialética entre contrários encontra-
se também na “XIª Tese sobre Feuerbach”, de K. Marx. O texto é conhecido, 
mas quase sempre é entendido sem dialética, isto é, sem escutar a tensão 
entre posição e oposição. Escreve Marx: “os filósofos interpretaram o 
mundo apenas de modo diferente, o que importa, porém, é transformá-lo”. 

Esta afirmação é uma tese dialética. Pensada sem dialética, pareceria que 
Marx estaria condenando a filosofia, quando, na verdade, pensada dia-
leticamente, Marx está defendendo a filosofia! Sem dialética ele estaria 
separando transformar de interpretar e vice-versa: deve-se transformar o 
mundo e não interpretá-lo. Ora, transformar por transformar, o capitalismo 
também transforma o mundo num sistema de exploração do sistema o 
homem pelo homem. Mas, com esta transformação, Marx não está satisfeito 
e a condena como injusta e desumana. Assim, nem toda transformação é o 
que importa. Mas então, como chegar à transformação que importa se não 
se deve nem se pode interpretar como deve ser o mundo? Como sair desse 
impasse? Não é preciso sair. Já estamos sempre fora. Pois toda realização da 
realidade é sempre dialética: interpretar e transformar não se excluem mas 
se incluem tensionalmente. Para transformar o mundo como importa é 
preciso interpretá-lo como importa. Sem pensar como deve ser o mundo 
não é possível transformá-lo como deve ser. A tese, pois, longe de condenar 
a filosofia, como interpretação sem transformação, defende a necessidade 
revolucionária da filosofia.  

Tal é a dialética que Diotima propõe para se passar da aporia para a 
euporia. É o sentido de toda a história do nascimento de Eros, filho de 
Póros e Penia, que Diotima descreve ao jovem Sócrates para fazê-lo com-
preender a função e modo de ser de Eros. 
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Den eviga begynnelsens Gud  
Om erfarenhet, givenhet och förundran 

Jayne Svenungsson 

I begynnelsen var Ordet. Men då fanns förstås redan bokstäverna. Och de 
andra orden som kunde ge Ordet mening. Kanske är det ingen tillfällighet 
att Bibeln börjar med Bet (Bereshit, ”I begynnelsen…”), den andra bok-
staven i det hebreiska alfabetet, och inte med Alef, den första. Som för att 
antyda att saker och ting redan börjat när allt tog sin början.  

När tar ett samtal sin begynnelse? Mitt samtal med Marcia Sá Cavalcante 
Schuback, tror jag, tog sin början med en artikel om Schelling som hon 
stack mig i handen för ett tiotal år sedan. Men då hade samtalet förstås 
redan börjat. Om filosofins gränser. Om teologiska öppningar. Om erfaren-
het, givenhet och förundran. Artikeln, titulerad ”The Work of Experience: 
Schelling on Thinking beyond Image and Concept”, berör samtliga dessa 
aspekter.1 Jag vill här återvända till artikeln för att fånga upp något av vad 
Marcia genom åren betytt som samtalspartner, influens och inspiration för 
mitt teologiska tänkande. Essän blir därmed samtidigt ett återvändande till 
min egen intellektuella begynnelse, vilken, i form av en doktorsavhandling, 
uppehöll sig vid gudsbegreppet. Den fråga jag i all korthet vill närma mig är 
hur en filosofiskt reflekterad teologi skulle kunna se ut idag. 

* 

Den västerländska teologin har, i grova penndrag, hanterat mötet med 
moderniteten på två olika sätt. Det första sättet har varit att bemöta den nya 

1 Marcia Sá Cavalcante Schuback, ”The Work of Experience: Schelling on Thinking 
beyond Image and Concept”, i Schelling Now: Contemporary Readings, red. Jason M. 
Wirth (Bloomington och Indianapolis: Indiana University Press, 2005), 66–83. 
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tidens ideal för kunskap och vetande genom att anpassa sig till dessa ideal. 
Exempel kan hämtas från 1700-talets naturliga teologi i England via 1800-
talets tyska liberalteologi och fram till 1900-talets gud-är-död-teologi. 
Grundprincipen är att teologin anpassar sig till rådande kriterier för vad 
som uppfattas som rationellt och rimligt. I det första exemplet handlade det 
om att respektera den framväxande naturvetenskapens lagar, i det andra om 
att passa in teologin i ett kantianskt ramverk. I det tredje fallet gick man så 
långt som att på det hela acceptera den moderna religionskritiken såsom 
den formulerats av Hegel, Feuerbach, Nietzsche och andra. Därmed kom 
man i hög grad att cementera de kategoriska dragen i 1800-talets vidräk-
ningar med religionen. Teologi, slog man fast, handlade om immanens och 
inte om transcendens, om denna tillvaro och inte en annan, om människan 
snarare än Gud.2 

Det andra sättet att bemöta modernitetens utmaningar har varit att anta 
en mer konfrontativ strategi, att helt enkelt inte acceptera att förhärskande 
kriterier inom filosofin nödvändigtvis är applicerbara inom teologins fält. 
Till denna fåra kan man räkna såväl biblicistiska strömningar inom 1600- 
och 1700-talets protestantiska teologi som antimodernistiska strömningar 
inom 1800-talets katolska teologi. En akademiskt förankrad form erhåller 
den dock först i och med den så kallade dialektiska teologins framväxt i 
början av 1900-talet. I mötet med den civilisatoriska chock som första 
världskriget utgjorde kom en rad teologer – Karl Barth inte minst – att 
betona den drastiska skillnaden mellan mänskligt och gudomligt, filosofi 
och teologi, förnuft och uppenbarelse. Den anpassningsvilliga liberal-
teologin beskylldes för att ha banat vägen för den tandlöshet som utmärkte 
delar av den protestantiska teologin när den kulturella horisonten mörk-
nade. En teologi som tog sin utgångspunkt i ett allmänfilosofiskt resone-
mang om den mänskliga erfarenheten var helt enkelt dömd att mynna ut i 
självbespegling – och vid tiden för första världskriget var det ingen smick-
rande bild som syntes i spegeln. Mot den filosofiskt orienterade liberal-
teologin ställde man därför ett teologiskt tänkande som istället tog sin 
utgångspunkt i Guds självuppenbarelse såsom den omvittnades i Skriften.  

Det tidiga 1900-talets uppenbarelseorienterade teologier har återkommit 
i olika skepnader under århundradets gång. Från 1970-tal och framåt får de 
ett uppsving i olika former av så kallad narrativ teologi, där man vänder sig 

2 Se t.ex. Thomas J. J. Altizer och William Hamilton, Radical Theology and the Death of 
God (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1966). 
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mot det moderna kravet att de bibliska berättelserna ska ”avmytologiseras” 
för att passa in i vår nutida världsbild. Istället eftersträvas en uppvärdering 
av den bibliska berättelsen i egen rätt, liksom av den liturgiska kontext i 
vilken berättelsen äger sin primära mening. Med inspiration från såväl 
Wittgensteins språkspelsteori som kommunitaristiska tänkare som Alasdair 
MacIntyre förnekar narrativa teologer att det skulle finnas ett neutralt, 
allmänrationellt språk som den kristna teologins narrativ kan eller bör över-
sättas till. Tvärtom följer den kristna berättelsen sin egen logik så som den 
kommuniceras genom Guds uppenbarelse i Kristus.3 

Denna mer konfrontativa ådra inom modern teologi har många för-
tjänster, inte minst som den ofta förmått bevara teologins integritet och 
kritisk-profetiska kraft i tider av kulturell och politisk upplösning – Karl 
Barths och Dietrich Bonhoeffers moraliska resning under nazismen är ett av 
många exempel. Likväl är den metodologiskt problematisk i sin strävan att 
undandra teologins anspråk från den vidare filosofiska arenan. Narrativa 
eller ”postliberala” teologer söker undkomma den liberala teologins tendens 
att reducera anspråk på en gudomlig verklighet till den mänskliga erfaren-
heten genom att istället hänvisa till Guds självuppenbarelse såsom den 
omvittnas i Skriften. Kruxet är bara att vi inte har tillgång till Skriften 
bortom mänsklig erfarenhet. Bibelns berättelser är människors nedtecknade 
erfarenheter av vad som uppfattats som Guds tilltal och det vi har tillgång 
till är vår erfarenhet av dessa berättelser i ett komplext möte mellan läsare 
och text. Problemet med en teologi som tar sin tillflykt till anspråket på 
gudomlig uppenbarelse är helt enkelt att den blir självrefererande, för att 
anföra en kritisk kommentar av George Pattison: ”in the last resort 
revelationalism has no evidence for its claims other than the claim that they 
are compelling. Its logic is that of the children’s hymn allegedly cited by 
Karl Barth when asked for a one-sentence summary of his theology: ‘Jesus 
loves me, this I know, for the Bible tells me so.’ Fine, but why should I 
believe the Bible?”4 

* 

3 Se t.ex. Hans W. Frei, The Eclipse of Biblical Narrative: A Study in Eighteenth and 
Nineteenth Century Hermeneutics (New Haven: Yale University Press, 1974). 
4 George Pattison, The End of Theology—And the Task of Thinking about God (London: 
SCM Press Ltd., 1998), 21. 
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Hur skulle en filosofiskt trovärdig teologi kunna se ut idag? I min reflektion 
över frågan vill jag återvända till romantiken. På sätt och vis kan man säga 
att 1900-talets olika uppenbarelseteologier är en utlöpare av den vändning 
Friedrich Heinrich Jacobi åstadkom i det sena 1700-talets filosofiska 
debatter. I kontrast till den framväxande idealismens tendens att etablera 
tänkandets grund i medvetandet pekade Jacobi på omöjligheten för tanken 
att fånga det obetingade. En sådan föresats är helt enkelt dömd att hamna i 
en evig regress, då den ponerade grunden i sin tur väcker frågan om vari 
dess egen grund består. Samtidigt ville Jacobi undvika den radikala skep-
ticism som hotade så snart man förkastat tanken om en absolut grund. Efter 
att ha förnekat att medvetandet i kraft av sin kognitiva förmåga kunde 
etablera det obetingade ponerade han likväl en sådan grund, men knöt den 
istället till tron på en personlig Gud. Därmed fick den filosofiska reflek-
tionen träda tillbaka till förmån för den gudomliga uppenbarelsen, otill-
gänglig för förnuftet men förnimbar genom det specifika sinne (Sinn) som 
tron öppnade.5 

En tänkare som delade Jacobis skepsis mot att det obetingade låter sig 
gripas av tanken var F. W. J. Schelling. Däremot var Schelling inte tillfreds 
med Jacobis närmast fideistiska slutsats. Schelling gav aldrig upp ansatsen 
att närma sig det absoluta filosofiskt istället för att retirera till teologins 
fredade domän. Tvärtom kulminerade hans sena filosofi i försöket att for-
mulera en ”filosofi över uppenbarelsen” – en filosofiskt livskraftig teologi 
om man så vill.6 Men – och detta leder mig åter till artikeln jag fick i handen 
för tio år sedan – en sådan filosofi kan aldrig handla om att göra det 
absoluta till föremål för ett begreppsligt vetande: ”what Schelling means by 
absolute is not a concept but an experience, the experience (or intellectual 
intuition) of the true life.”7 Under sin långa filosofiska bana stakade 
Schelling ut en väg som undvek såväl självrefererande trosanspråk som 
anspråket på att fånga det absoluta i ett för tanken gripbart objekt. 
Nyckelordet var istället erfarenhet, insikten om att det djupaste och primära 

 
5 Jacobi utvecklade sina tankar dels i den korta texten Ueber den transzendentalen 
Idealismus från 1787, dels i Über die Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses 
Mendelssohn som ursprungligen publicerades 1785 och kom i en andra utökad utgåva 
1789. 
6 F. W. J. Schelling, Philosophie der Offenbarung (1841/42), utg. Manfred Frank 
(Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1977). Se vidare Andrew Bowie, Schelling and Modern 
European Philosophy: An Introduction (London och New York: Routledge, 1993), 21–22. 
7 Cavalcante Schuback, ”The Work of Experience”, 69. 
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kännandet av verkligheten är ett ”verk av erfarenheten” snarare än av ett 
begreppsligt vetande.  

Övertygelsen om erfarenhetens centrala roll delade Schelling med flera 
tänkare i den tidigromantiska generationen. Ett kraftfullt uttryck fick den 
inte minst i Friedrich Schleiermachers epokavgörande Über die Religion: 
Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern som i sin första utgåva 
publicerades 1799. Schleiermacher förlägger här den teologiska reflek-
tionens utgångspunkt till erfarenheten av den egna ändligheten. Detta är 
dock ingalunda en rent negativ erfarenhet, utan kan även formuleras i 
positiva termer som en intuition om det oändliga. I en berömd fras slår 
Schleiermacher fast att religionens själva väsen handlar om att ha ”sinne 
och smak för det oändliga” (Sinn und Geschmack fürs Unendliche).8 Likt 
Schelling avfärdar han därmed att det oändliga eller obetingade skulle vara 
en sak för det begreppsliga vetandet. Vill vi närma oss det oändliga måste vi 
tvärtom dämpa ivern att begripa och bevisa och istället vända blicken mot 
det som överskrider våra begreppsliga ramar. Nu menade Schleiermacher 
inte att vi därmed kunde studera det gudomliga eller absoluta som något 
som ligger bortom erfarenheten. Det vi har tillgång till är människans 
känsla (Gefühl) för och åskådande (Anschauen) av det oändliga. Det är 
sålunda till människans inre som Schleiermacher förlägger religionens säte, 
till den punkt där människans levande beröring med världen gestaltar sig i 
en erfarenhet av det eviga och outsägliga. 

* 

Det är i den romantiska uppvärderingen av erfarenheten som jag menar att 
en filosofiskt reflekterad teologi bör ta sin början. Så snart man sagt detta 
haglar emellertid de kritiska invändningarna. Gisslandet av moderna erfar-
enhetsbaserade teologer har varit ett återkommande drag hos postliberala 
teologer, paradigmatiskt uttryckt i George Lindbecks klassiker The Nature 
of Doctrine från 1984.9 Just som Barth en gång förebrådde Schleiermacher 
för att reducera teologi till antropologi och därmed bana vägen för 
Feuerbach, så beskyller teologer i Lindbecks efterföljd liberala teologer för 

 
8 Friedrich Schleiermacher, Über die Religion: Reden an die Gebildeten unter ihren 
Verächtern, KGA, Bd I.2: Schriften aus der Berliner Zeit 1796–1799, utg. Günter 
Meckenstock (Berlin och New York: Walter de Gruyter, 1984), 212. 
9 George A. Lindbeck, The Nature of Doctrine: Religion and Theology in a Postliberal Age 
(Philadelphia: Westminster Press, 1984). 
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att förskjuta fokus bort från Guds uppenbarelse mot den mänskliga erfaren-
heten i all dess obeständighet.  

Förutom det redan berörda problemet med att uppenbarelseteologier i 
slutändan blir självrefererande kan man ställa frågan varifrån denna aver-
sion mot erfarenhet kommer. Varför ser man med en gång något reduktivt i 
hänvisandet till det erfarenhetsmässiga skiktet i subjektet? Är det inte sna-
rare så att det är det senmoderna föraktet för begrepp som ”själ” och 
”erfarenhet” som är reduktionistiskt, vare sig det yttrar sig i populariserade 
versioner av neurovetenskap eller fysikalistiskt inspirerade teologier?10 
Kanske ligger en del av förklaringen i att termen ”erfarenhet” i allt högre 
grad kommit att associeras med ”upplevelser” och därmed med ytlighet och 
individuell tillfredsställelse. I den filosofiska diskurs som här åsyftas handlar 
det emellertid om erfarenhet i ordets djupare mening; erfarenhet som vår 
intuitiva förnimmelse av världen, inte primärt som något som vi kan tänka 
om, utan som själva den rörelse vi tänker ur och med; den rörelse som på ett 
affektivt och omedelbart plan förbinder oss med den konkreta värld av 
varelser och ting som är vår.11  

Intressant nog påbörjas denna förskjutning från ett statiskt tänkande om 
mot ett dynamiskt tänkande med redan i och med reformationen. Som 
Oswald Bayer framhållit förstod Luther teologi som en visdom erhållen ur 
erfarenhet, en sapientia experimentalis:  

Luther’s concept of theology comprises a theoretical revolution that explodes the 
scholastic concept of theology. This revolution is grounded in how Luther, in 
conversation with the biblical texts, perceives the vital importance of temporality 
and language to the knowledge of God, indeed of God himself. He understands 
theology therefore not as a science of principles or essence, but rather as a 
science of history and of experience.12 

Det är denna vändning mot erfarenhet, tidslighet och historia som fullföljs 
av de tidigromantiska tänkarna. När Schelling 1802 håller sina Föreläs-
ningar om metoden för akademiska studier ägnar han en särskild föreläsning 
 
10 En märklig kombination av båda perspektiven återfinns i den postliberala teologen 
Nancey C. Murphys Bodies and Souls, or Spirited Bodies? (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2006).  
11 Se Marcia Sá Cavalcante Schuback, Lovtal till Intet: Essäer om filosofisk hermeneutik 
(Göteborg: Glänta, 2006), 156. 
12 Oswald Bayer, ”Martin Luther”, i The Reformation Theologians: An Introduction to 
Theology in the Early Modern Period, red. Carter Lindberg (Malden och Oxford: 
Blackwell, 2002), 52–53.  
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om ”att studera teologi” samt ytterligare en om ”den historiska konstruk-
tionen av kristendomen”. Inte olikt Luther nagelfar han den traditionella 
dogmatiken för att ägna sig åt skolastiska hårklyverier och framställer 
istället teologi som en spekulativ vetenskap om det ”absoluta och gudomliga 
varat” i tvärsnittet mellan filosofi och historia.13 Talet om teologins his-
torisk-spekulativa natur ligger i linje med övertygelsen om att det absoluta 
eller gudomliga enbart kan framträda i det enskilda och ändliga. Detta ska 
återigen inte uppfattas som reduktionism i betydelsen inskränkning eller 
förminskning. I ett schellingskt perspektiv är det tvärtom det slags tänkande 
som i Kants efterföljd betraktar det gudomliga som översinnligt och därmed 
otillgängligt som krymper människans existentiella horisont.14 

Om den romantiska vändningen mot erfarenheten griper tillbaka på 
reformatorisk teologi pekar den samtidigt framåt mot 1900-talets fenom-
enologiska strömningar. Det är också i fenomenologin som jag menar att en 
filosofiskt reflekterad teologi bör förankras idag. Att förankra teologin i 
fenomenologin är förvisso vare sig originellt eller banbrytande. Tvärtom har 
en stor del av 1900-talets teologi strävat efter att stärka teologins veten-
skapliga kredibilitet genom att rota den i en fenomenologisk beskrivning av 
den mänskliga existensen. Problemet med denna typ av teologi är att den 
ofta drivits av en övertro på fenomenologins neutrala och formella karaktär. 
Man har kort sagt accepterat den bodelning Heidegger föreslog i Marburg-
föreläsningen ”Phänomenologie und Theologie”, där teologi karaktäriseras 
som en ”ontisk” vetenskap som på ett regionalt plan tematiserar vad feno-
menologin beskriver på ett mer grundläggande ontologiskt plan.15 

Frågan är naturligtvis om det finns något sådant som en rent formell 
beskrivning av den mänskliga tillvaron. Jacques Derrida skulle gång efter 
annan återkomma till denna fråga i sin kritiska dialog med den fenomeno-
logiska traditionen. När Heidegger exempelvis urskiljer ”skyldigvaro” som 
ett grundläggande drag i den mänskliga existensen, vittnar det inte bara om 
i hur hög grad han levde och verkade i en kristen kultur där idén om 
människan som en fallen varelse är djupt rotad? Derridas poäng är att även 
den mest strikta fenomenologiska beskrivning är betingad av sin historiska 

13 F. W. J. Schelling, Föreläsningar om metoden för akademiska studier (Göteborg: 
Daidalos, 1988), 97–116. 
14 Se Marcia Sá Cavalcante Schuback, Att tänka i skisser: Essäer om bildens filosofi och 
filosofins bilder (Göteborg: Glänta, 2011), 44–46. 
15 Martin Heidegger, ”Phänomenologie und Theologie”, i Wegmarken, GA 9 (Frankfurt 
am Main: Vittorio Klostermann, 1996), 45–78. 
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och kulturella kontext och därmed alltid redan en tolkning.16 En fenomeno-
logiskt förankrad teologi behöver sålunda följa den rörelse mot en ökad 
hermeneutisk medvetenhet som tänkare som Derrida, Ricœur, men också 
Heidegger själv bidragit till.  

* 

En sådan teologi skulle ha beröringspunkter med vad John Caputo beskrivit 
som en ”händelsens hermeneutik”, där själva gudsbegreppet alltid är 
dekonstruerbart i kraft av den händelse som begreppet ”Gud” härbärgerar.17 
Men jag väljer ändå att undvika den filosofiskt överbelastade termen ”händ-
else”, framför allt av det skälet att den i sammanhanget är missledande som 
metafor. ”Händelser” leder tanken till dramatiska, plötsliga inbrott som 
vänder upp och ned på givna ordningar. Metaforen antyder också att det 
skulle handla om avgränsade moment som tanken i princip skulle kunna 
bemäktiga sig.  

För att förhålla sig till den undflyende men likväl dynamiska rörelse 
genom vilken människans ändlighet möter det oändliga behöver teologin 
andra metaforer. Som att ”tänka i skisser”, hålla ”lovtal till intet” eller utveckla 
en ”icke-konceptuell konceptualitet”. Kort sagt behöver teologin metaforer 
som signalerar en icke-bemäktigande hållning, vilket Schelling visste, precis 
som Heidegger längre fram och Meister Eckhart längre tillbaka: 

It is not surprising that Schelling employs words … that we recognize today, 
with their Heideggerian resonance, as coming from Meister Eckhart, such as 
Gelassenheit, Abgeschiedenheit, and Stille, among others. The claim of abandon-
ing the metaphysics of being qua being, the metaphysics of substance and 
substantiality, is not only already present in this common Christian mystical 
heritage for both Schelling and Heidegger but exists in every philosophy that 
demands for thinking a language that derives from the totality of experience. 
This claim emerges whenever the abyss of the ground, the abyss of an eternal 
beginning, is experienced.18 

 
16 Jacques Derrida, Apories: Mourir – s’attendre aux ”limites de la vérité” (Paris: Galilée, 
1996), 84–87; 101–104; 138–141. 
17 John D. Caputo, The Weakness of God: A Theology of the Event (Bloomington och 
Indianapolis: Indiana University Press, 2006), 2. 
18 Cavalcante Schuback, ”The Work of Experience”, 69. 
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Denna hållning av icke-bemäktigande ska inte förväxlas med likgiltighet. 
Inte heller ska erfarenheten av ”grundens avgrund” förväxlas med brist, 
tomhet eller frånvaro. Snarare handlar det om en erfarenhet av överflöd och 
fullhet som utmanar gränserna för våra konceptuella ramar. Kanske är den 
mest adekvata termen för att sätta ord på erfarenhetens pulserande, myll-
rande och flödande liv därför givenhet. ”The reality that we experience”, 
skriver den amerikanska författarinnan och essäisten Marilynne Robinson, 
”is given in the sense that it is, for our purposes, lawful, allowing hypothesis 
and prediction, or available at least to being construed retrospectively in 
terms of cause and effect. It is given in a deeper sense in the fact that it is 
emergent. The genome accomplishes its microteleologies, a thought elabo-
rates itself, finding its way to conclusion, recruiting memory, bias, and 
mood among other things all more or less persistent, most of them uncons-
cious and unarticulable.”19  

Snarare än en händelsens hermeneutik bör teologin därför utveckla en 
givenhetens hermeneutik, ett ”icke-tänkande tänkande” som ger upp de 
bemäktigande anspråken på att ringa in det gudomliga som ”väsen”, ”vara” 
eller ”ursprung”. Ett sådant tänkande skulle istället sträva efter att röra sig 
med själva skeendets flöde eller dynamik, mot den ”eviga begynnelse” eller 
snarare det ”eviga begynnande” som utmärker det oändligas framträdande i 
det ändliga. Något oväntat skulle ett sådant prisgivande av teologins tradi-
tionella metafysiska anspråk samtidigt innebära en återerövring av en mer 
biblisk syn. Vi kan åter påminna oss om att Genesis, berättelsen om 
begynnelsen, börjar med Bet och inte med Alef. I själva verket är denna 
observation emblematisk för ett mer grundläggande drag i berättelsen som 
flera teologer lyft fram under senare år, nämligen att skapelsen såsom den 
skildras i texten inte handlar om en absolut begynnelse.20 Här finns inget tal 
om icke-vara som blir till vara genom Guds magiska trollstav. Istället 
beskrivs hur ”jorden var öde och tom”, hur ”djupet täcktes av mörker” och 
hur ”en gudsvind svepte fram över vattnet”. När Gud skapar världen finns 
det elementära stoffet med andra ord redan där, varför berättelsen snarast 

19 Marilynne Robinson, The Givenness of Things (London: Virago, 2015), 90–91. En 
given referens i sammanhanget är förstås även Jean-Luc Marion, som gjort givenhet 
(donation) till nyckelbegrepp inom fenomenologin och som helt enkelt sätter 
likhetstecken mellan fenomenalitet och givenhet; se ibid., Étant donné. Essai d’une 
phénoménologie de la donation (Paris : PUF, 1997). 
20 Se t.ex. Caputo, The Weakness of God, samt Catherine Keller, The Face of the Deep: A 
Theology of Becoming (London: Routledge, 2002). 
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skildrar ett framgenererande ur ”djupet” (tehom), eller rentav ”grundens 
avgrund”, och inte ett absolut ursprung ex nihilo.  

Att ge upp anspråket på att kunna fånga det absoluta ursprunget, varats 
grund eller historiens mål är inte att förminska eller förringa det outsägliga 
som människan sedan urminnes tider sökt fånga i ordet Gud. Det är snarare 
att inta en klädsam ödmjukhet inför människans plats i kosmos, att inte tro 
oss kunna säga mer än vi kan om den outsinliga verklighet som vi kastats in 
i. Men inte heller mindre. Teologi, när den är som bäst, är en hemvist för 
förundran. Förundran över just människans plats i kosmos. Förundran, för 
att åter citera Marilynne Robinson, över ”[our] terrifyingly profound 
impact on this strange little garden leafing and blooming in the frozen, fiery 
tempest of cosmic reality, a garden entrusted to our care on irresistible fact, 
even if there were no creator God present to charge us with it.”21 

 

 
21 Robinson, The Givenness of Things, 86. 
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La perplexité de la présence 

Françoise Dastur 

« La perplexité de la présence » : c’est là le titre d’un article de Marcia 
Schuback écrit en français et publié en 20021 dans lequel il s’agissait pour 
elle de revenir sur le débat qui avait suivi la publication de sa traduction en 
portugais de Sein und Zeit, une traduction publiée au Brésil en 1988–89 et 
dans laquelle le mot Dasein était traduit par presença. Le titre de cet article 
provenait, comme Marcia Schuback le rappelait, des quelques lignes que 
Heidegger avait placées en exergue de Sein und Zeit dans lesquelles il citait 
le passage suivant (244 a) du Sophiste de Platon : « Car, manifestement vous 
êtes depuis longtemps familiers de ce que vous entendez quand vous 
employez le mot étant : quant à nous, nous pensions autrefois le compren-
dre, mais maintenant nous sommes tombés dans l’embarras ».  

C’est en effet cet « embarras », cette « perplexité », que ressent l’inter-
locuteur de Théétète, cet étranger venu d’Elée, la patrie de Parménide, dont 
Socrate se demande s’il n’est pas plutôt un dieu, ce « dieu des étrangers » 
venu observer la démesure ou l’équité des actions humaines, ou encore ce 
dieu de la réfutation venu pour surveiller et réfuter ces « piètres raison-
neurs » que sont les participants au dialogue. L’intervention « divine » de 
l’étranger a donc paradoxalement pour effet de mettre en question les 
oppositions familières qu’installait Parménide entre être et non-être et être 
et devenir et de faire ainsi tomber dans l’aporie ceux qui se targuent de 
penser. Car c’est bien cet étranger, celui qui a pourtant appris de Parménide 
ce qu’est l’être dans son opposition radicale au devenir et au non-être, qui 
finira, bien qu’il s’en garde, par commettre le parricide en mettant en 
question la thèse fondamentale de son père Parménide (241d). Cette per-

1 M. Sá Calvacante Schuback, « La perplexité de la présence – Notes sur la traduction de 
Dasein », Les Etudes philosophiques, juillet-septembre 2002, 257–279.  
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plexité qu’installe ainsi l’étranger dans l’esprit de ceux qui l’écoutent, c’est 
celle-là même qui saisit aussi le traducteur, lui qui fait nécessairement 
bouger le sens préétabli des mots qu’il a à faire passer d’une langue dans une 
autre.  

Cette « perplexité », nul n’en a fait l’expérience plus que Marcia 
Schuback, dont la pensée a dû naviguer dès le départ entre tant de langues 
différentes. Elle en a d’ailleurs fait explicitement état en plus d’une langue, 
non seulement dans ce texte écrit en français en 2002, mais également dans 
un texte précédant prononcé en anglais en 2001 et dont le titre était aussi 
« The perplexity of presence »2, et enfin dans un texte extrêmement dense 
rédigé en allemand et publié en 20053 qui reprend les éléments de son article 
de 2002 et dans lequel il s’agissait essentiellement pour elle de mettre en 
lumière le caractère verbal du mot Dasein. Car c’est effectivement le mot 
Dasein et le sens particulier que Heidegger lui donne dans Sein und Zeit qui 
est en lui-même l’enjeu de cette nouvelle conception du temps qu’il 
promeut et qu’il s’agit précisément d’attester dans la traduction que l’on 
donne de ce mot.  

Il est à cet égard important de souligner, comme Marcia Schuback le fait, 
que la décision de ne pas traduire Dasein – c’est le cas dans les traductions 
les plus récentes de Sein und Zeit en français et en anglais – a été motivée 
par le souci de demeurer fidèle à la pensée de Heidegger, lequel a 
explicitement annoncé dès l’introduction du livre de 1927 que ce terme 
nomme, dans sa propre terminologie, « cet étant que nous sommes chaque 
fois nous-mêmes », c’est-à-dire cet étant qu’est l’homme4. Mais, expliquait-il 
un peu plus loin, il ne s’agit pas là d’un étant parmi d’autres, car il se 
caractérise par le fait qu’ « il y en va en son être de cet être », de sorte que 
« la compréhension de l’être est elle-même une détermination d’être du 
Dasein »5.  

Il apparaît donc clairement qu’il s’agit ici de donner à ce mot un autre 
sens que celui qu’il a reçu dans la tradition philosophique allemande, où il a 
d’abord servi à traduire le latin praesentia, avant de prendre, en particulier 
avec Kant, le sens d’« existence ». C’est la raison pour laquelle la traduction 

 
2 M. Sá Calvacante Schuback, « The perplexity of presence », Field-being conference, 
Connecticut, August 2001. 
3 M. Sá Calvacante Schuback, „Die Gabe und Aufgabe des Währenden“, Romanian 
Journal für Phänomenologie, Vol. V/2005, 201–214.  
4 M. Heidegger, Sein und Zeit (Niemeyer : Tübingen, 1963), § 3 , 7. 
5 Ibid., 12. 
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« littérale » de Dasein par « être-là » qui fut proposée d’abord par Sartre, 
puis en 1963 par les premiers traducteurs de Sein und Zeit en français, ne 
recueillit pas les suffrages de Heidegger lui-même, qui n’hésita pas à 
déclarer en 1967, dans le séminaire sur Héraclite auquel son élève et ami 
Eugen Fink l'avait convié, qu'avec cette traduction « tout ce qui avait été 
conquis dans Etre et temps comme nouvelle position est perdu »6, car elle 
laisse entendre que l'on comprend l'homme comme un pur « existant » au 
sens traditionnel de ce terme, c'est-à-dire comme un pur « subsistant », 
Dasein étant au sens traditionnel synonyme de Vorhandensein, mot qui 
signifie la pure et simple présence de fait de la chose. Déjà, dans une lettre à 
Jean Beaufret datée du 13 novembre 1945, Heidegger proposait de 
comprendre ce « mot-clé » de sa pensée qu’est Da-sein au sens – « en un 
français sans doute impossible », ajoutait-il – de « être-le-là » où « le-là est 
précisément alètheia : décèlement, ouverture »7.  

On comprend donc fort bien les raisons qui conduisent les traducteurs à 
considérer que le mot Dasein est aussi intraduisible que ces mots dont 
Heidegger lui-même dit qu’ils sont intraduisibles, à savoir le grec logos, le 
chinois Tao et l’allemand Ereignis8. Mais Marcia Schuback souligne avec 
raison qu’en ce qui concerne Dasein, le fait de ne pas le traduire contraint le 
lecteur à séparer le sens substantivé de ce mot de sa signification verbale, de 
sorte qu’il est ainsi « pétrifié » et devient pour ainsi dire un simple mot de 
passe9. Car il s’agit avant tout d’entendre dans ce mot le verbe dont il 
provient, dasein, qui est un infinitif, de sorte que ce mot n’a plus le sens 
d’un substantif. Marcia Schuback n’hésite pas à cet égard à affirmer que 
« Dasein est dans Sein und Zeit utilisé comme l’indication formelle de la 
traduction pensante d’un contenu substantivé à un infinitif verbal »10. Ce 
qui aurait donc conduit Heidegger au choix de ce terme, c’est une nouvelle 
écoute et un nouvel emploi de la langue qui provient de cette traduction 
intralinguistique qui a lieu au sein même de la langue maternelle.  

C’est ce que Heidegger soulignait dans son cours sur Parménide de 
1942–43 : « Nous méconnaissons cependant que, constamment, nous tra-
duisons déjà notre propre langue, notre langue maternelle, dans sa parole 

6 Martin Heidegger et Eugen Fink, Héraclite. Séminaire du semestre d’hiver 1966–67 
(Paris : Gallimard, 1973), 174. 
7 M. Heidegger, Lettre sur l’humanisme, (Paris : Aubier, 1964), 183–184. 
8 M. Heidegger, Identität und Differenz (Stuttgart : Neske, 1957), 25. 
9 “Die Gabe und Aufgabe des Währenden“, op. cit., 211 et 212. 
10 Ibid., 210. 
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propre. Parler et dire sont en soi un traduire dont l’essence ne s’épuise 
nullement dans le fait que le mot qui traduit et le mot à traduire appartien-
nent à des langues différentes. En tout dialogue et tout monologue règne un 
traduire originaire »11. Il ne s’agit pourtant pas de comprendre cette 
traduction originaire qui constitue la vie de la langue comme une simple 
reformulation d’un terme au moyen d’un autre terme emprunté à la même 
langue. Ce passage à un autre sens, explique Heidegger, est la conséquence 
d’un saut qui nous fait passer à une autre compréhension de ce qui est à dire 
et c’est ce passage à un autre sens qui est l’Über-setzen, le tra-duire 
originaire. C’est pourquoi il insiste sur le fait que « ce tra-duire peut se 
produire sans que l’expression verbale change »12.  

Il faudrait souligner ici que le verbe traducere est construit sur le verbe 
ducere et qu’il signifie en latin aussi faire passer au delà (trans-ducere). Ce 
passage au-delà, ce saut qui constitue le traduire originaire, n’est cependant 
pas un fait de langue, il n’appartient pas au système de la langue, il advient 
« hors langue », ce qui ne veut pourtant nullement dire qu’il a lieu au niveau 
des « pures significations », mais au contraire qu’il constitue l’expérience la 
plus originaire de ce q’est parler. Comme Heidegger le souligne, cette 
expérience originaire de la parole n’advient pas dans la quotidienneté, où le 
langage est réduit le plus souvent à sa fonction instrumentale de com-
munication, mais dans la poésie et la pensée. Car poésie ou pensée « nous 
oblige à percevoir cette parole comme si nous l’entendions pour la première 
fois »13, c’est-à-dire comme si nous devions nous-mêmes en déployer le sens 
au lieu de le recevoir comme un donné, comme un sens déjà constitué sans 
nous et consigné dans des vocables substituables les uns aux autres14. 

Marcia Schuback, après avoir cité ce passage du cours sur Parménide et 
souligné avec raison qu’on peut en tirer l’idée que la traduction est le mode 
d’exister propre au Dasein15, explique que ce « saut » qu’effectue le traduire 
originaire doit par conséquent être rendu visible dans cette transposition 
qu’est la traduction interliguistique, celle qui nous fait passer d’une langue 

 
11 M. Heidegger, Parmenides, (cours du semestre d’hiver 1942–43), GA, Band 54, 17. 
12 Ibid., 18. Rappelons que le verbe traducere est construit sur le verbe ducere et qu’il 
signifie en latin aussi faire passer au delà (trans-ducere). 
13 Ibid. 
14 Je me permets de renvoyer à ce propos à mon texte : « La pensée comme traduction : 
Autour de Heidegger », Traduire les philosophes, sous la direction de J. Moutaux et O. 
Bloch (Paris : Publications de la Sorbonne, 2000), 469–482. 
15 “Die Gabe und Aufgabe des Währenden“, op. cit., 205. 
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dans une autre. C’est la raison pour laquelle elle a choisi de traduire Dasein 
par presença, mot qui est lui-même la traduction du latin presentia en 
portugais. A cet égard, il faut d’abord souligner que les critiques qui ont été 
faites de cette traduction proviennent du préjugé selon lequel on trouverait 
chez Heidegger une critique de la présence, préjugé qui se fonde sur la 
lecture erronée de la « destruction de l’histoire de l’ontologie » par Derrida, 
lequel a forgé l’expression « métaphysique de la présence » pour décrire la 
manière dont Heidegger définirait l’ontologie traditionnelle en tant qu’oubli 
de l’être. Mais Marcia Schuback montre bien que ce que critique en réalité 
Heidegger dans l’ontologie traditionnelle, ce n’est nullement l’interprétation 
de l’être comme présence, mais bien comme Vorhandenheit, comme subsis-
tance et substance16. Comme je l’ai moi aussi souligné, il y a là, concernant 
la question de la présence, un véritable malentendu17. Il ne s’agit nullement 
pour Heidegger de mettre en question le privilège donné à la présence dans 
la tradition occidentale. Ce qui est en question, c’est le privilège donné à la 
présence permanente, qui caractériserait ce qu’il faudrait par conséquent 
plutôt nommer une « métaphysique de la substance », c’est-à-dire une 
métaphysique qui comprend l’être comme une présence déjà accomplie par 
opposition à laquelle Heidegger veut penser l’événement de la venue en 
présence afin de mettre en évidence le caractère temporel de l’être.  

Il s’agit de revenir en quelque sorte au sens premier de Dasein, mot qui 
traduisait donc le latin presentia. Il faut ici souligner que Marcia Schuback 
n’est pas la seule à avoir proposé cette traduction. Comme elle le rappelle18, 
Henri Birault, grand commentateur de Heidegger et auteur d’un livre qui fit 
date19, et Henri Maldiney, dont la pensée fut profondément influencée par 
Heidegger, ont tout deux proposé cette même traduction de Dasein, en 
soulignant que le Da dans Dasein ne renvoie pas à une connotation spatiale 
au sens strict, de sorte qu’il peut être rendu par le préfixe pré- du mot 
« présence ». Ils s’appuyaient sur le fait que le mot praesens en latin ne 
signifie pas, comme le note le linguiste Emile Benveniste, que cite également 
Marcia Schuback, « ce qui est là, mais ce qui est à l’avant de moi, donc 
imminent, urgent »20. C’est la même remarque que fait Maldiney dans 

16 Ibid., 208. 
17 Voir à ce sujet mon livre Déconstruction et phénoménologie. Derrida en débat avec 
Husserl et Heidegger, 96–97.  
18 Ibid., 213.  
19 H. Birault, Heidegger et l’expérience de la pensée (Paris : Gallimard, 1978). 
20 E. Benveniste, Problèmes de linguistique générale (Paris : Gallimard, 1966), 135. 
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« Psychose et présence » : « être pré-sent, c’est être à l’avant de soi. 
Imminente à soi la présence est précession d’elle-même ». On retrouve bien 
ici la caractéristique du souci, tel que le comprend Heidegger, c’est-à-dire le 
fait pour l’existant d’être toujours en avant de soi, de sorte que ses 
déterminations de fait, ce que Heidegger nomme facticité, sont constam-
ment reprises dans un projet qui est ouverture de possibilités déterminées. 
Cette traduction de Dasein par présence a d’ailleurs été reprise par la plu-
part des psychiatres travaillant dans le champ de la Daseinsanalyse et 
s’appuyant sur l’œuvre de Binswanger, dont Maldiney fut l’un des plus 
importants commentateurs en France.  

Dans son texte intitulé « The perplexity of presence », Marcia Schuback 
insiste sur le fait que le mot Dasein n’a pas un sens prédéterminé et fixe, ce 
qui correspond à la manière dont en parle Heidegger, qui n’hésite pas à dire, 
dans son texte de 1929 sur « L’essence du fondement », que si le Dasein 
vient ainsi au « centre » de la problématique ontologique, c'est en tant qu' 
« ekstatique, c'est-à-dire “excentrique” »21. Elle souligne avec pertinence qu’il 
serait totalement erroné de penser que le Dasein est d’abord là, mien, situé, 
ancré dans une tradition particulière, et seulement par la suite projeté dans 
des possibilités d’existence. Il faut au contraire bien voir que c’est en tant 
qu’ouverture que le Dasein est jeté dans le monde et qu’il est ainsi para-
doxalement situé dans le sans-lieu. Elle affirme avoir choisi le mot présence 
pour traduire Dasein précisément parce que celui-ci est le lieu dans lequel le 
sans-lieu de la vie se manifeste. Le Dasein se révèle ainsi n’avoir nul support 
fixe, il n’est pas un sujet, mais plutôt, en ce qu’il a de propre, un migrant, 
cette translation qu’est la tra-duction étant son plus propre mode d’être. 

C’est ce qui va conduire Marcia Schuback à mettre en rapport, dans un 
très beau texte écrit en anglais et publié en 2011, la traduction et l’exil22. Elle y 
montre – ce sont là les premiers mots du texte et sa thèse de fond – que « la 
traduction commence quand l’isolement prend fin ». Car l’isolement, ce n’est 
rien autre que l’enfermement dans la familiarité et les habitudes, à savoir une 
existence sans distance par rapport à elle-même. Mais dans la distance par 
rapport à soi-même, il n’est jamais possible de parler qu’en traduisant, ce qui 
a lieu au sein même de la langue maternelle, dans la mesure où celle-ci peut et 
doit devenir, dans ce que Heidegger nommait justement le traduire originaire, 
la langue de la naissance au langage. Or cette langue maternelle, c’est, pour 
 
21 M. Heidegger, Questions I (Paris : Gallimard, 1968), 141. 
22 M. Sá Calvacante Schuback, « Translation and exile », in Translatability (Stockholm : 
Albert Bonniers Förlag, 2011), 180–190. 
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Marcia Schuback, le portugais, une langue dans laquelle on utilise deux verbes 
différents pour dire être : ser, qui veut dire être au sens d’une détermination 
stable, et estar, qui veut dire être au sens d’un passage transitoire dans une 
situation. Etre dans la distance conjugue ces deux significations : c’est être 
dans l’entretemps entre le lieu de l’ancien enfermement qu’on a laissé derrière 
soi et un nouveau lieu auquel on n’est cependant pas encore arrivé. C’est cet 
être dans l’entretemps qui constitue l’exil, à savoir une existence entre les 
mondes et les langues, entre le propre et l’étranger, une existence migrante, 
devenue étrangère à son lieu d’origine et qui ne se sent pas non plus chez soi 
dans le non-lieu : « exilée, l’existence migrante est avec et sans le lieu d’où elle 
vient et le lieu où elle va »23.  

Cet entre, elle l’exprime en anglais à l’aide du mot with-out. Il caractérise 
donc une existence en translation, en traduction, constante, dans laquelle le 
migrant vit dans l’inquiétude et de l’inquiétude et fait l’expérience de tout ici 
et maintenant comme étant traversé par la double absence du lieu d’origine 
et du lieu d’arrivée. Une telle existence migrante est le fondement existential 
du traduire en tant que pratique littéraire, poétique ou philosophique. C’est 
ce qui explique, souligne-t-elle, que la traduction échappe à cette logique de 
l’opposition, dont il faudrait souligner qu’elle est aussi au fondement même 
de la méta-physique, qui se nourrit de l’illusion qu’il y a deux mondes, celui 
du texte original et celui de sa copie dans la traduction. Car l’original n’est 
jamais entièrement donné, il est un fragment ouvert à la traduction, et la 
traduction elle-même demeure incomplète et fragmentaire, l’intraductibilité 
étant ainsi paradoxalement ce qui constitue la traductibilité, ce qui en même 
temps la rend possible et l’exige.  

Une telle expérience « existentiale » de la traduction renvoie certes chez 
Marcia Schuback à la situation effective qui est la sienne, brésilienne vivant 
depuis longtemps en Suède, en exil donc. Mais elle renvoie aussi et plus 
profondément à ce qui la définit en profondeur en tant que philosophe. 
C’est ce dont elle témoigne dans un texte non daté, et qui est probablement 
demeuré non publié, dont le titre est « The state and tasks of Philosophy to-
day ». Car si la philosophie s’est, dès son début, déterminée comme une 
prise de distance par rapport au donné, cela correspond à ce qu’est en 
propre l’existence humaine, en tant que jetée au monde et ne se déployant 
que sur le mode de la possibilité : « le soi humain n’apparaît pas comme une 
individualité encapsulée, mais comme en dehors et au-delà de lui-même, 

23 Ibid., 186. 
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comme être-dans-le-monde, comme temporalité et historialité ». L’enquête 
philosophique n’est donc en quelque sorte que le miroir dans lequel l’exist-
ence se donne à voir elle-même, car l’éveil au philosopher est le mouvement 
par lequel on devient étranger à soi-même, la prise de distance à l’égard du 
bien connu afin de parvenir à l’habiter dans sa vérité – une manière donc de 
faire retour à ce en quoi nous sommes déjà.  

Or nous sommes plus que jamais aujourd’hui dans une situation, celle 
d’un monde globalisé sous la domination de la techno-science, où l’homme 
fait l’expérience de son incapacité à contrôler son propre pouvoir et de sa 
propre absence d’enracinement, une expérience que poètes et philosophes 
contemporains ont su décrire et mettre en évidence. Pour Marcia Schuback, 
l’expérience que l’être humain fait aujourd’hui est celle de son incapacité à 
la fois à appartenir à la terre et à la nature et à se sentir chez soi dans 
l’histoire et le monde humain : « la situation historique est celle d’un départ 
sans retour mais aussi sans arrivée ». Elle est donc bien celle d’un « exil 
historique dans l’entre-deux ». C’est ce qui explique, affirme-t-elle, qu’« une 
description phénoménologique et herméneutique d’une vie en exil serait un 
moment décisif dans la tentative de penser philosophiquement l’aujourd’-
hui ». L’existence en exil devient ainsi cette expérience époquale dans 
laquelle on fait l’expérience d’une brisure de l’identité naturelle avec soi, 
d’un suspens et en même d’une intensification de la proximité et de la 
distance dans le temps et dans l’expérience. Elle est en un sens primordial 
l’expérience de la fragilité de la vie humaine. 

C’est donc aujourd’hui plus que jamais auparavant que la parole de 
l’étranger d’Elée résonne dans toute sa vérité à nos oreilles. Plus que jamais 
auparavant nous faisons l’expérience de la perplexité de la présence, plus 
que jamais auparavant nous sommes dans l’aporie. Comme Marcia 
Schuback le souligne avec pertinence, nous vivons dans une époque où il y a 
trop de paroles, de références, d’information, d’activité, d’ambition et de 
productivité, une époque où la connaissance, la critique, la réflexion, les 
sentiments, l’éthique et la politique – et j’ajouterai la « culture » tout entière, 
art, science, religion et philosophie – sont consommés comme des mar-
chandises. C’est la raison pour laquelle il est plus que jamais urgent 
d’écouter la leçon de Fernando Pessoa, ce migrant, cet exilé de lui-même – 
son nom ne signifie-t-il pas précisément « personne » ? – qui nous enjoint 
d’ « apprendre à désapprendre », et donc de mettre à distance tout ce que 
nous croyons savoir sur nous-mêmes.  
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Cette mise à distance, cette habitation de l’aporie, c’est ce à quoi en appelait 
aussi Heidegger, lorsqu’après le « tournant », il nous enjoignait d’abandon-
ner le nom, trop marqué par la tradition métaphysique, de « philosophie » 
pour celui, simplement, de « pensée ». De cette pensée à venir, il dit, à la fin 
de la Lettre sur l’humanisme qu’elle « redescendra dans la pauvreté de son 
essence provisoire » et qu’elle « rassemblera le langage en vue du dire 
simple », traçant ainsi « dans le langage des sillons sans apparence, des 
sillons de moindre apparence encore que ceux que le paysan creuse d’un pas 
lent à travers la campagne »24. Une telle pensée, Marcia Schuback le 
souligne, consiste à se situer en ce point dangereux où nous faisons 
l’expérience de notre fragilité intrinsèque, le point immobile, ce still point, 
dont parle le poète T.S. Eliot dans ses Quatre Quatuors, et dont il dit que 
c’est autour de lui que tourne le monde dans cette danse ininterrompue 
qu’est le temps : 

At the still point of the turning world. Neither flesh nor fleshless; 
Neither from nor towards; at the still point, there the dance is, 
But neither arrest nor movement. And do not call it fixity, 
Where past and future are gathered. Neither movement from nor towards, 
Neither ascent nor decline. Except for the point, the still point, 
There would be no dance, and there is only the dance. 

24 Lettre sur l’humanisme, op. cit., 173.  
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Tankens skygghet och beundran  
som en filosofisk grundstämning 

Krystof Kasprzak 

Förundran (förlägenheten över att ha hamnat i det oväntade) är en retning av 
känslan som först hämmar den naturliga tankens lek och på så sätt är oangenäm, 
men som sedan är desto mer främjande för tillströmningen av tankar till denna 
föreställning och därför angenäm; men häpnad heter denna affekt egentligen 
bara när man därvid inte alls är säker på om varseblivningen sker i vakenhet eller 
i sömn. En nykomling i världen förundrar sig över allt; den som däremot är 
bekant med tingens gång genom mycken erfarenhet gör det till en grundsats att 
inte förundras över något (nihil admirari). Den som istället med eftertänksamhet 
följer naturens ordning i dess stora mångfald vinner en oväntad visdom genom 
häpnad: en beundran som man inte kan slita sig ifrån (man kan inte förundras 
nog), men vars affekt enbart väcks genom förnuftet och är en sorts helig rysning 
inför att det översinnligas avgrund öppnar sig under ens fötter.1 

1 “Verwunderung (Verlegenheit, sich in das Unerwartete zu finden) ist eine das natür-
liche Gedankenspiel zuerst hemmende, mithin unangenehme, dann aber das Zuströmen 
der Gedanken zu der unerwarteten Vorstellung desto mehr befördernde und daher 
angenehme Erregung des Gefühls; Erstaunen heißt aber dieser Affekt eigentlich alsdann 
nur, wenn man dabei gar ungewiß wird, ob die Wahrnehmung wachend oder träumend 
geschehe. Ein Neuling in der Welt verwundert sich über alles; wer aber mit dem Lauf der 
Dinge durch vielfältige Erfahrung bekannt geworden, macht es sich zum Grundsatze, 
sich über nichts zu verwundern (nihil admirari). Wer hingegen mit forschendem Blicke 
die Ordnung der Natur, in der großen Mannigfaltigkeit derselben, nachdenkend ver-
folgt, gerät über eine Weisheit, deren er sich nicht gewärtig war, in Erstaunen: eine 
Bewunderung, von der man sich nicht losreißen (sich nicht genug verwundern) kann; 
welcher Affekt aber alsdann nur durch die Vernunft angeregt wird, und eine Art von 
heiligem Schauer ist, den Abgrund des Übersinnlichen sich vor seinen Füßen eröffnen 
zu sehen.” Immanuel Kant, ”Anthropologie in pragmatischer Hinsicht”, Werke Bd. XII, 
ed. Wilhelm Weischedel (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2000), B218/A219. 
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Den filosofiska tankens tilldragelse är flyktig. Ibland drabbar den på ett 
sådant sätt att den skakar om alla tidigare föreställningar, men den utmärks 
samtidigt av en tendens att dra sig undan det fokus som krävs för att den 
ska kunna utvecklas till ett problem. Den är på sätt och vis ”ljusskygg”. 
Detta till skillnad från alla de ”tankar” som närmast kräver uppmärksamhet, 
som vill ta plats och som drar till sig fokus. Att tänka filosofiskt kan således 
beskrivas som en ansträngning mellan att belysa den tanke som inte vill stå i 
ljuset, som ger sig till känna genom en flykt som döljer sina spår, och en 
ansträngning att ”blända av” det som kastar sig i ögonen och som närmast 
önskar fixering. Tänkandet befinner sig på så sätt i ett gränsland mellan ljus 
och mörker, i en strid mellan förmörkelse genom det som vill stå i dagen 
och upplysning av det som fortsatt vill höra natten till. 

Den filosofiska tankens skygghet är inte tillfällig. Den beror inte bara på 
att tänkande försummas. Också detta är en viktig fråga om ”tanklöshet” och 
potentiellt katastrofal ”banalitet”, men den når inte på egen hand fram till 
en förståelse av att tanken av sig själv gör motstånd gentemot sitt fram-
trädande. Den filosofiska ”tanklösheten” beror därmed inte enbart på en 
passivitet, på dum underlåtenhet. Den bottnar istället i att tanken ”älskar att 
dölja sig”, även när den har gett sig till känna. Oavsett om den visar sig 
genom en hastig glimt eller som ett blixtnedslag smyger den omedelbart 
iväg, tyst ”som på duvfötter”. Det bedrövliga är att den just drar sig undan 
på ett fördolt sätt, så att subjektet fortsatt tror att det tänker filosofiskt, 
medan det i själva verket bara har blivit fixerat av sin egen förmåga till 
fixering. Det utmynnar i en formalism, som utmärks av subjektets förtroll-
ning av kraften i sin egen föreställningsförmåga. Denna förtrollning gör att 
subjektet tror sig kunna hålla kvar vid tanken genom att göra den 
närvarande ”som om” den avsåg ett möjligt föremål för en återerinring, eller 
för någon annan form av närvarogörande (Vergegenwärtigung) som är 
avhängigt en temporal succession. En sådan formalism förtar tanken dess 
singularitet. 

Den filosofiska tanken kan inte bli till ett föremål för ett närvarogörande. 
Det beror på att den själv framträder genom en hämning av själva förmågan 
till närvarogörande. I analytiken av det sublima i Kritik av omdömeskraften 
kallar Kant denna hämning för ”en märklig tid”, som ger upphov till en 
smärtblandad lust när inbildningskraftens obegränsadhet bryter samman till 
förmån för förnuftets oinskränkthet.2 Denna tid är ”märklig” på ett liknande 

 
2 Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1974), §27. 
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sätt som tiden för vår egen födelse är märklig genom sin otillgänglighet, 
som leder till att vi förlorar oss i ett mörker när vi försöker att föreställa oss 
den.3 Det samma gäller döden. Likt födelsen och döden sker tänkandet på 
gränsen mellan två tider som är oförenliga med varandra, mellan den levda 
tiden och tiden före födelse och efter död, som är en tid mellan död och 
födelse för vilken det kanske inte finns något annat namn än ”evighet”.4 
Tänkande sker när detta ”mellanrum” ger sig till känna i livet, när ett nytt 
döende föds då livet rörs av en frånvaro som avförverkligar (Entgegen-
wärtigung) livet genom att beröva det dess hittillsvarande mening.5 
Eftersom tänkande sker i livet som en enhet av födelse och död som själv 
inte upphör att födas och dö, som är en ”evig början”, sträcker sig inte 
tänkandet bortom den gräns på vilket detta börjande sker. Dess mellan 
utmärks därför av häpnad. När Kant skriver att häpnaden kännetecknas av 
en ovisshet ”om varseblivningen sker i vakenhet eller i sömn” upp-
märksammar han hur födelse och död rör vid varandra på ett för tänkandet 
förvandlande sätt genom evighetens sammandragning i livet, i det 
ögonblick när verkligheten förlorar sin verklighetskaraktär och förbereder 
förlösningen av en början. 

*** 

Subjektet kan inte göra den filosofiska tanken närvarande för sig utan att 
svika dess singularitet, vilket sker när det behandlar den ”som om” den 
skulle motsvara en framträdelse. Det kan däremot närvarogöra den förlust 
av mening som åtföljer födelse och död för att hålla vaken en sensibilitet för 
hur tanken ger sig till känna genom sin undandragelse. I ”Das Ende aller 
Dinge” (1794) för Kant en diskussion om tanken på alla tings slut som 
närmast har en filosofiskt-metodologisk karaktär med avseende på denna 
vaksamhet, som hör nära ihop med häpnaden som det för filosofin utmärk-
ande sinnestillståndet.6 Han tar sin utgångspunkt i den konkreta situationen 

3 Eugen Fink, “Vergegenwärtigung und Bild”, Studien zur Phänomenologie 1930–1939 
(Den Haag, 1966), 38. 
4 Marcia Sá Cavalcante Schuback, “Appearing in Fragility” i Ambiguity of the Sacred, red. 
Jonna Bornemark och Hans Ruin (Huddinge: Södertörn Philosophical Studies, 2012), 
157. 
5 Marcia Sá Cavalcante Schuback, Att tänka i skisser (Munkedal: Gläntaproduktion, 
2011), 82. 
6 Immanuel Kant, ”Das Ende aller Dinge”, Werke Bd. XI. ed. Wilhelm Weischedel 
(Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1977), A495–A522. 
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av att vaka vid någons dödsbädd och i talesättet som säger att den döende 
”går ur tiden och in i evigheten”.  

Kant menar att tanken på att ”gå in i evigheten” vore intetsägande om 
evigheten enbart betecknade ett inträde i en oändligt fortgående tid. I 
sådant fall skulle människan aldrig ”gå ur tiden” utan bara gå från en tid till 
en annan. Enligt honom är det som egentligen avses med uttrycket föreställ-
ningen om en fortvaro efter tidens slut. Det är givetvis en logisk motsägelse 
och sett ur ett teoretiskt-filosofiskt perspektiv vore uttrycket meningslöst. 
Kant närmar sig emellertid talesättet estetiskt, det vill säga utifrån frågan om 
hur de idéer som det väcker affekterar sinnet. Han kallar denna affekt för 
”det fruktansvärt sublima”. Det är närmast besläktat med det matematiskt 
sublima i Kritik av omdömeskraften, eftersom dess sublima karaktär beror 
på den storhet som framställs negativt genom evighetens absoluta ojäm-
förbarhet med den tid i vilken den döende fortfarande befinner sig. Tanken 
på denna storhet i övergången från liv till död – på gränsen mellan liv och 
död – utmärks av det sublimas omskakande rörelse av å ena sidan repulsion, 
då sinnet med fasa känner hur det förs till randen av en avgrund utan 
återvändo, medan det å andra sidan också känner en attraktion, då det inte 
kan låta bli att gång på gång åter vända ”sitt förskräckta öga” (zurück-
geschrecktes Auge) mot denna avgrund, trots att det samtidigt ryggar tillbaks 
från den. 

Kant skriver i ”Das Ende aller Dinge” att det fruktansvärt sublima ”till 
viss del” beror på dunkelheten i tanken på att ”gå ur tiden och in i evig-
heten”, som rör sig i ett mörker där inbildningskraften har en större verkan 
än i ”klart ljus”. Denna verkan väcks genom inbildningskraftens oförmåga 
att framställa övergångens ögonblick, då den sublima intensiteten i tanken 
på evigheten berövar tiden dess temporala progression. När Kant diskuterar 
den omedelbara erfarenheten av den andres bortgång, genom vad som med 
fenomenologiska termer kan beskrivas som framträdandet av den åskådade 
lekamens förvandling till en kropp, lägger han tonvikt på den vakandes 
känsla av att balansera på varaktighets gräns, på randen till evighetens 
avgrundlighet. Anledningen till att just vakan är exemplarisk för honom (i 
den estetiska omdömeskraftens mening) beror på att den uppmärksamhet 
på undandragelse som är kännetecknande för vakan också utmärker 
filosofin: filosofen kan ”känna sig in i” och ”känna igen sig i” den negativitet 
som utmärker erfarenheten av den andres bortgång och reflektera över sig 
själv som vakande över en undandragelse som sker med samma obönhör-
lighet. Liksom vakan utmärks filosofin av ett ”dubbelseende” som skådar in 
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i ”mellanrummet” av det obetingades undandragelse, som den förskräckt 
inte kan slita sin blick från. 

Kant förtäcker själv sin insikt om filosofins vakande karaktär när han i 
”Das Ende aller Dinge” förhåller sig till tanken på evigheten utifrån det 
praktiska förnuftet, som kan sägas lysa upp den negativitet som utmärker 
idén om evighet genom tanken på människans moraliska väsen. Den 
levandes sista dag ses då som ”den yngsta dagen” (likt föräldrars sista barn 
är deras yngsta barn): slutet ses som en början, ögonblicket som en räken-
skap, evigheten som ett översinnligt förverkligande av människan som 
skapelsens slutändamål. Det som sett ur ett teoretiskt perspektiv är alla tings 
slut (Ende) blir till en fråga om människan som alla tings slutändamål 
(Endzweck). Kant diskuterar vilka perspektiv som vore att föredra ur ett 
sådant praktiskt hänseende (där det enda vägledande är ”vårt eget samvete”) 
och framhåller till sist det moraliskt älskvärda i kristendomen (i tydlig 
kontrast mot dess olika auktoritära former) som väcker en kärlek till akt-
ning, vilket är en moralisk kärlek som enligt Kant innebär att fritt uppta den 
andres vilja till aktning som en egen maxim (vilket han förstår som kris-
tendomens roll som världsreligion).  

Det praktiska perspektiv som Kant föreslår står emellertid i samma text i 
kontrast mot ett tankesätt (Denkungsart) som inte förstår världen utifrån ett 
översinnligt slutändamål. Här visar sig världen istället som ändamålslös, 
som ett skådespel utan slut och utan förnuftig avsikt: om världen inte tänks 
utifrån människan som sitt slutändamål, som dess översinnliga menings-
grund, framstår den enligt Kant enbart som en meningslös lek bortom 
vilken intet ”finns”. Även om han värjer sig gentemot detta tankesätt verkar 
det vara mer troget hans egen i ”Das Ende aller Dinge” ursprungligen 
estetiska inställning till tanken på ”alla tings slut”. Han kallar det dock 
mystiskt och menar att det å ena sidan gör sig skyldigt till en teoretisk-
filosofisk illusion, då tanken på att intet finns bortom världen i lika stor 
utsträckning är ett sken som tanken på att något finns bortom den, medan 
det å andra sidan är moraliskt förkastligt. De exempel som Kant ger på en 
sådan mystik förstår just ”alla tings slut” som en form av intet som uppnås 
när personligheten förenas med det gudomligas avgrundlighet genom sin 
förintelse, som i de meditativa praktiker han tänker sig försöker att åstad-
komma det omöjliga och förnimma och tänka ett sådant intet. Det utmyn-
nar enligt honom i en slags panteism bland ”de östliga folken” som har fått 
en ”metafysiskt sublimerad” form i väst genom spinozismen. Han menar att 
detta i sin tur går tillbaka till den ”uråldriga” emanationslära enligt vilken 
själen en gång sprungit ur det gudomliga för att sedan åter kunna förenas 
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med det, vilket resulterar i en slags moralisk lättja eftersom det får män-
niskan att tänka att hon får ro efter döden oavsett hur hon handlar. Kant 
menar att det ger uttryck för ett oförstående (nicht verstehen) förhållnings-
sätt till tanken på alla tings slut, till skillnad från det förstående som 
möjliggörs genom det praktiska perspektiv som gör den användbar för sitt 
moraliska ändamål.7  

Den ”mystik” som Kant talar om gör sig enligt honom skyldig till å ena 
sidan en teoretiskt-filosofisk illusion medan den å andra sidan är praktiskt-
filosofiskt förkastlig. Sedd ur ett estetiskt perspektiv har den däremot en 
annan mening. Det som Kant föraktfullt beskriver som den mediterandes 
försök att tänka och förnimma intet kan istället förstås som ett utövande av 
en sensibilitet för intet, som möjliggörs genom vad som med Schellings 
begrepp kan kallas för en kultivering av en tautegorisk sinnesnärvaro som 
”känner att den känner” intet på gränsen till det sensiblas försvinnande, 
utan hänvisning till något annat.8 Den lust som uppstår vid randen till 
avgrunden, som gör att sinnet inte kan låta bli att blicka ner i den, är 
ekstatisk och utmärks av personlighetens försvinnande genom en känsla av 
enhet. Det är emellertid inte känslan av en lust inför en framställd enhet, det 
vill säga inför en bild, eftersom en bild av evigheten inte är möjlig. Känslan 
av enhet vid avgrundens rand avser inte framträdandet av en enhet för ett 
subjekt, inte heller som en idé. Istället är den känslan av en enhet med allt 
som uppstår genom den sublima rörelsen av att existensen exponeras mot 
bakgrund av evighetens absoluta storhet, vilket sker på ett grundlöst sätt 
samtidigt som det uppvisar existensen som grundlös. Känslan av enhet är 
därför inte resultatet av ett enhetliggörande. Det är istället känslan av en 
enhet i skillnad. Det antyds av Kant själv när han i ”Das Ende aller Dinge” 
skriver att då människan tänker att evigheten kan bli närvarande och ger 
upp sig själv som slutändamål (Endzweck) blir det inget slut på de ”sista 
utkasten” (letzten Entwürfen) avseende den världsliga formen för denna 
evighet. I avsaknad av ett sådant sista ändamål, när människan har gett upp 
sig själv som slutändamål, kan världen uttryckt med Hannah Arendt istället 

 
7 Kant förhåller sig i ”Das Ende aller Dinge” också till ett missförstående förhållningssätt 
som dock är av mindre vikt i detta sammanhang. 
8 Som Schelling beskriver det ”smakar” smakomdömet intet i det sublima: ”Das Größte 
ist rund, ist eigenschaftslos. Am Erhabenen findet der Geschmack, d. i. die Unter-
scheidungsgabe, nichts zu schmecken, so wenig als am Wasser, das aus der Quelle 
geschöpft ist.” F. W. J Schelling, ”Die Weltalter”, Werke Nachlaßband I (München: 
1966), 27. 
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sägas framträda som en pluralitet av ”sista utkast” till vars skådespel män-
niskan kan förhålla sig som en ”världsbetraktare” utmärkt av den estetiska 
omdömeskraftens sensus communis, det vill säga med ”ett sinne för gemen-
skap” i negativitet.9 

Vakan utmärks av en sensibilitet för det sensiblas försvinnande. Tolkad 
estetiskt öppnar denna sensibilitet för en uppmärksamhet på världens 
pluralitet. Det beror på att denna pluralitet ger sig till känna genom 
meningens undandragelse, när grunden för meningens enhetlighet går 
förlorad genom evighetens sublima öppning av sinnet (Gemüt). Vakan kan 
därmed beskrivas som ett förhållningssätt till världen, som en ”inställning”, 
som gör sinnet mottagligt för häpnad. Genom denna häpnad kan enligt 
Kant en visdom vinnas som han kallar för beundran. Det är ”… en 
beundran som man inte kan slita sig ifrån (man kan inte förundras nog), 
men vars affekt enbart väcks genom förnuftet och är en sorts helig rysning 
inför att det översinnligas avgrund öppnar sig under ens fötter.” Beundran 
är hos Kant den form av filosofisk visdom som utmärks av vakans upp-
märksamhet på meningens undandragelse, som samtidigt inte kan upphöra 
att förundras över den pluralitet av mening som denna undandragelse ger 
till känna. Dess vakande karaktär innebär att den inte behandlar intet ”som 
om” det vore en framträdelse. Istället ger beundran uttryck för den 
bestående känslan av häpnad inför det intelligiblas negativitet gentemot 
framträdelsen i dess helhet. I den mystiska hållning som Kant beskrev som 
oförstående (nicht verstehen) slumrar i själva verket en sådan beundran, 
som väcks när sinnet rörs av intets absoluta storhet. 

Det kan framstå som att ovanstående tolkning av beundran hos Kant 
som en form av filosofisk vaka går stick i stäv med hans egna beskrivningar 
av beundran i Kritik av omdömeskraften, där han framförallt diskuterar 
detta begrepp i anslutning till sin kritik av den teleologiska omdömeskraften 
som en beundran inför den i naturen beaktade (Beobachtung) ändamåls-
enligheten.10 Han skriver exempelvis att upptäckten att empiriska lagar 
förenas under en princip kan ge upphov till  

9 Hannah Arendt, Lectures on Kant’s Political Philosophy, ed. Ronald Beiner (Chicago: 
The University of Chicago Press, 1992), 55. 
10 “Nun ist die Verwunderung ein Anstoß des Gemüts an der Unvereinbarkeit einer 
Vorstellung und der durch sie gegebenen Regel mit den schon in ihm zum Grunde 
liegenden Principien, welcher also einen Zweifel, ob man auch recht gesehen oder 
geurteilt haben, hervorbringt; Bewunderung aber eine immer wiederkommende Ver-
wunderung, ungeachtet der Verschwindung dieses Zweifels. Folglich ist die letzte eine 
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… en mycket märklig lust, ofta till och med en beundran, en sådan som inte 
upphör även om man är nog så bekant med föremålet.11  

Beundran ger därmed vid en första anblick intryck av att karaktäriseras av 
en rakt motsatt uppmärksamhet än den som kännetecknar vakan: medan 
beundran verkar vara en känsla av lust inför subjektets förmåga att kunna 
framställa ändamål som gör att naturen visar sig som en enhet, är vakan en 
uppmärksamhet på en undandragelse i framträdelsen som beror på när-
varon av det oframställbara i den (evigheten), som utmärks av en negativitet 
gentemot subjektets förmåga till enhetliggörande. Beundrans vakande 
karaktär hos Kant kommer sig emellertid av att den utgår från en för-
undran. Den är sublim och han beskriver den som en stöt (Anstoß) som 
genomfar sinnet när det drabbas av det oframställbaras negativitet, vilket 
sker genom känslan av en oförenlighet mellan en föreställning och de regler 
och principer som subjektet i förväg satt för sig. När denna oförenlighet är 
så pass stark att man i förundran ”inte alls är säker på om varseblivningen 
sker i vakenhet eller i sömn” kallas den för häpnad. Beundran är det sätt på 
vilket känslan av häpnad dröjer kvar i sinnet, som den smärtblandade lusten 
inför en aning om en bräcklighet som hemsöker alla de föreställningar om 
en transcendent grund för framträdelsen som förnuftet inte kan låta bli att 
tänka.12  

Kant skiljer den transcendentalfilosofiska beundran från vad han kallar 
för en realistisk beundran (som är filosofiskt naiv) och en idealistisk sådan 
(som utmärks av en övertro på människan). Den transcendentalfilosofiska 
beundran förhåller sig enbart till naturens ändamålsenlighet som om den 
vore organiserad som en enhet i samstämmighet med förnuftets högsta 

 
ganz natürliche Wirkung jener beobachteten Zweckmäßigkeit in den Wesen der Dinge 
(als Erscheinungen) […]“. Kant, Kritik der Urteilskraft, A273/B277. 
11 “… einer sehr merklischen Lust, oft sogar einer Bewunderung, selbst einer solchen, 
die nicht aufhört, ob man schon mit dem Gegenstande derselben genug bekannt ist”. 
Kant, Kritik der Urteilskraft, A XXXVIII/B XL. Ovanstående övers. av KK. Jfr. Kant, 
Kritik av omdömeskraften, övers. Sven-Olov Wallenstein (Stockholm: Thales, 2003), 40. 
12 Trots Kants ibland förledande formuleringar är således hans begrepp om beundran 
inte föremålsligt orienterat. I ett sådant fall är det beundrade egentligen enbart något 
ovanligt som i själva verket underställs den beundrandes mått, vilket gör denna form av 
beundran förtingligande. Som Martin Heidegger observerar är den därför också 
förolämpande när den riktas mot en ädel person. Martin Heidegger, Grundfragen der 
Philosophie, GA 45 (Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1992), 164. 
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intresse, vilket är enhet i enlighet med principer.13 Det egentligt beundrans-
värda är därför enligt Kant förnuftets förmåga att syntetisera mångfald till 
enhet.14 Som framsprungen ur det matematiskt sublima utmärks emellertid 
beundran av en negativ lust: den är en lust inför tanken på en absolut enhet 
som springer ur ett brott gentemot inbildningskraftens försök att framställa 
en sådan enhet. Det beundransvärda är därför själva grundlösheten i för-
nuftets förmåga att beakta naturen som en sådan enhet: ”urfenomenet” av 
att naturen överhuvudtaget visar sig som en enhet.15 Denna känsla dröjer 
kvar i sinnet som en beundran, som därmed kan beskrivas som undan-
dragelsens pulserande kvardröjande i subjektets beaktande av naturen 
utifrån ändamål. Detta pulserande dröjer också kvar i förnuftets systema-
tiska utforskande av naturen, vars utgångspunkt för transcendentalfilosofin 
därför alltid är estetisk.  

Alla grunder och orsaker människan kan tänkas upptäcka i naturen möj-
liggörs av att den överhuvudtaget framträder som ändamålsenlig för hennes 
kunskapsförmåga, vilket enbart sker genom reflekterande omdömen utifrån 
förnuftsidéer. Eftersom dessa omdömen är reflekterande skänker de inte 
någon absolut grund för existensens vara. Som Arendt uppmärksammar i 
sin politiska tolkning av Kritik av omdömeskraften döljer sig i detta en insikt 
hos Kant om att människan är ”börjande” till sitt väsen.16 Beundran är den 
transcendentalfilosofiska grundstämning som håller existensens relation till 
detta ”eviga börjande” vaken, genom den kvardröjande känslan av en dis-

13 […] allein dieser Bewunderung würde schwerlich jemand anders als etwa ein 
Transcendental-Philosoph fähig sein, und selbst dieser würde doch keinen bestimmten 
Fall nennen können, wo sich diese Zweckmäßigkeit in concreto beweise, sondern sie nur 
in allgemeinen denken müssen. Kant, ”Einleitung in die Kritik der Urteilskraft. Erste 
Fassung”, Kritik der Urteilskraft (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1974), 29. 
14 Kant, Kritik der Urteilskraft, A270–271/B274–275. 
15 Beundran är “… eine ganz natürliche Wirkung jener beobachteten Zweckmäßigkeit 
in den Wesen der Dinge (als Erscheinungen), die auch sofern nicht getadelt werden 
kann, indem die Vereinbarung jener Form der sinnlichen Anschauung (welche der 
Raum heißt) mit dem Vermögen der Begriffe (dem Verstande) nicht allein deswegen, 
daß sie gerade diese und keine andere ist, uns unerklärlich, sondern über dem noch für 
das Gemüt erweiternd ist, noch etwas über jene sinnliche Vorstellungen Hinauslie-
gendes gleichsam zu ahnen, worin, obzwar uns unbekannt, der letzte Grund jener 
Einstimmung angetroffen werden mag. Diesen zu kennen haben wir zwar auch nicht 
nötig, wenn es bloß um formale Zweckmäßigkeit unserer Vorstellungen a priori zu tun 
ist; aber, auch nur da hinaussehen zu müssen, flößt für den Gegenstand, der uns dazu 
nötigt, zugleich Bewunderung ein.“ Kant, Kritik der Urteilskraft, A273/B277. 
16 Arendt, Lectures on Kant’s Political Philosophy, 13. 
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sonans mellan sinnet och framträdelsen på framställningens gräns. 
Beundran kan därmed formuleras som den kritiska filosofins existentiella 
hållning, utmärkt av känslan av att vara ”en nykomling i världen”. 
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Sertão, ser e saber 

Soraya Guimarães Hoepfner 

O sertão!: é dentro da gente.1 

Guimarães Rosa 

De meados do Séc. XVIII até meados do Séc. XIX, circulou no sertão 
brasileiro um livro que veio a se tornar uma das mais elementares fontes de 
conhecimento do sertanejo: O Non Plus Ultra do Lunário e Prognóstico 
Perpétuo Geral e Particular para Todos os Reinos e Províncias. O “Lunário 
perpétuo” moldou decisivamente o saber do homem nordestino, deixando 
seus vestígios nas crendices, adivinhações e costumes que perduram até hoje 
nos rincões do sertão. Nele, o sertanejo aprendeu sobre o tempo das chuvas, 
ciclos solares e lunares, mas também sobre ‘remédios universais’ contra 
males do corpo e da alma, sobre os astros e até mesmo sobre história do 
mundo e religião. Dos conhecimentos do Lunário passado de mão e mão e 
depois de boca em boca, como por exemplo a seção “Tratado de astronomia 
rústica e pastoril”, o nordestino adquiria o seu saber das coisas. Uma das 
formas mais populares nessa tradição de oralidade vinha dos repentistas, no 
que eles chamavam de “cantar teoria”. Assim, cantava teoria, por exemplo, 
o rabequeiro Fabião das Queimadas (1848–1928), poeta dos vaqueiros, que
fazia repentes versando sobre astronomia, história, ciência, a partir do que
memorizava só ‘de ouvir’ no interior do Rio Grande do Norte. O Lunário
perpétuo é na verdade tão antigo, que é quase imemorial. Vem de um
tempo onde o chamado ‘novo mundo’ ainda nem existia. A obra original do

1 João Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas (Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001), 
325.
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astrônomo catalão Bernart de Granollachs surgiu em 14852. Considerado 
muito ‘científico’3, ganhou uma versão mais popular, que se difundiu por 
toda a Europa, através da edição de Andrés de Li, de 1492, já chamada de 
Reportório de los tempos4. É dessa última que vai surgir então a versão 
espanhola de Jerónimo Cortés, em 1594, por sua vez base para a tradução de 
Antonio da Silva Brito para o português, pela primeira vez publicada em 
1703 em Lisboa. A popularização no Brasil vem, contudo, da edição pós-
expurgo da Santa Inquisição, entre elas, a que data de 18575, na qual seções 
mais metafísicas como o “Tratado de coisas particulares e admiráveis da 
natureza” foram retiradas6.  

Muitas foram as versões do livro que circularam pelo Nordeste brasileiro 
no Brasil Colonial e na Primeira República, com incontáveis reimpressões e 
modificações. Sua penetração em lugares tão remotos certamente se deu 
através das mãos dos primeiros colonos, capitães de terra e jesuítas, já nos 
primeiros anos de colonização. Como cogita o folclorista e historiador 
Câmara Cascudo: “Não podemos saber o que lia o brasileiro dos séculos 
XVI e XVII. Certamente, volumes de orações, hagiolários, sermões, livros 
de exemplos. Para desenfastiar o serão noturno, o português devia ouvir 
estórias ou contá-las durante as longas noites coloniais. ”. 7 Uma fonte de 
leitura, porém, Cascudo atesta como certa: “Incomparável como elemento 
de consulta e deleite […] Dizia-se não ser possível casa de criação sem 
rosário e sem o LUNÁRIO PERPÉTUO” (p. 15). Tão popular que era, tam-
bém ficou conhecido como o “manual do nordestino”. 

Desse livro, o revolucionário Antônio Conselheiro tirou muitas de suas 
profecias. Os pais de Lampião retiraram de suas páginas o nome de batismo 
 
2 Bernart de Granollachs, Lunarium ab anno 1485 ad annum 1550 (Gaeta: Jodocus v. 
Hohenstein, 1485). [N.A.: Título original omitido por ser demasiado longo, cerca de 
cinco linhas, como era de costume na época.] 
3 Josep Lluis Martos, ”La editio princeps del Repertorio de los tiempos de Andrés de Li: 
el proyecto editorial y la recuperación del incunable”, in Texto, edición y público lector en 
los albores de la imprenta, eds. Marta Cortes, José Canet (Universitat de Valencia, 2014), 
155–186. 
4 Andrés de Li, Bernard de Granolachs, Reportorio de los tiempos (Zaragoza: Pablo 
Hurus, 1492). 
5 Jeronimo Cortez Valenciano, O Non Plus Ultra do Lunario… Emendado conforme o 
expurgatório da Santa Inquisição, trad. Antonio da Silva de Brito (Lisboa: Tip. José 
Baptista Morando, 1857). 
6 Argus V. de Almeida, Saberes e Práticas de Cura no “Lunário Perpétuo” de Gerónimo 
Cortés (1555–1615) e sua Influência no Nordeste Brasileiro (Olinda, 2012), 41–42. 
7 Luís da Câmara Cascudo, Cinco Livros do Povo, 2ª edição, ed. Univ. UFPB, 1979, 22–23. 
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do filho, Virgulino8. Especula-se até que alguns dos símbolos medievais que 
adornavam a indumentária sui generis do rei do cangaço tiveram como 
inspiração ilustrações9 do livro. Os cangaceiros, nas noites perdidas de fuga 
e tocaia nos confins do agreste, certamente também dependiam dessa fonte 
para a sua sobrevivência, e muito emprestaram do conhecimento dos 
fenômenos naturais aprendido do livro. Havia ainda os chamados lunar-
istas, figuras respeitadas10, que ofereciam ‘consultas’ e profecias ao povo por 
todo o sertão. 

Mas para além do valor histórico e historiográfico que o livro representa 
na formação da tradição imemorial do nordestino, do ponto de vista 
filosófico, o Lunário inspira uma reflexão do que já na intuição popular se 
mostra claro: saber é ser, ser é estar na sabedoria e o lugar onde se está é ele 
próprio também um modo de ser. Aquilo que se é, ao que se pode atribuir a 
ideia de identidade, forma-se originariamente e a partir do que se dá a 
conhecer, como sabedoria, transportada, passada adiante, formando num 
horizonte temporal o que se constitui como vida humana, tradição. No 
entanto, naquilo que o sertanejo expõe-se ainda, ilustrado na sua relação 
com o Lunário, uma característica peculiar: nesse seu modo de ser encon-
tram-se ciência e sabedoria na mesma matriz fundacional, e não há, como 
se poderia pensar tradicionalmente, apenas um saber originário pré-cientí-
fico com o qual se define a historicidade primeira de um povo, como 
quereria pensar, por exemplo, Heidegger. Ademais, sobre esse povo, o povo 
do sertão, pode se dizer ainda: seu lugar, o povo é o próprio locus. Não é o 
caso de uma derivação geográfica ou relação com o solo. Sertão é, antes de 
tudo, um lugar que é estado de ser que, dessa forma, prescinde de um 
determinado modo de ser para que seja ‘localizado’. Ainda há sertão? Sim, e 
agora mesmo por toda parte. 

Nessas linhas de pensamento solto, reunidas para celebrar os 60 anos da 
filósofa brasileira Marcia Sá Cavalcante Schuback, rendo a ela homenagens 
dedicando-lhe uma reflexão sobre saber, ser, sertão, numa espécie de alusão 
filosófica às suas raízes nordestinas. Tantas linhas, em fim, para dizer o que 
numa frase Guimarães Rosa já anunciava: “O sertão!: é dentro da gente”. 

Nessa tipificação da identidade originária do sertão, do sertanejo, o 
Lunário se torna peça-chave porque evidencia, primeiramente, em sua 

8 Daniel Lins, Lampião: O homem que amava as mulheres (São Paulo: Annablume, 
1997), 8. 
9 Luiz B. Pericás, Os Cangaceiros (São Paulo: Boitempo Editorial, 2010), 166. 
10 Ibid., 167. 
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relação com o tempo, uma espécie de anacronia: é um livro que aporta no 
novo mundo e, depois, em sua relação com o povo, evidencia ainda uma 
dessincronia: como materialidade erudita que se desfaz para se refazer na 
imaterialidade da sabedoria do sertanejo, na voz do povo. O modo de ser e 
de saber do mundo particular do homem do sertão não se define sem a 
participação, qual seja, da ‘ciência’ sabida do europeu. Essa ciência, vale 
frisar, mesmo que seja óbvio, não é nem de longe algo parecido com a 
consequente especialização das disciplinas na modernidade. Refiro-me aqui 
genericamente à ciência enquanto conjunto do conhecimento técnico11 
europeu, que posteriormente reconhecemos nas macroestruturas que deno-
minamos ciência moderna, tecnologia, religião, filosofia, etc., tal como 
desde a modernidade nos habituamos a referir. Tampouco a noção de 
autoria como se tem hoje é a mesma, de modo que os ‘autores’ do Lunário, 
enquanto muito mais ‘compositores’ das edições, têm no contexto da 
presente reflexão pouca relevância. Nesse sentido, é importante chamar a 
atenção apenas para o fato de o Lunário tratar-se de uma obra científica e, 
além disso, que aporta num mundo pré-civilização, pré-nação, e que 
percorre a terra brasilis conquistada e se cristaliza naquilo que é uma 
dissintonia fundamental de ser documento vivo da fundação de uma sabe-
doria popular miscigenada na raiz, a qual define o sertanejo e, por con-
seguinte funda o sertão. Trata-se de um povo, como todos os outros, cujo 
modo de saber emana do que se constitui a partir do imediatismo da sua 
vida fática, mas além disso é um povo cuja facticidade também já desde 
sempre se deu a partir da mediação com um determinado conhecimento 
formal, o sistema de códigos que o livro impresso representa.  

À primeira vista, pode parecer que não há nada de particular na evi-
denciação dessas relações, mas a infusão do conhecimento científico, 
escrito, na formação de um determinado saber, vai se constituir na verdade 
no modo de ser de um determinado homem do ‘campo’, o sertanejo, mas 
isso de maneira tão originária que sem esse fenômeno tal modo de ser não 
existiria. Admitir essa particularidade serve para desafiar, de certo modo, o 
próprio paradigma de autenticidade, ou até mesmo para criar uma prob-
lemática na ideia de pertença ao solo, como queria pensar, por exemplo, 
Heidegger. Nesse sentido, está em questão entender como o homem se 
orienta pela sua relação com o seu espaço da vida fática, como nele se funda 

 
11 Aqui a rereferência ao técnico diz respeito à tecnicidade originária e fundadora da 
ciência, na conhecida concepção heideggeriana. 
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seu modo de ser, sua historicidade, um modo que é primariamente o seu 
saber, não havendo, portanto, algo como uma existência menos ou mais 
originária, se derivada apreensão técnica. Se o homem do sertão se forma 
originariamente no imediatismo da vida e na mediação do livro, o sertão 
simbolizaria aqui a possibilidade de no mínimo expandir os limites da qua-
dratura de deuses-mortais-céu-terra com a qual Heidegger confere atestado 
de autenticidade a um povo (no caso, autenticidade como primazia do povo 
alemão12)?. Resta saber, primeiramente, em que medida esse livro que 
aporta no sertão, enquanto corpo estranho, de fato pode ser entendido 
como objeto técnico ou, dito de outra forma, a questão é aceitar o técnico 
como estranho. Ou seria, enquanto técnico, na sua tecnicidade, em toda a 
sua naturalidade, algo da mais própria pertença? Acredito que a última 
consideração seja o caso: ademais, não há possibilidade de existência 
humana sem técnica, o ser humano, diferente de todos os outros seres vivos, 
é justamente esse que existe tecnicamente ou do contrário não habitaria, 
não vingaria em lugar nenhum. 

Uma postura crítica diante do que aprendemos com Heidegger, sobre-
tudo no que concerne à questão da autenticidade de um povo é necessária, 
não somente porque essa visão restritiva tornou-se por fim insustentável13 
depois da publicação de escritos nos Cadernos Negros. Mas também, visto 
que grande parte das discussões do último meio século sobre identidade e 
contemporaneidade valem-se de pressupostos heideggerianos para indicar 
uma ‘postura’ de inautenticidade e vulgaridade diante do mundo tecno-
lógico, é preciso mensurar até onde é possível acompanhá-lo nessa emprei-
tada. Por fim, para se elaborar alguma reserva contra Heidegger, nada 
melhor que o próprio Heidegger, numa prova cabal de que sua filosofia é 
mesmo maior do que ele, e isso, diga-se de passagem, porque nenhuma 
filosofia é do filósofo, apenas lhe corresponde; jamais pode ser-lhe produto.  

Assim, para aclarar o contexto no qual o modo de saber do sertanejo já 
nasce originariamente fundado numa sabedoria histórica que é também 
conhecimento tecnocientífico internalizado e como esse modo de saber 

12 Ver a análise crítica que faz Peter Trawny sobre a ideia de ‘povo, sangue e solo’ que 
aparece no pensamento de Heidegger no contexto do conflito da II Guerra Mundial: 
Peter Trawny, Heidegger e o mito da conspiração Judaica mundial, trad. Soraya 
Guimarães Hoepfner (Rio de Janeiro: Mauad, 2015).  
13 Sobre uma crítica contudente à problemática de pertença ao solo, ver: Peter Trawny, 
Heidegger e o mito da conspiração Judaica mundial, trad. Soraya Guimarães Hoepfner 
(Rio de Janeiro: Mauad, 2015). 
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responde pelo seu modo de ser fundamental, proponho observar breve-
mente uma análise feita por Heidegger de um sentido antigo e em desuso 
que ele faz da palavra alemã Kunde, não por acaso numa discussão que 
surge no contexto de um esclarecimento sobre os conceitos de ‘povo’ e 
‘história’.  

Num curso de sobre a linguagem de 1934, Heidegger aborda o conceito 
de história e sua conexão íntima com a essência da existência humana. Para 
tocar nessa essencialidade, ele faz uso do costumeiro recurso de contra-
ponto com a ciência, donde sempre há um originário e há um científico 
numa acepção recorrente que, embora ambígua, tende sempre à conferir ao 
último um viés derivativo, de artificialidade, de não originalidade. No caso 
específico, para pensar historicidade, ele se vale de uma diferenciação entre 
historiografia [Geschichtswissenschaft] e história [Geschichte], mas além 
disso ele recupera um outro sentido elementar, Historie, que remeteria aos 
sentido gregos de ίστoρία. Esse último, ele vai traduzir como a palavra 
alemã Kunde. No idioma contemporâneo, apenas o sentido de ‘cliente’ 
(como cliente de um comércio, serviço) herdado da ideia de “chondo notus” 
(homem conhecido)14 permaneceu em uso. Mas a Heidegger interessa, no 
entanto, o sentido mais arcaico, que equivale a notitia, seientia, “künde” no 
alemão medievo, no sentido de tomar conhecimento, o saber de alguém ou 
alguma coisa”15. Por sua vez, o sentido originário da palavra grega ίστoρία 
com o qual o filósofo reclama equivalência, foi traduzido do grego como 
“um conhecer a partir do inquirir, conhecimento adquirido”16. Noutra 
definição é um “aprendizado, conhecimento adquirido através da investi-
gação, assim, o conhecimento obtido, informação”17. Daí, portanto, ίστoρία 
ser também traduzida simplesmente como o “conhecido”18, enquanto que a 
palavra que propriamente usamos em português para conhecimento deriva 
do grego γνῶσις, herdado do latim nōscō (reconhecer)19, Gnotus (conhecido, 

 
14 Jacob Grimm, Deutches Wörterbuch, acessado online: http://woerterbuchnetz.de/ 
DWB. 
15 Johannes Keller, Im Warchoma als Kunde (Hamburg: Diplomica Verlag, 2015), 60. 
16 Francis E. Jackson, The etymology of the words of the Greek language in Alphabetical 
Order (London: Longman), 66. 
17 Henry George Lindell, Robert Scott (orgs), Greek-English Lexicon (Oxford: Claredon 
Press, 1889), 676. 
18 Edward R. Wharton (org.), Etyma Graeca: An Etymological Lexicon of Classical Greek 
(London: Percival & Co., 1890), 39. 
19 Edward R. Wharton (org.), Etyma Latina: An Etymological Lexicon of Classical Latin 
(London: Percival & Co., 1890), 66. 
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sabido). O termo latino, por sua vez, irmana-se ao gótico “Kunth”, que 
também tem seu sentido relacionado à ideia de ‘reconhecido, sabido’ por 
filologistas20. Por questões de limitação de foco e especialidade, não me 
deterei em considerações de análise comparativas filológicas. O relevante é 
apenas ilustrar de onde parte a linha de raciocínio de Heidegger na sua 
necessidade de recuperar a palavra Kunde no contexto de uma reflexão 
sobre o sentido de história e povo, que tão frequentemente tem como um 
ponto de partida ou inspiração uma observação filológica, como é o caso 
aqui. Também serve para tornar mais evidente a vinculação da ideia de 
saber, conhecer à ideia de história e, por fim, à ideia de existência humana 
como histórica – onde esse histórico é entendido por Heidegger como um 
modo de ser no saber.  

A palavra Kunde tem, portanto, originariamente, um sentido de ‘dar 
conhecimento’, num português claro e simples: é o estar ciente, ter ciência 
de um acontecimento, que assim, sabido, se transporta, pode ser contado e 
recontado, se transmite, é reportado, anunciado, passado adiante. É graças a 
essa futuridade movente, viva, intrínseca, interior que então aquilo que 
ocorre no âmbito do sentido desse Kunde, pode ser histórico. E somente na 
sua relevância passada, como dado a conhecer e finalmente transformado 
em dado de conhecimento, que pode ser historiográfico. Nos aproximamos 
assim de uma possibilidade de traduzir-entender essa palavra? 

Na interpretação de Heidegger, o que ‘se passa com’ o homem, diferente-
mente do que se passa numa floresta, num animal, é sempre dado a saber à 
maneira do que ele chama de “deliberado (querido) [willentlich] e, portanto, 
ciente [wissend]… à medida que, enquanto acontecer [Geschehen], per-
manece, de certo modo, no saber [Wissen] e no querer [Wollen] – de modo 
que com isso uma sabedoria [Kunde] pode ser preservada, de modo que, 
assim, esse acontecer é inquirível [erkundbar]”21. O que é determinante para 
Heidegger é justamente o caráter deliberado e ciente do acontecimento 
humano, em contraste com o simples movimento de transcorrer no tempo 
da terra ou dos animais. “Porque esse movimentar-se é deliberado-ciente, 

20 Alexander Murray, History of the European Languages: Researches into the affinity of 
the Teutonic, Greek, Celtic, Sclavonic and Indian Nations, Vol II (Archibald & Co.: 
Edinburgh, 1823), 236. 
21 Martin Heidegger, Logik als Frage nach dem Wesen der Sprache (Frankfurt: Vittorio 
Klostermann, 1998), 86–87. (Tradução nossa. NT: a tradução mais usual de ‘erkundbar’ 
seria explorável, mas aqui preferi o ‘inquirível’ para fazer uma referência mais óbvia ao 
querer saber, deliberado e ciente que Heidegger quer recuper) 
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ocorre numa determinada sabedoria de si mesmo e é, por isso, inquirível e 
anunciável aos outros”22.  

Nessa acepção preliminar de Kunde como sabedoria, ganhamos uma 
noção originária de história e de sua pertença com o modo de ser particular 
da existência humana, esse que voluntariosamente e cientemente se even-
tua. O caráter de histórico aparece, portanto, como o mais próprio do 
homem, como sua essência. Aquilo que se dá a conhecer e que pode ser 
reportado, anunciado e transmitido é, primariamente, o que é sabido, num 
sentido que não significa simplesmente ser acrescentado ao ocorrido, mas 
que funda o próprio ocorrido enquanto evento.  

No contexto de fazer alusão ao modo de saber do sertanejo, a sabedoria 
que porta consigo e reporta, passa adiante, torna-se agora necessário 
avançar na tentativa de uma tradução possível de Kunde, chamado agora 
como simplesmente de estória. Por estória, vulgarmente, entende-se, em 
oposição à história, a narrativa de ficção que contrasta com fatos verídicos, 
historiografados. Mas estória é também ‘narrativa popular’, é no que 
consiste o contar e recontar do que se passa, dos eventos. Assim, aquilo que 
é a sabedoria popular, que no caso do sertanejo se forja de modo sui generis 
também a partir de um conhecimento tecnocientífico; também é como, por 
exemplo, o vaqueiro aprende a ser vaqueiro; é o seu mais próprio na arte do 
seu ofício que é passada adiante, a própria essência desse povo. Transpondo 
essa nova possibilidade de tradução para uma outra passagem de Heidegger, 
teríamos:  

Para designar o inquirir, os gregos usaram a palavra ίστoρία. No decorrer de sua 
própria história, essa palavra adquiriu o sentido de “estória da história” 
[Geschichtskunde]. Hoje, como “historiografia” [Historie], a palavra significa o 
conhecimento da história [Geschichte]. História é um evento [Ereignis] à medida 
que acontece. Um acontecer [Geschehen] é historiográfico [Historisch] à medida 
em que se dá, é inquirido [erkundet] e evidenciado [bekundet] numa estória 
[Kunde]. 23 

O riquíssimo jogo de palavras em alemão, onde a matriz Kunde pode 
assumir diversas derivações latinas, como as presentes nos verbos anunciar, 
atestar, explorar, etc. é impossível de ser reproduzido em todas as suas 
nuances no português. Não obstante a dificuldade, resta a intuição no pen-

 
22 Heidegger, Logik als Frage nach dem Wesen der Sprache, 75. 
23 Ibid., 76.  
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samento que é o mais importante: há algo que se dá a saber, que é sabido, e 
que funda a possibilidade do que então é conhecido e, por esta via, con-
hecido no modo da ciência – na historiografia. O sentido de inquirir do 
qual emana a estória, cuja força do querer-saber, nesse ‘willentlich’ e ‘wis-
send’, Heidegger faz alusão.  

De um povo que tem estória, não se pode dizer que não seja histórico, 
nem muito menos a-histórico. A sua estória particular o essencializa, 
naquilo que ele carrega sobre os ombros, passa adiante, movente – e é mes-
mo o homem do sertão, assim como a paisagem, uma das figuras mais 
inalteradas ao longo dos séculos, como se a caatinga, o semi-árido lhe ser-
vissem de escudo às intempéries do desejo de nação única e unida que vai 
imperar já a partir da Primeira República. O sertanejo é, aliás, por definição 
“o homem rústico, do interior, vaqueiro, do campo, jagunço, cangaceiro”, 
mas também é definido como “pessoa simplória e possuidora de uma 
cultura peculiar”24. Do mesmo modo diz-se do cangaço que, para além a 
indumentária e lida, é um “modo de vida, uma forma de existência” 25. Não 
se deve, no entanto, deixar de frisar que uma caracterização tão genérica 
guarda em si sua problemática, que vai desde o problema da homegenei-
zação da identidade através da própria invenção geográfica do Nordeste e, 
por consequência, do nordestino26, até à questão da idealização nostálgica 
ou nacionalista que não cabe aqui cultivar.  

Não obstante esse homem do sertão segue sendo, existindo, de modo 
particular. E nenhuma definição filósofica pode alcançar tão bem sua 
essência na ideia do sertão como esse lugar estado de ser. Não pode ser por 
acaso que Euclides da Cunha, abre Os Sertões com uma descrição tão densa 
da geografia e geologia do sertão, onde “a luta pela vida… ali, de todo 
oposta, é mais obscura, é mais original, é mais comovedora”27. A sua flora, 
de juazeiros, alecrins de tabuleiro, mandacarus, umbuzeiros, palmatórias-
do-inferno, estão descritos na travessia das veredas sertanejas, onde a 
caatinga seca “afoga” o viajante, “abrevia-lhe o olhar; agride-o e estonteia-o; 
enlaça-o na trama espinescente e não o atrai; repulsa-o com as folhas 

24 Fadel David Antonio Filho. Sobre a palavra sertão: origens, significados e usos no 
Brasil. Ciência Geográfica - Bauru - XV - Vol. XV - (1): Janeiro/Dezembro – 2011. 86. 
25 Elise Gruspan-Jasmin, Lampião, senhor do sertão, trad. Maria Marcondes, Antonio 
Danesi (São Paulo: Edusp), 22. 
26 Ver: Durval Muniz, A invenção do Nordeste e outras artes (São Paulo: Cortez Editora, 
2015). 
27 Euclides da Cunha, Os Sertões (São Paulo: Três, 1984). 
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urticantes, com o espinho, com os gravetos estalados em lanças”. Ao 
homem e a estória que dele resulta, Euclides atribui muito mais uma 
“influência mesológica em nosso movimento histórico”, em vez de a “causas 
étnicas primordiais”. Homens que “Nasciam de um amplexo feroz de 
vitoriosos e vencidos”, da intensa e conflituosa domesticação do ‘selvagem’ 
pelo colonizador que faz nascer o “curiboca puro”. E “quando a roupa de 
couro do vaqueiro se faz a armadura flexível do jagunço”, delineia-se assim 
um tipo peculiar, revoltado, cabreiro, que ocupa de forma homogênea toda 
a região e para além dela. Dessa mestiçagem que desafia todos os preceitos 
de raça, surge o homem do sertão, sintetizado na frase de Euclides, até hoje 
repetida: “O sertanejo é, antes de tudo, um forte”. A ideia da influência 
mesológica encontra eco até hoje. Em praticamente todos os estudos, os 
traçado da terra se impõe na descrição da gente de “uma centenária cultura 
popular de raízes lingüísticas centradas em fundamentos ibéricos e aper-
feiçoadas ao calor das forças telúricas e ameríndias, em um ambiente físico e 
humano que não reservou lugar para os fracos e acomodados.”28 

Sobre a origem da palavra sertão é impossível haver consenso. Que tenha 
surgido como corruptela de ‘muceltão’ na língua kimbundu de Angola ou 
de ‘desertão’ é pouco provável29. Há ainda a possibilidade, de no caso 
particular do Nordeste, da coincidência de ser um antropônimo, derivado 
de Domingos Sertão, que no séc. XVI foi dono de 50 fazendas em toda a 
região do atual Piauí, ou de ser originalmente uma variação de Sertã, cidade 
portuguesa originariamente batizada de Sartago pelos romanos. O que 
interessa de fato é o sentido quase uniforme que remete à interioridade, ao 
‘para dentro’, topologicamente, ao afastado da costa, tal como já aparecia na 
carta de Caminha ao reportar a terra descoberta ao Rei: “pelo sartaão nos 
pereceo dom mar mujto grande”30. É mesmo o imenso, o oposto, lugar 
outro, essencialmente, um contraponto. 

Mas talvez quem melhor dá a saber o sentido de sertão seja mesmo 
Guimarães Rosa. No seu Grande Sertão: Veredas, sertão tem vários sentidos, 
pode ser o “da terra”, em sua secura perigosa, que “tonteia. O tamanho”; 

 
28 Aziz Nacib Ab’Sáber. Sertões e o Sertanejo: uma geografia humana sofrida. Dossiê 
Nordeste Seco. Estudos Avançados 13 (36), 1999, 25. 
29 Moacir M. F. Silva. A propósito da palavra “sertão”. Boletim Geográfico. Ano VIII. N 
90. 1950, 629. 
30 Pero Vaz de Caminha, Carta a El Rei D. Manuel, Porto Seguro. Maio de 1500, 13v. 
[reprodução digital do original Arquivo Nacional da Tôrre do Tombo - Portugal, gav. 8, 
maç. 2, nº 8] 
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pode ser, nesse perigo, uma alegoria, “de onde se vê o sertão do mundo”. 
Mas Guimarães alcança justamente, na sua força filosófica, uma dimensão 
outra na qual se fundem lugar e homem. Rosa nos faz entender que aquilo 
que se apresenta no espaço geográfico atende a outras dimensões, é do reino 
do metafísico. É quando Riobaldo estranha sua própria presença e diz: “O 
sertão é sem lugar.” A estória do sertão parece mais querer dizer que a terra 
também do homem que habita nele se impregna, nele não só se reconhece, 
mas se funda, transmuta-se, não obedece às categorias ordenadas do que se 
dá a conhecer no mundo visível: “O sertão é confusão em grande demasiado 
sossego…”. A gênese imemorial do lugar-homem pode desobedecer a todas 
as leis de pertença, pode assim ser essa sabedoria popular-erudita, essa 
narrativa que se escreve primeiramente no corpo sofrido, na vida enfadada, 
na carga ibérica e armorial31que ainda perdura. É “o sertão assombrado”, 
como cantou Fabião das Queimadas, ao narrar o desfecho do triste destino 
do touro mão-de-pau. O lugar-homem extrapola, hiperboliza subversiva-
mente a ‘pertença’ heideggeriana, pois passa a denotar um estado de ser 
sertão; é quase uma afetação, uma coisa ‘que se dá e que dá na gente’, um se 
sentir coisado, sem palavra. Nas categorias heideggerianas seria um entre-
meio de angústia [Angst] e resolutividade [Entschossenheit]. O sertão: um 
modo de ser no saber; essa interioridade que se espalha agressiva e a esmo, 
por toda parte, jurema que arranha a alma, desconforta na calmaria, torna 
dentro todo afora, a se perder de vista. 

Fabião, o poeta dos vaqueiros, nasceu escravo; alforriou-se, comprando 
sua liberdade com o dinheiro que a poesia lhe rendeu, muitos dos versos 
saídos do Lunário. 

31 Sentido cunhado por Ariano Suassuna para definer a arte baseada nos folhetos do 
romanceiro popular, de influência ibérica, composta pelos cantares, o cordel, a rabeca. O 
armorial deriva da heráldica, para Suassuna um saber não erudito, mas popular. Ver: 
Ariano Suassuna, O movimento armorial (Recife: Universitária da Universidade Federal 
de Pernambuco, 1974). 
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Die Geburtswehen der Philosophie 

Sami Santanen 

Nicht der Dichter allein, 
auch der Philosoph hat seine Entzückungen 

F.W.J. Schelling 

An einem heißen Sommertag lese ich Marcia Sá Cavalcante Schubacks 
Werk Att tänka i skisser (Denken in Skizzen). Ich vergesse die Hitze, wenn 
ich einen außerordentlichen Ausdruck erblicke: ett kännande tänkande.1 In 
der Tat, das Schwedische bietet ja die selbe Möglichkeit als das Finnische im 
Verb tuntea: das eine Wort känna verweist zugleich auf die Dimension des 
Kennens und auf die des Fühlens. Das Wort kennzeichnet hier ein beson-
deres Denken: ett tänkande som känner, wie der Text dann weiterführt. Der 
Ausdruck veranlasst uns zu denken, ganz besonders als ihm zugefügt ist: en 
känsla som tänker, ein Gefühl, das denkt. Denken besteht also nicht nur aus 
fertigen begrifflichen Gedanken; es besteht nach Marcia auch, und vielleicht 
viel mehr, aus Kontakt: zum Beispiel aus Kontakt mit der Entstehung der 
Form, wie ihre interessanten Untersuchungen über die Skizze zeigen. Für 
mich sind diese Ausdrücke der Anlass dazu, auf ihre pathischen und erfah-
rungsmäßigen Aspekte zuzuhören. Das Pathische – aus dem griechischen 
pathos2 – verweist auf Affektion. Mir geht es hier um Sensibilität (vgl. 
Gefühl), verstanden aus der Sicht des Pathischen als Empfindlichkeit für 

1 Marcia Śa Cavalcante Schuback, Att tänka i skisser (Göteborg: Glänta produktion, 
2011), 171. 
2 ”Pathos bedeutet, daß wir von etwas getroffen sind, und zwar derart, daß dieses Wovon 
weder in einem vorgängigen Was fundiert, noch in einem nachträglich erzielten Wozu 
aufgehoben wird.” Bernhard Waldenfels, Grundmotive einer Phänomenologie des Frem-
den (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2012), 43.  
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etwas Unerwartetes (je ne sais quoi).3 So ein Motiv findet man m. E. bei 
Marcia zum Beispiel in Verbindung mit dem Enthusiasmus. Ich möchte 
mich damit begnügen zu bemerken, dass sie das philosophische Erstaunen, 
die merkwürdige philosophische Distanz, als Pathos, als Empfindung 
bezeichnet: ”distance as pathos, as sensation”.4 

* 

In dieser Hommage an Marcia möchte ich einige tastende Bemerkungen zu 
Schelling vorführen; er ist ihr in vielem ein wichtiger Denker gewesen. Ich 
werde mich hier auf die Erlanger Vorlesung5 beschränken, da Marcia gerade 
in ihr eine nach wie vor aktuelle Frage verfolgt hat. Diese Vorlesung hat sie 
dazu angeregt, ”den Abgrund eines ewigen Anfangs” (the abyss of an eternal 
beginning), wie sie es nennt, als Erfahrung auszulegen. Schon der Titel der 
Schrift, auf den ich hinweise, macht ihre Sichtweise klar: The Work of 
Experience. Das in der Erfahrung auf dem Spiel Stehende ist Denken, denn 
worum es hier geht, ist der radikale Ansatzpunkt des Philosophierens.6 Aus 
dieser Sicht soll unter anderem das Wissen nicht als Funktion des Begriffs, 
sondern von der Erfahrung her nachgedacht werden, angenommen man 
möchte es real oder ”lebendig” fassen, wie in der Schrift zu lesen ist.7 Die 
folgenden Betrachtungen werden von diesem Augenmerk Marcias geleitet, 
da die anregende Frage jetzt ist, wie das Wesen und die Stellung des 
Wissens in solchem Fall zu denken ist. Dieses ist ja sowieso diskursiv, 
„Stückwerk“,8 wie Schelling sagt, doch darüber hinaus auch überdeter-
miniert, wie zu zeigen ist. Nebenbei bemerkt, Marcia kommt zurück auf die 
Frage nach dem Anfang der Philosophie auch in anderen Schriften; das 

 
3 Sensibilität besagt also nicht sensorielle Information. 
4 Marcia Śa Cavalcante Schuback, ”On Enthusiasm” in Madness, Religion, and the Limits 
of Reason, eds. Jonna Bornemark and Sven-Olov Wallenstein (Stockholm: Södertörn 
University, 2015), 44. 
5 Es handelt sich um eine Vorlesung, die Schelling in Erlangen in den Jahren 1820–1821 
gehalten hat: Friedrich W. J. Schelling, Initia philosophiae universae (fortan Initia), hrsg. 
Horst Fuhrmans (Bonn: H. Bouvier u. Co. Verlag, 1969). 
6 S. Marcia Śa Cavalcante Schuback, “The Work of Experience” in Schelling Now, ed. 
Jason M. Wirth (Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2005), 75. 
7 Ibid., 67. 
8 Dies wird von Schelling betont, vgl. Initia 59.  
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obengenannte philosophische Erstaunen, thaumazein, zeigt sich ihr als „das 
Pathos, in dem die Philosophie entstehen kann“.9 

Doch Schelling erinnert uns, dass die Geburt der Philosophie nie 
schmerzlos ist. Auf dem Spiel steht nämlich Weisheit, was die Philosophie 
nach alter Ansicht ist. Die Weisheit muss dann freilich gesehen werden als 
etwas über alles Liegendes und Bewegendes, als bruchlos mit der „ewigen 
Freiheit“ verbunden. Die Weisheit bewegt sich wie der durch alles wehende 
Wind, der nie in einer Gestalt oder bei einem Geist stehen bleibt.10 So 
erzwingt sie den ihr Nachsetzenden auf den Schmerzensweg, der mögl-
icherweise zu einer reinigenden Wende führt. 

Ausdrücke wie „Abgrund“, „Weisheit“ und „ewige Freiheit“ mögen 
pathetisch wirken, doch es empfiehlt sich, den Zusammenhang zu beachten. 
Folgende Bemerkungen beschränken sich auf die Geburtswehen der 
Philosophie, über den die Erlanger Vorlesung immer noch beachtliches 
Material anbietet, obwohl Schellings Vokabular nicht immer leicht zu 
bewältigen ist. In seiner Schrift haben die Wehen ihre komplexe Vor-
geschichte, doch es sei hier in medias res angefangen, d.h. von der 
Beschreibung der Weise, wie das menschliche Bewusstsein in eine Krise 
gerät.11 

Der Anfang der Krise liegt in einem Widerstreit, der ein wichtiges 
Moment in dem Verhältnis zwischen dem Wissen – d.h. dem Bewusstsein12 
– und der Freiheit darstellt; dieses Verhältnis ist dem hier besprochenen
Thema zentral. Der Mensch will die Freiheit wissen und empfinden, aber
wo der Schwerpunkt gerade auf die andere Seite des Verhältnisses zu setzen
wäre, wird die Freiheit durch seinen Willen zum Wissen als Gegenstand des
Wissens entstellt. Die Frage, wie die ewige Freiheit zu wissen ist, reduziert
sich auf die Frage, wie sie in partikularer und repräsentativer Form
vorzustellen ist, obwohl sie aber nirgendwo stehen bleiben soll. Der Wille
zum Wissen wandelt die Freiheit insgeheim zur Unfreiheit. Die Folge dieser
Wandlung ist der innere und bis zum Sinnlosen verschärfende Umtrieb, wie

9 Śa Cavalcante Schuback, “On Enthusiasm”, 43. 
10 S. Schelling, Initia, 26–27.  
11 S. ibid., 42–43. Nach Marquet gehört Schellings Analyse der Krise zum dem 
Interessantesten, was die Erlanger Vorlesung anzubieten hat, vgl. Jean-François 
Marquet, Liberté et existence (Paris: Éditions Gallimard, 1973), 512. 
12 Bewusstsein und Wissen sind dann Phänomene desselben Niveaus. Ihnen geht der 
Wille zum Wissen vor, der nicht abhängig von menschlicher Initiative ist. „[Der 
Mensch] will wissen, eh’ er weiß, daß er wissen will” (Schelling, Initia, 62). 
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Schelling es nennt, der die menschliche Existenz gänzlich durchläuft. 
Ewiger Zweifel und innere Unruhe reißen den Menschen jetzt zu einer 
umtreibenden Bewegung, zu einer Rotation. Denn der Mensch will ja in 
jedem Fall die entfliehende Freiheit erfassen und Subjekt werden, d.h. 
individuell zum Bewusstsein von der Freiheit als Freiheit gelangen, obwohl 
er sie doch gerade so in vorstellender Erkenntnis zum Verschwinden bringt. 
Der Jagd nach der entfliehenden Freiheit zeigt sich als ständige Spannung 
und damit als Unfreiheit. 

Der reißende Kampf kann sich aber auch bis zu einer kritischen Stufe 
entwickeln. Die Spannung erreicht dann den Punkt, wo sie unerträglich 
wird und schließlich zu einer erleichternden Entscheidung, d.h. Wende 
führt, infolge deren sich die Spannung entladet wird und die Situation sich 
ins Gegenteil verkehrt. Schelling analysiert den Vorgang auf folgende 
Weise. Das partikulare und vorstellende Bewusstsein verliert die Kontrolle. 
Bis dahin hat es sich auf Kosten der ewigen Freiheit als Subjekt gesetzt, doch 
jetzt wird es durch das Stärkere von seiner Sonderstellung, die ihm nicht 
gebührt, in die Peripherie ausgestoßen.13 Durch den Ausschluss von seiner 
Stelle wird das Subjekt, nämlich das Wissende, das sich jetzt außer seinem 
vorstellungsmäßigen Selbst befindet, das Nicht-Wissende. Aber das Ver-
lieren seiner Stelle, wodurch es in die Lage des Nicht-Wissens gerät, ist dem 
Subjekt jedoch befreiend, denn wo das Wissen seinem Wesen nach 
gebunden war, ist das Nicht-Wissen auf genussvolle Weise frei. Tatsächlich 
versteht Schelling das Nicht-Wissen positiv als freies Denken, was ferner 
heißt, dass das Denken Aufgeben des menschlichen Wissens besagt.14 Im 
Hintergrund steht der Gedanke, dass die subjektiven Terme, das men-
schliche Wissen und Bewusstsein, gegenstandsbezogen, vorstellungsmäßig 
sind. Der Mensch will seiner Natur nach zum Subjekt des Wissens werden,15 
das aus allem, sogar seinem Selbst und seinem Sein, einen Gegenstand des 
Wissens (d.h. des Bewusstseins) machen kann. Diese subjektive Logik, in 
der man Züge der Reflexionsphilosophie erkennen kann, schließt eine 
Zentrierungstendenz ein, wie vermerkt worden ist.16 

Der entscheidende Schritt in der Krise ist die in der Wende geschehende 
Scheidung. Mit ihr wandelt sich das Wissen von der Freiheit, das jetzt auf 
neue Bahnen geführt wird. Dadurch, dass das menschliche Bewusstsein auf 
 
13 Ibid., 42–43.  
14 Ibid., 52.  
15 S. ibid., 62–63.  
16 S. Marquet, Liberté et existence, 513. 
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sein Wissen verzichten muss, wird zugleich Raum geschaffen für die Ander-
sheit der Freiheit, aber so, dass diese „transzendente“ Freiheit jetzt dem 
nicht-wissenden Bewusstsein da ist als „höchste Realität“, d.h. als „absolute 
Subjekt“ oder als Anderes, das sich von den Fesseln der Vorstellung befreit 
hat.17 Dadurch, dass das Bewusstsein in die Lage des Nicht-Wissens gerät, 
wird das Andere eigentlich vom Bewusstsein gesetzt. Als Ergebnis dieses 
”Akts” liegen, schematisch betrachtet, das Bewusstsein im Zustand des 
Nicht-Wissens, und sein Korrelat – das es also nicht weiß – das absolute 
Subjekt oder die Freiheit auseinander. Diese Elemente beziehen sich jedoch 
aufeinander wie „sympathisierende Organe“: eine Wandlung im Einen 
reflektiert sich im Anderen.18 Die Elemente werden also durch die Schei-
dung nicht völlig voneinander getrennt. Sie verlassen nur die falsche 
Einheit, von der sie gefangen waren. Schelling nennt das durch die 
Scheidung entstandene Verhältnis zwischen dem absoluten Subjekt und 
dem nicht-wissenden Bewusstsein die Ekstase (des Bewusstseins)19, und er 
vergleicht sie ferner mit dem thaumazein Platons, mit dem Erstaunen des 
Philosophen. 

Hier geht es jetzt um die obengenannte Erfahrung. Es muss jedoch 
beachtet werden, dass die Erfahrung komplex ist, da die Entscheidung der 
Krise mehrere „Momente“ enthält, die zusammen einen Prozess ausmachen. 
Die gerade beschriebene Scheidung ist der erste Moment. Marcias Idee von 
dem „Abgrund eines ewigen Anfangs“ beschreibt angemessen die 
Radikalität des in ihr entstehenden Nicht-Wissens. Nicht-Wissen bedeutet 
nämlich Verzicht auf den Unterbau des menschlichen Bewusstseins, 
einschl. des Objekts, der Systeme des Wissens und der Grundsätze des 
Denkens, wie auch des Subjekts, der Zeitgemäßheit und Gott. Diese 
koordinieren die Ordnung des Seienden.20 Die Neuheit der Erlanger Vor-
lesung aber ist nun die Analyse des Alles verlassenden und von Allem ver-
lassenen Bewusstseins als Ekstase.21 Wie schon vermerkt, ist das Bewusstsein 
im Zustand des Nicht-Wissens außer sich gesetzt, und ebendies bedeutet ja 

17 Schelling, Initia, 29, 38–39, 47.  
18 Ibid., 43. 
19 Ibid., 39. In der Spätphilosophie Schellings wird der Begriff als Ekstase der Vernunft 
präzisiert.  
20 S. ibid., 17–18, 33, 37–38. Schelling betont den Unterschied zwischen dem absoluten 
Subjekt und Gott, der nach ihm ein Seiendes ist (vgl. „das höchste Seiende“). 
21 Schelling weist auf die intellektuelle Anschauung hin, bevorzugt aber jedoch, sich auf 
die Ekstase zu konzentrieren. 
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Ekstase buchstäblich. Ekstase besagt, so verstanden, Erfahrung des Bewusst-
seins. Eine solche Erfahrung ist, wie Schelling sagt, dem Menschen Not.22 

Die Erfahrung ist eigenartig. Das absolute Subjekt steht, wie leicht zu 
folgern ist, an einem blinden Punkt des vorstellungsmäßigen Subjekts. Da 
der Kontakt mit diesem unmöglichen Element die Ekstase erfordert, muss 
m. E. auch die Erfahrung als heterogen bedacht werden. Zugleich ist zu 
beachten, dass der Kontakt, wie schon vermerkt, durch die Scheidung 
entsteht. Schelling betont, dass der ganze Prozess in diesem Auseinan-
derhalten besteht.23 Durch die Entscheidung der Krise wird ein spezieller 
Raum und eine spezielle Zeit geschaffen. Es geht nicht um das Erreichen 
einer mystischen Einheit.24 

Die Bestätigung dafür finden wir im nächsten Moment, wo es um die 
Manifestation der Freiheit geht.25 Diese geschieht, im Vergleich zum vorigen 
Moment, auf entgegengesetzte Weise. Im ersten Moment geriet die Freiheit 
im Folge der Scheidung in den Zustand, den Schelling als Korrelat der 
Ekstase des Bewusstseins, der „Äußerlichkeit“, die „absolute Innerlichkeit“ 
nennt. Im zweiten Moment geht, schematisch betrachtet, das absolute 
Subjekt in Objekt, und das nicht-wissende Bewusstsein in Wissen, d.h. in 
Subjekt, über. Den Anlass dafür gibt das absolute Subjekt. Kurz gesagt, da 
das Thema noch weiter unten besprochen wird: es geht um das Objekt-
Werden des Subjekts, nicht um seine Objektivierung. Wie man merken 
kann, wechseln die Elemente ihre Rollen,26 und zugleich wird ersichtlich, 
dass die ewige Freiheit, um sich zu offenbaren, das Wissen braucht. Aber 
wirkt nicht der Gedanke von dem Objekt-Werden der Freiheit, besonders 
im Lichte des Vorhergesagten, widersprüchlich? Es ist hier erforderlich, im 
Hintergrund des Gedankens die Grundkonzeption Schellings von der 
Freiheit zu erblicken. Freiheit wäre nicht Freiheit, wenn sie nicht auch 
Unfreiheit sein könnte: wenn sie sich nicht in eine Gestalt beschränken und 
einschließen, also bestimmt werden und sich artikulieren könnte, wie 

 
22 Ibid., 40. 
23 Ibid., 47.  
24 Schelling grenzt sich streng ab von der Theosophie. (Vgl. die Bemerkungen von 
Fuhrmans in Initia 215–219.) 
25 Über die Beschreibung der Momente, s. ibid., 44–46.  
26 Das absolute Subjekt geht in Objekt, d.h. „Äußerlichkeit”, das Nicht-Wissen hingegen 
in Wissen, d.h. „Innerlichkeit“, über. 
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Andrew Bowie sagt.27 (Wir merken, dass die Freiheit sich nicht auf bloße 
Unabhängigkeit von äußerlichen Bestimmungen reduziert.28) In dieser 
Form – als Objekt29 – ist die Freiheit auch etwas zu Wissendes (eine 
Gestalt). Das ist aber nicht alles. Denn die Freiheit wäre nicht Freiheit, 
wenn sie nicht eine Gestalt annehmen könnte, ohne dadurch irgendwo 
stehen zu bleiben, ohne also die Möglichkeit preiszugeben, als Subjekt aus 
jeder Gestalt herauszutreten, sich zu befreien und in eine andere Gestalt 
überzugehen. Wesentlich aber hier ist die Verbindung der Freiheit mit 
Bewegung. Tatsächlich ist die Freiheit nach Schelling das Subjekt der Bewe-
gung.30 Zu wissen ist die Freiheit damit jedoch nur indirekt, vermittelt, 
nämlich in Gestalten der objektiven Welt, nicht als Freiheit.31 Nebenbei 
bemerkt, Sein ist in Schellings Schrift oft das Synonym der Gestalt: das sich 
Einschließen der Freiheit in eine Gestalt besagt sich Einschließen „in ein 
Sein“.32 Es geht m. E. dann um Bewegung im realen Sinne: nicht in Bezug 
auf das Wissen, sondern auf die Freiheit. 

Kommen wir nach diesen Zwischenbemerkungen wieder zurück zum 
Verhältnis zwischen dem absoluten Subjekt und dem Bewusstsein, genauer 
gesagt zu dem Stadium, wo das absolute Subjekt in Objekt, und das nicht-
wissende Bewusstsein in Wissen, d.h. Subjekt übergeht. Zu dieser Wende 
gehört eine Eigenheit, die im Terminus Reflexion steckt. Nach Schelling 
geschieht der Übergang korrelativ: der Übergang des absoluten Subjekts in 
Objekt reflektiert sich im Übergang des Nicht-Wissens in Wissen, d.h. in 
Subjekt.33 Die folgende Formulierung fasst den Gedanken auf schärfste 
Weise zusammen: „Der Übergang aus Subjekt in Objekt reflektiert sich 
durch das Übergehen aus Objekt in Subjekt“.34 Der philosophisch beladene 
Terminus Reflexion erweist sich jedoch als betrügerisch, denn Schelling 
berichtet, dass er das Wort in diesem Kontext im Sinne von Spiegelung 
gebraucht. Es stellt sich dann heraus, dass das absolute Subjekt in um-
gekehrter Verhältnis, so „wie sich der Gegenstand im Wasser abspiegelt“, 
zum Bewusstsein steht. 

27 S. Andrew Bowie, Schelling and Modern European Philosophy (London and New York: 
Routledge, 1993), 130–140.  
28 S. Schelling, Initia, 20–22.  
29 S. ibid., 30.  
30 S. ibid., 15–21.  
31 Das absolute Subjekt kann nicht ein Gewusstes sein (ibid., 29). 
32 S. ibid., 22.  
33 S. ibid., 46.  
34 Ibid., 44. Schelling nennt hier das ekstatisch Nicht-Wissende „Objekt“. 
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Schellings Vergleich ist bedeutungsvoll. Ihre Pointe liegt in dem Nachweis, 
dass das Verhältnis zwischen dem absoluten Subjekt und dem Bewusstsein 
sich in der Reflexion verkehrt, wie Manfred Frank und auch Andrew Bowie 
betont haben.35 Durch den Vergleich greift Schelling tatsächlich in die im 
Wissen geschehende Veränderung ein, die seit der Besprechung der Ekstase 
hier in Frage steht. Die Veränderung führt, wie gezeigt wurde, durch die 
Unterbrechung des Wissens und die Entleerung des Bewusstseins zum 
Wissen in einer neuen, bestimmten Gestalt. Jetzt macht sich Schelling aber 
Sorgen um die Inversion, um die Tatsache, dass die Veränderung durch die 
neue Gestalt in eine subjektive Perspektive gerückt wird. Die Sorge ist 
verständlich, wenn man beachtet, dass das Wissen durch ständige 
Umbildung geprägt ist. Infolge der Inversion wird das Prinzip der 
Veränderung ins Bewusstsein, in seine reflektierende und verinnerlichende 
Tätigkeit gesetzt.36 Dies ist jedoch eine Täuschung. Schelling hebt hervor: 
„nicht mein Wissen gestaltet sich um, sondern es wird gestaltet“.37 In der 
Veränderung geht es, nach Franks Formulierung, um den Einfluss der dem 
Wissen sich entziehenden Aktivität. Der reale Grund des Wissens liegt 
daher nicht im Bewusstsein, sondern in der ewigen Freiheit, die, wie man 
sagen kann, „durch den Reflex [ihrer Gestalt] in mir, durch die Verän-
derung in meinem Wissen” existiert.38  

Der Gedanke, dass die Freiheit auf diese Weise existiert, ist m. E. mög-
lich nur aus der Sicht einer „Wiederumwendung“39, d.h. eines dritten 
Moments, durch den das in Objekt übergegangene absolute Subjekt „aus 
dem Objekt ins Subjekt wieder umgewandelt wird“.40 Immerhin beginnt 
hier ersichtlich zu werden, wie das Wissen abhängig bleibt von etwas, was 
nicht in den Bereich des positiven Wissens gelangt.41 Seine zu Anfang 
benannte Überdeterminierung kommt damit zum Vorschein. Ferner 
bezeugt das unter Einfluss Sein von der Dimension des Pathischen. 

 
35 Manfred Frank, Der Unendliche Mangel an Sein (Frankfurt am Main: Suhrkamp 
Verlag, 1975), 128–130; Bowie, Schelling and Modern European Philosophy, 130–140.  
36 S. Bowie, ibid., 137. 
37 Schelling, Initia, 47.  
38 Ibid., 48; Frank, Der Unendliche Mangel an Sein 129.  
39 Schelling, Initia, 64. Das Wort wird von Frank in diesen Kontext übertragen.  
40 Ibid., 51.  
41 S. Bowie, Schelling and Modern European Philosophy, 136. 
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Der dritte Moment tritt, wie schon bemerkt, als eine Wiederumwendung 
ein. Diese „weitere Reflexion“42 korrigiert die Inversion. Schematisch 
betrachtet ist das absolute Subjekt jetzt ein aus dem Objekt wiederher-
gestelltes Subjekt, welchem ein aus dem Wissen zurückgebrachtes Nicht-
Wissen entspricht.43 Dieses Nicht-Wissen ist aber verbunden mit einem 
eigentümlichen, gegenstandslosen Wissen, so dass der Prozess als Ergebnis 
etwas Neues erbringt, nämlich nichtwissendes Wissen, docta ingnorantia. 
Ebendies ist freies, nicht-wissendes Denken, von dem schon die Rede war. 
Solches Denken versteht Schelling gemäß dem Ausdruck sich erinnern.44 
Obwohl der Ausdruck auf die Vergangenheit und die Anamnesis hinweist, 
bedeutet er für Schelling zugleich Verinnerlichung. Zusammengefasst kön-
nen wir sagen, dass die Freiheit, als Ergebnis der Ekstase, der terminus a quo 
des Denkens ist.45 

Das Ergebnis der Krise – das absolute Subjekt und das ihm entge-
genstehende freie Denken – markiert nach Schelling die Geburtsstunde der 
Philosophie.46 Die auseinander getretenen Korrelate sind nach ihm zugleich 
als Fragmente einer vorigen Ureinheit zu verstehen.47 Diese ist jedoch keine 
falsche, zur Krise führende Einheit; m. E. ist sie vielmehr eine nachträgliche, 
genetische Voraussetzung: die Voraussetzung eines Ursprungs, aus dem das 
absolute Subjekt wie auch das Denken zusammen hervorgetreten sind. Was 
in Frage steht, ist die ewige Freiheit in ihrem indifferenten virtuellen 
Urstand, wo sie in Ruhe liegt und sich nicht wissen kann.48 Dieser Urstand 
waltet bevor die Freiheit aus ihm heraustritt, um die differenzierte Welt und 
ihre Systeme objektiv hervorzubringen. Es empfiehlt sich, im Hintergrund 
der genannten „Erinnerung“ diese unvordenkliche Ureinheit zu beachten. 

42 Franks Ausdruck (Der Unendliche Mangel an Sein, 129).  
43 S. Schelling, Initia, 45–46, 53.  
44 Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes „Denken” ist nach Schelling „sich erinnern”. 
Vgl. Friedrich W. J. Schelling, Grundlegung der positiven Philosophie, hrsg. Horst 
Fuhrmans (Torino: Bottega d’Erasmo, 1972), 459–460; vgl. auch Initia, 52.  
45 S. Schelling, Initia, 92. 
46 Ibid., 54. Es sei vermerkt, dass es dem Menschen gar nicht unabwendbar ist, in so eine 
Krise zu geraten. Außerdem führt die Spannung nur bei Wenigen zu einer befreienden 
Entscheidung (ibid., 61). Marquet hat das Problematische an dieser Ansicht hervor-
gehoben; in der Spätphilosophie wird sie jedoch verändert (vgl. Marquet, Liberté et 
existence, 516-517). 
47 S. Schelling, Initia, 53–54; Marquet, Liberté et existence, 515. Schelling spricht auch 
vom Urbewusstsein. 
48 S. Schelling, Initia, 24–25; auch Marquet, Liberté et existence, 511. 
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Kommen wir zurück zu Schellings Erörterung der Geburtsstunde der 
Philosophie. Ihre Aussage ist, dass durch die Scheidung von dem absoluten 
Subjekt und dem Denken Raum geschaffen wird für ein Wissen, das philo-
sophisch ist, und nicht mehr subjektiv, d.h. Wissen für den Menschen. Der 
Jagd nach der Freiheit, der zu einer Krise führte, ist ein Beispiel des 
Letzteren. Es lohnt sich aber, das Folgende zu merken: um die Freiheit 
subjektiv verfolgen zu können, muss der Mensch schon bereits selbst ewige 
Freiheit gewesen sein – ohne es zu wissen, jedoch als bewusstes Wesen. Als 
solches Wesen markiert der Mensch einen Wendepunkt in der Natur, in 
welcher die Bewegung (der Freiheit) auf dem Niveau der Reproduktion und 
der Rotation stehen geblieben ist, und dies auf Kosten der Fortschreitung 
und des Neuen. Nach Schelling ist das menschliche Bewusstsein die einzige 
Stätte, wo die Freiheit zu sich kommen kann.49 Die Voraussetzung dafür ist 
jedoch die Ekstase, die Setzung der ewigen Freiheit als das Andere; nur so 
wird es dem Denken möglich, dadurch dass es hier seinen eigenen Beitrag 
leistet, „sich die Freiheit zu erinnern“.50 Anderenfalls bliebe der Mensch nur 
die Plattform der Freiheit. Eine solche Veränderung des Wissens eröffnet 
der Freiheit die Möglichkeit zum Selbsterkennen.51 Wie zu merken ist, spielt 
das Wissen der Freiheit oder die Weisheit, wie Schelling sagt – oder eben die 
Philosophie – eine entscheidende Rolle bei der Bewegung der Freiheit selb-
st. Vom Wissen erwartet man, dass es die Hemmungen der Fortschreitung 
überwindet und den allgemeinen Verlauf der Dinge belebt, obwohl es doch 
die „ideelle Wiederholung“ der objektiven Hervorbringung ist.52 

Der Anfang von Allem liegt also in der „Indifferenz“, im Urstand der 
ewigen Freiheit. Aber „durch die schärfste Differenz“ fängt alles wieder an, 
wie Jean-François Marquet die Sache formuliert. Mit diesen Worten betont 
er die Ekstase, die Setzung der Andersheit der Freiheit in dem von Schelling 
umrissenen System.53 Das ist eine wichtige Stellungnahme: m. E. muss dann 
auch die Wiederholung berücksichtigt werden. Der Akt der Setzung wieder-
holt, wie wir gesehen haben, aber sie wird auch wiederholt. Nach Schelling 
”gilt [die Ekstasis] auch von jedem einzelnen Wissen in [der] Fortsch-

 
49 S. Schelling, Initia, 47.  
50 S. Marquet, Liberté et existence, 518. 
51 S. Schelling, Initia, 31. Selbsterkennen ist das Ziel der ganzen Bewegung.  
52 S. ibid., 15–16, 28.  
53 Marquet, Liberté et existence, 514.  
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reitung.”54 Es lohnt sich dies in Bezug auf die Geburtsstunde der Philo-
sophie zu beachten. 

Im Lichte dieser Gedankengänge der Erlanger Vorlesung scheint es bei 
Marcias Idee des „Abgrundes eines ewigen Anfangs“ um die Freiheit zu 
gehen. Drückt die Wiederholung nicht aus, dass die ewige Freiheit – der 
„absolute Anfang“ und der reale Grund des Wissens – sich entzieht? Die 
ewige Freiheit ist ja erkennbar im Menschen als ein wiederhergestellter 
Anfang, der gerade „abgründig“ ist.55 Die Abgründigkeit bedeutet u.a. Un-
zeitgemäßheit. Der Mensch ist „mitten in der Zeit, nicht in der Zeit” 56; die 
ewige Freiheit kann nicht gedacht werden, ohne so gesetzt zu sein, dass es 
„ewig nur als gewesen“ ist.57 Ferner bedeutet die Abgründigkeit aber auch, 
dass der Mensch „aus Freiheit sich der ewigen Freiheit versagen kann“.58 

Betrachten wir jetzt den Prozess des philosophischen Wissens. Die 
vorher beschriebenen Momente wiederholen sich dann, jedoch im Lichte 
des Ergebnisses der Krise. Der Prozess verwirklicht sich nach Schelling als 
inneres Gespräch des Philosophen und die Seiten – oder „Principien“ – 
dieses Gespräches sind die ewige Freiheit einerseits und das freie Denken 
andererseits. Es ist beachtenswert, dass der Philosoph diese Unterredung aus 
der Stellung des Denkens, das sein „Wissen“ ist, führt. Der Dialog fängt aus 
der Initiative der ewigen Freiheit an, da die Stellung des absoluten Subjekts, 
in welche sie dank der Ekstase gesetzt ist, instabil ist. Die Freiheit wird von 
dem ihr entgegenstehenden nicht-wissenden Bewusstsein, d.h. von dem 
alles Wissen abwehrenden Denken, in die „Enge der absoluten Innerlich-
keit“ abstrahiert und isoliert.59 Nichtsdestoweniger ist die Freiheit ihrer 
Natur nach das meist Bewegliche. Ihre Isolierung kann sie einzig so 
überwinden, dass sie sich dem nicht-wissenden Bewusstsein in Form eines 
(wissbaren) Objekts darbietet. Dies wurde oben bei der Erörterung des 
zweiten Moments beschrieben. Der Ausweg liegt also im Wissen: weil es 
ständig in Veränderung ist – „[das Wissen] ist stets ein anderes und doch 
dasselbe”60 – und deshalb eine offene Stelle in der Welt bedeutet,61 schafft es 

54 Schelling, Initia, 47.  
55 Ibid., 33.  
56 Ibid.  
57 Ibid., 92. 
58 Ich verweise hier auf den Komment von Fuhrmans (ibid., 207–208).  
59 Ibid., 43, 54–55.  
60 Ibid., 47.  
61 Ibid., 28.  
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freien Raum. Dank dieser Eigentümlichkeit wird das Wissen ein Medium. 
Das absolute Subjekt braucht es, denn es will das in seine Gestalten objek-
tivierte Wissen sich wieder innerlich machen. Wie sich schon vorher 
herausstellte, geht es darum, dass die Bewegung ideell wiederholt wird. Dies 
verlangt jedoch den Beitrag der anderen Seite, nämlich des Denkens als 
docta ignorantia. Das Wesentliche aber ist, dass das, was zum Wissen als 
auch zu seiner Veränderung anregt, auf der Kehrseite des Denkens liegt. 

Die Weise, wie das Denken an das philosophische Wissen teilnimmt, ist 
eigenartig. Nach Schelling ist das Denken die widerstrebende Seite des 
Dialogs. Die obengenannte Darbietung des absoluten Subjekts stößt auf den 
Widerstand des Bewusstseins; dieses will nämlich nicht auf die Freiheit des 
Denkens, d.h. auf die genussvolle Seligkeit des Nicht-Wissens verzichten 
und die Erneuerung der Spannung, welche die Rückkehr zurück zum 
Subjekt des Wissens bedeutet, zulassen.62 Das Denken ist wie der Bremser 
der Bewegung, denn sein Beitrag zu diesem Prozess ist die Unbeweglichkeit. 
Diese erinnert an die Ruhe des oben besprochenen Urstandes. Nach 
Schelling wirkt das Denken als eine im Wissen aufhaltende und retar-
dierende Kraft, die jeden Schritt des Prozesses abstreitet, so dass folglich 
kein einziger Moment überzuspringen ist. Das Wissen wird gezwungen, 
den und nur den Schritt zu machen, den das Streiten jeweils als notwendig 
diktiert. Der Philosoph ist also nicht der, der das Wissen erzeugt; vielmehr 
liegt seine Rolle darin, in seinem Wissen der Bewegung widerzustreben, in 
der das Wissen eigentlich erzeugt wird. Er kann aber auch den Dialog 
jederzeit abbrechen und dabei stehen bleiben, ein einseitiges System 
anzutreiben.63 

Hier geht es jetzt genau um die Geburtswehen der Philosophie, um den 
„tiefgehende[n] Proceß, der die Züge seiner Bewegung in unser eignes 
Innere eingräbt”.64 Es sollte schon klar sein, dass die eigentlich erzeugenden 
Kräfte auf der Seite der ewigen Freiheit liegen. Damit das Wissen nicht 
ohne Realität bleibt, muss der Philosoph einen Bezug zu diesem Element 
herstellen.65 Schelling bezieht sich hier auf Sokrates Beispiel: dieser erklärt, 
er wisse nur das, dass er nicht weiß, womit sein Bezug auf das Wissen 
Erzeugende ausgedrückt wird. Er kann nicht mehr selbst gebären, aber mit 
 
62 S. ibid., 52, 55–56.  
63 Marquet, Liberté et existence, 517; vgl. auch Schelling, Initia u. a., 10–14. 
64 Schelling, Initia, 48. 
65 Schelling setzt sich ab von einem subjektiven Wissen, das in dem Rahmen der Begriffe 
bleibt, wie z.B. die Dialektik.  
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seiner Hebammenkunst kann er seinen Gefährten in den philosophischen 
Geburtswehen, die er erregt hat, helfen. In der Tat leitet er die Geburt, die 
er nicht beschleunigt, sondern aufhaltet: mit beständigen Widersprüchen 
ermahnt er den Gefährten, die Wehen und den durch Tag und Nacht 
dauernden Zweifel auszuhalten, bis die Zeit für die Geburt gekommen ist. 

Das Geheimnis des Philosophen ist nach Schelling seine Verdoppelung 
in diese zwei Seiten, und das Führen eines Dialogs in seinem Inneren. Er 
nimmt teil in dem Dialog aus einer sokratischen Stellung, so dass er die 
treibende und nach Wissen verlangende Seite vom Eilen aufhält. Seine Kraft 
ist eine Kunst des Retardierens. Dasselbe gilt von dem Künstler. Auch ihn 
kennt man nicht so sehr von seiner treibenden, produzierenden und besch-
leunigenden, sondern von seiner aufhaltenden Kraft.66 

Übersetzung aus dem Finnischen von Miika Luoto 

66 Ibid., 55–56.  
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Epimeleia 

Hans Ruin 

ἔστι γὰρ τοῦτο τόκος ἐν καλῷ καὶ κατὰ τὸ σῶμα καὶ κατὰ τὴν 
ψυχήν 

Platon, Symposion 

Liebende, wäre nicht der andre, der die Sicht verstellt, sind nah 
daran und staunen… 

Rilke, Duineser Elegien 

I sitt försvarstal inför den athenska församlingen förklarar Sokrates varför 
han inte följt en vanlig livsbana och brytt sig mer om yttre angelägenheter, 
tillgångar och positioner. Istället har han försökt visa att det väsentliga är att 
först ”bry sig om att själv bli en så god och insiktsfull människa som möj-
ligt”.1 Att man ”i en stad som på många sätt kan skryta om vishet, styrka och 
välmående” inte ägnar mer möda och intresse åt själens odling betraktar 
han rentav som en ”skam”. I Gästabudet beskriver sedan Platon hur 
Sokrates återkallar vad han i sin tur hört från den visa Diotima, om hur det 
mest eftersträvansvärda är att ”vårda själen” som en blomma, också om den 
bor i en ömtålig kropp, och att ”visa den omsorg” (210c). I den kanske mest 
utförliga diskussionen av detta tema, dialogen Alkibiades, som riktar sig till 
den fåfänge ynglingen med samma namn, utmynnar hela samtalet i denna 
enda fråga: ”vad betyder det att ägna omsorg åt sig själv?” (127e). Här blir 
svaret att det handlar om att ”att lära känna sin själ”, vilket i sin tur är att 
idka ”besinning” (130e, 133c). Men i denna slätstrukna och av Schleier-

1 Försvarstalet, 16c. Jag citerar genomgående från Jan Stolpes översättningar i Platon, 
Skrifter (Stockholm: Atlantis, 2000-2009). 
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macher med rätta ifrågasatta dialog tycks temat redan ha stelnat till doktrin 
och till mekaniserad pedagogik, som om omsorgen om omsorgen redan 
från första stund också var någonting hotat. 

Omsorgen om självet och om den egna själen – epimeleia heautou och 
epimeleia tes psuches – är ett bekant och återkommande tema i de platonska 
dialogerna. Det är så bekant att det nära nog slitits ner till en fras. Hos 
Foucault togs det upp på nytt, inspirerat av Pierre Hadot men också av 
Nietzsches moralgenealogi, och gjordes till ett centralt tema under hans 
sista år. Den tredje delen av Sexualitetens historia fick undertiteln ”Om-
sorgen om sig”, Le souci de soi.2 Foucault lokaliserar där tematiken inte bara 
till den sokratiskt-platonska filosofin, utan också bakåt till äldre asketiska 
praktiker, liksom även framåt till en mer populär antik självhjälpslitteratur 
som kretsar kring sexualitet, samliv och hälsa. Han noterar att termen 
epimeleia, ”omsorg om…”, har en bred användning, som en benämning för 
många sorters bestyr, inom såväl jordbruk, läkekonst och krig.3 I den 
riktningen läser han det också som ett vittnesmål om hur människan vid 
denna tid i både ord, tanke och handling tar sig an och bemäktigar sig själv. 
Så utvecklas hans intresse för denna självomsorgens tematik slutligen till en 
fråga om hur subjektet vinner ”herravälde” över sig själv i en omfördelning 
av makt och kraft, och hur den antika kulturen ger upphov till en ”behärsk-
ningsteknik” varigenom det moraliska subjektet konstitueras. Det är i 
denna anda som han talar om ”Sokrates helgade självomsorgstema”, som en 
aspekt av en vid denna tid framväxande ”levnadskonst” som också en 
”subjektivationsteknik” och en ”livsteknik”, en techne tou biou.4  

Genom Foucaults analys har vi fått en förändrad syn på det filosofiska 
subjektet och den mänskliga själen, som också ett historiskt-genealogiskt 
projekt. Det som en gång kanske sågs som en evig mänsklig själ har kommit 
att betraktas som en med stöd av olika tekniker upprätthållen praktik, på ett 
sätt som också färgat den samtida förståelsen av vad subjektivitet och 
mänskligt liv egentligen är. Men genom tillvänjningen till denna tanke-
modell – som i Foucaults eget fall förvisso rymde fler dimensioner än vad 

 
2 På svenska Sexualitetens historia 3. Omsorgen om sig, övers. B. Gröndahl (Stockholm: 
Gidlunds, 1987), särskilt kapitel 2. Hadots omfattande arbete med antik filosofi, som i 
mycket centreras kring idén om filosofin som livskonst och självomsorg, finns delvis 
samlat i hans nu också på svenska tillgängliga Vad är antikens filosofi?, övers. J. 
Jakobsson (Göteborg: Daidalos, 2015), se särskilt kapitlen 3–4.  
3 Ibid., 48ff. 
4 Ibid., 42. 
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som framskymtar i de vanliga kommentarerna – riskerar samtidigt något 
väsentligt hos den specifikt sokratiskt-platonska och – vågar vi säga – 
diotimska självomsorgen att gå förlorad. För i grund och botten handlar 
denna epimeleia inte så mycket om makt, behärskning och teknik, som om 
att snarare lära sig förlora sig själv, men att kunna göra det i en fri och 
skapande uppmärksamhet mot det som är. Det är hursomhelst i denna 
riktning som jag ska röra mig här, i en reflexion som därmed vill uttrycka 
sin tacksamhet för något den en gång mottog från Marcia, nämligen 
uppmaningen att lära sig vistas på ett tänkande sätt i mellanrummet. 
 
Hos Homeros förekommer verbet melo i många olika former för att 
uttrycka att någon tar sig an, visar intresse för och ombesörjer något. Det 
kan gälla en uppgift, en levande varelse eller ett ting. Hos Hesiodos finns 
också ett verb meletao, med betydelsen att bemöda sig om, men också att 
uppmärksamma och studera. Substantivet epimeleia finns inte belagt i de 
äldsta bevarade grekiska texterna, men kan ses som en lite senare substan-
tivbildning som riktar blicken mot bestyrandet själv, detta att vara upptagen 
av och inriktad mot något. Hos Liddell & Scott översätts det som care, 
attention, och diligence. I sin stora på tyska publicerade etymologiska 
ordbok översatte Hjalmar Frisk det med både Sorge och Fürsorge, men även 
med Aufmerksamheit, uppmärksamhet. Chaintraines samtida franska ety-
mologiska lexikon nöjde sig med att härleda det motsvarande verbet 
epimelomai, vilket där återges som prendre soin de och veiller à, ta sig an 
och vaka över. I Stephanos grekisk-latinska ordbok anges som första post 
för epimeleia det latinska Cura, men också Diligentia och Studium, 
ihärdighet och strävan. I Melins Grekisk Svenska Ordbok från 1845 slutligen 
översätts epimeleia som ”omsorg”, men också som ”sorgfällighet”, ”flit”, och 
att ”bära omsorg för ngn el ngt”, vilket i sin tur exemplifieras med ”själens 
utbildning”, men också med den ”ära” som visas ”åt en avliden”. 

De olika exemplen på översättningar och de textställen de åberopar 
inringar en domän av mänskligt handlande, där människans hållning blir 
synlig, eller snarare där hon själv framträder som en kvalificerad hållning: 
som den som bryr sig om och tar sig an. De inringar hennes liv som en 
sträckning som spänner över såväl det kommande som det redan inträffade. 
I epimeleia kan människan visa omsorg om att fostra och utbilda. Men i 
epimeleia kan hon också rikta sig mot det förgångna, mot de döda, liksom 
mot deras minne och arv. Genom epimeleia framtonar livet därmed som 
stående och verkande i en öppen tidshorisont, där såväl det framtida som 
det förflutna är föremål för omsorg. Hur ska vi då förstå den förvandling 
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och förskjutning av begreppet som sker i den sokratiskt-platonska filosofin, 
där epimeleia inte längre i första hand handlar om att ta hand om det som 
man möter i världen, varken nu, då eller sedan, utan där det istället blir till 
en praktik riktad mot sig själv, och mot den egna själen? Hur ska vi förstå 
denna inriktning mot det egna och inre, mot subjektiviteten som ett 
föremål för omsorg? 
 
I ett av de bevarade fragmenten av Herakleitos (DK101) sägs det: ”jag sökte 
mig själv”, edizesamen emeouton. I ett annat fragment talar han om hur vi 
”aldrig ska upptäcka själens gränser, om du så färdas varje väg” (DK45). De 
två satserna pekar mot den tematik som sedan också ska återkomma hos 
Sokrates. Den tänkande riktar sig här mot sig själv, inte för att sluta sig 
inom självet och inte för att dra sig undan, utan för att öppna sig mot något 
som i sin tur saknar tydlig gräns. Hos Herakleitos kan vi ana hur den antika 
självomsorgen inte behöver inskränka sig till att upprätta en isolerad zon 
eller ”inre fort”, som det senare ska heta hos de romerska stoiker som gjorde 
ett så djupt intryck på Hadot och Foucault. Istället kan vi se hur en rörelse 
inåt också och på samma gång inbegriper en rörelse utåt. I sökandet efter 
det egna vänder sig människan också mot det okända och yttre. För trots att 
världen och dess utläggbara ordning är något delat, så ”lever de många som 
om de hade ett eget förstånd”, som det också heter hos Herakleitos i det 
fragment som enligt Sextos Empeirikos ska ha stått alldeles i början av 
boken (DK2). 

Den heraklitiska förståelsen av sökandet efter det egna är viktig för att 
förstå vad vi senare finner hos den platonske Sokrates. Tanken på en 
omvårdnad av själen och av det egna tycks visserligen peka vidare mot 
upprättandet av den ”inre” människan med sitt ”inre liv” som vi möter 
henne i den kontemplativa litteraturen där själen också blir till ett fönster 
mot en inre och hinsides verklighet. Men i den heraklitiska ansatsen 
handlar det till sist inte om att dra sig undan från världen. Tvärtom bottnar 
hela tankefiguren i den omvända diagnosen, nämligen att människan 
vanligtvis är sluten i sitt inre, bunden av sina begär och bekymmer, en ego-
istisk varelse, som därför först måste öppnas upp mot det som är. Själen är 
med andra ord inte ett gömställe som ska inredas som en tillflykt undan en 
krävande verklighet. Själen ska istället sökas i en rörelse som väsentligen 
saknar slut, som inte en väg bort utan som en väg ut. 

När Heidegger långt senare fångar upp och för vidare den husserlska 
fenomenologins ansats är det kring denna fråga och tematik som vi tyd-
ligast kan se hur han till sist väljer sin egen väg. Husserls filosofiska ärende 
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består just i att skapa en reflexiv punkt från vilken världens framträdande 
kan få framträda. Genom att upphäva – genom epochén – de affekter och 
begär som binder den naturligt inställda själen till världen, för att på så vis 
istället låta framträdandet som sådant bli till en själens händelse, åstad-
kommer han den neutralisering som först möjliggör den fenomenologiska 
blicken. Genom att först rikta uppmärksamheten bort från världen tillbaka 
mot själen och dess egen skapande rörelse – dess intentionalitet – gör han 
världen läsbar på nytt i dess fenomenalitet. Men i denna upptäckt av den till 
sikt ombesörjda själens förmåga leds han också att inringa denna plats som 
ett eget hemlighetsfullt och avskilt rum, som ett ”transcendentalt jag”, som 
till sist tycks tillerkännas förmågan att klara sig självt på egen hand. Det är 
inför tanken på detta ur metoden självt framsprungna och från världen 
avskilda ego som Heideggers tanke böjer undan och söker en annan väg. 
Det är inte de reduktiva och reflexiva operationerna i sig han kritiserar i den 
husserlska fenomenologin, inte heller dess avvisande av en naiv naturalism 
och realism. Vad han däremot inte följer är det sätt på vilket dess reflexiva 
praktik i slutändan återskapar en stoiskt-kristen-augustinsk innerlighets-
kultur. Tillvaron befinner sig nämligen väsentligen i en värld, där den lever 
förbunden med andra, i en tidslig-historisk sträckning som förbinder den 
med de döda och med de ännu ofödda. Också i sin högsta reflexiva och 
spekulativa praktik står den i en fortlöpande relation.  

I paragraf 41 av Vara och tid sammanfattar Heidegger vad som dittills 
framkommit om tillvarons sätt att vara, hur den på samma gång är ett före-
sig-varo och en kastadhet i en värld tillsammans med andra. Till sist drar 
han samman alla dessa bestämningar i en definition där själva oupplös-
ligheten mellan varje led grafiskt markeras av de bindestreck och inskjutna 
parenteser som håller den samman: ”före-sig-redan-varo-i-(världen) som 
vara-vid (inomvärldsligt påträffat varande)”.5 Som en samlande term för 
denna komplexa inflätade helhet ställer han sedan ett enda ord: Sorge, 
omsorg. Tillvaron är omsorg. Genom alla sina åtaganden och relationer 
fortsätter den att verka som omsorg, också, och inte minst, när den faller till 
föga och låter sitt liv levas som det levs som mest, eller då den sätter sin 
förhoppning till ett annat liv, någon annanstans. Att tillvaron lever som 
längtan och drift är grundat i dess vara som omsorg, i en omsorg som 
ständigt också är benägen att ”förtränga andra möjligheter”. I den rena 

5 Citerat från Jim Jakobssons översättning, Vara och tid (Göteborg: Daidalos, 2013), 192 
(originalpaginering). 
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driften, skriver han, har ”omsorgen ännu inte blivit fri”, och detta trots att 
det var omsorgen som först lät tillvaron erfara driftens möjlighet. Det är 
som om livet då ännu bara driver i den drift och längtan som också utgör 
vad den är. Men i dess möjlighet ligger också att ”ontiskt existentiellt 
modifieras”, och på så vis låta den omsorg den alltid redan är också bli sig 
själv, bli egentlig. Kanske kunde vi sammanfatta denna reflexiva praktik så 
här: Om människan i grund och botten är omsorg, så är det en omsorg som 
också har att ta omsorg om sig själv, genom att göra den omsorg hon alltid 
redan är till en självomsorg, för att därigenom befria den/sig från den 
hämning som också hör till den själv. 

Det förtätade stycke som presenterar detta begrepp följs i Vara och tid av 
en kort och lite märklig paragraf som utgår från en gammal latinsk fabel. 
Heidegger säger sig här vilja grunda sin definition av tillvaron som omsorg i 
en äldre folklig tradition där människan redan spontant förstått sig själv på 
detta sätt. Som belägg åberopar han en av den latinske författaren Hyginus 
mytologiska fabler, som också Goethe hade använt sig av i Faust. Fabeln 
handlar om den personifierade ”Omsorgen” – Cura – som av jord skapar 
människan och därför av Saturnus ges besittning över sin skapelse, även om 
denna får namnet homo, från humus. I sin kommentar till denna fabel och 
hur den sägs stärka det legitima i att benämna människans grundväsen som 
Sorge/Cura nämner Heidegger att cura ju inte bara betyder att ängslas, utan 
också att visa ”sorgfällighet” och ”hängivenhet”. Han åberopar också Seneca 
som från ett av sina brev får vittna om hur den dödliga människan når sin 
fullbordan genom omsorg, och att hennes fullbordan, perfectio, nämligen 
att bli vad hon kan vara i sin frivaro för sina egnaste möjligheter, är just en 
bedrift av omsorgen.  

Det är anmärkningsvärt att se hur han här i ett stycke som inte bara syf-
tar till att ge människans hennes grundläggande definition, utan också att 
historiskt-mytologiskt förankra denna definition i en spontant utvecklad 
självförståelse, väljer att helt runda just det begrepp som döljer sig bakom 
det latinska cura, i synnerhet som det förekommer hos Seneca, nämligen det 
platonskt-sokratiska epimeleia, vars bokstavliga översättning det är. Istället 
för att knyta an till det begrepp och den tematik som historiskt har en 
längre tradition och som framför allt i filosofiskt hänseende äger en poten-
tiellt djupare syftning, nämligen det platonska epimeleia, så stannar 
Heidegger här, i sin förment ursprungligt-mytiskt-folkliga grundande av 
Sorge, vid en senantik romersk litterär kompilatör och i en latinsktalande 
stoiker.  
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Hans ovilja att grunda sin tanke om människan som Sorge i det grekiska 
begrepp som skulle ligga närmast till hands blir än mer anmärkningsvärd 
om vi betänker den vidare ontologiska syftning som begreppet Sorge har i 
den existentiala analytiken. Det handlar nämligen inte bara om en defini-
tion av människan som i en koncentrerad gestalt ska förmedla hennes 
alltid-redan-inbegripenhet i och med det varande. Ytterst sett handlar det 
också om att försöka inringa den tillvarons spekulativa mitt genom vilken 
världen som sådan tillåts framträda. Tillvaron i den existentiella analytiken 
är ju inte ett inre som genom en gåtfull mekanism etablerar ett förhållande 
till något yttre. Den är redan i det yttre, ja den är förytterligad genom själva 
sin kastadhet in i och ut mot en värld, i sin ”upplåtenhet”, Erschlossenheit. 
Det är detta som menas med att tillvaron själv är ljusningen, som det också 
heter så vackert i §28 av Vara och tid. Men just på grund av att hon är 
denna upplåtenhet och öppning i och mot det varande, så är den också i 
någon mening ansvarig för det framträdandes framträdelse. Det vilar på 
tillvaron att låta världen framträda som den är, liksom det ligger i dess 
möjlighet att tillsluta detta framträdande, vilket är precis vad Heidegger 
menar med att det till upplåtenheten också hör en möjlighet att förfalla. Att 
vårda denna plats och att värna om att dess ljus inte fördunklas och släcks 
är att vårda sig själv och den egna själen. Men till sist görs detta inte bara för 
självets och själens egen skull, utan för att framträdandet som sådant ska 
tillåtas ske. Det är vad egentlighet till sist handlar om i Vara och tid. 

Heidegger själv låter dock här inte antyda några vägar tillbaka till den 
platonskt-sokratiska filosofin. Bakgrunden till denna ovilja ligger utan tvekan 
i hans syn på såväl den historiska platonismen, som på dess moderna 
efterföljare, till vilka han räknas såväl nykantianer som i viss mån också 
Husserl. I en av hans viktigaste tidiga föreläsningsserier, om det religiösa 
livets fenomenologi från 1920, beskriver han den ”platonska vägen” som den 
som helt avvisar det historiska i människan och därmed den ändliga levda 
existensen. Här har han ännu inte börjat tala om den mänskliga tillvaron som 
Sorge, men däremot som ett ”bekymrande sig om”, som Bekümmerung.6 
Samma år skriver han också sin omfattande recension av Jaspers Psychologie 
der Weltanschaungen. Här utvecklar han uttryckligen tanken om det faktiska 
livet som väsentligen en ”självomsorg”, som en Bekümmerung des Selbst um 
sich selbst, och som en Selbstbekümmerung, alltså ordagrant som en själv-

6 GA 60, 52f. 
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omsorg.7 Begreppet är helt centralt för hela det argument han utvecklar där. 
Det utgör därtill en förtätad skiss av hela den existentiala analytiken som en 
alternativ livsontologi som fångar livet i dess utsatta rörelse, som en historisk 
och hermeneutisk existens. I denna egenskap beskrivs livet som också 
ständigt utsatt för en ”tendens till fallande” (Abfall) ner mot objektifierade 
betydelser i omvärlden liksom under traditionens tyngd. Just därför måste det 
inom och för sig själv utöva en ”destruktion”, en självkritik som förblir, 
skriver han här, ”i enlighet med sin mening förbunden med den konkret egna 
fullhistoriska självomsorgen” (ihrem Sinne nach verhaftet in der konkret 
eigenen vollhistorischen Selbstbekümmerung, s 34). Här knyts alltså tanken på 
livet som självomsorg samman med den grundläggande förståelsen av det 
som ett historiskt och icke-objektiverbart skeende, där omsorgen själv måste 
inbegripa en kritik av sin egen inre rörelse och motivation. Självet är med 
andra ord ingen plats dit jaget kan dra sig undan, utan istället en rörelse inom 
vilken kampen ständigt utspelas om öppenhet och förslutenhet. Men inte 
med ett ord låter han heller här antyda en förbindelse till en sokratisk-
platonsk epimeleia. Så djupt sitter uppenbarligen bilden av vad ”platonism” 
innebär att själva den platonska tanken och tankefiguren måste döljas för att 
själv kunna sättas i rörelse. 
 
I förordet till en samling texter om att läsa Platon skriver Marcia om hur 
den samtida filosofin fortsätter att brottas med det platonska arvet, men hur 
den samtidigt i sin strävan bort från Platons förmenta ”idealism” och 
abstraktioner till förmån för kroppar och passioner ofta bara reproducerar 
dess nedärvda dikotomi mellan medvetande och värld. Hon lyfter där fram 
Husserl och fenomenologin som en väg in i att tänka ”medvetande och 
värld som levande strukturer” och ”varat som ett framträdande”. Det hus-
serlska väsenskådandet läses då inte som återupprättandet av en ”platon-
ism” i gängse mening, utan tvärtom som en väg som öppnats tillbaka till 
dess kanske djupaste tanke, nämligen av självbesinnandet som också ”en 
’omsorg om själen’, som en epimeleia tes psuches”.8 Hos Jan Patocka, i en 
essä från samma volym, heter det att denna omsorg om själen till sist är vad 
som öppnar själva begreppet själ, som också namnet på filosofins egen 

 
7 GA 9, 32ff.  
8 ”Inledning” till Att läsa Platon, red. C. Cederberg (Symposion: Stehag, 2007), 9f. 



EPIMELEIA – RUIN 

99 

mitt.9 Hos honom kan – till skillnad från Heidegger, men också i grunden 
tack vare Heidegger – det platonska motivet i den fenomenologiska 
reflexiva rörelsen fritt fällas ut. Hos honom blir Platon därmed också någon 
som just genom sin själs-omsorg också upptäckt människan som den 
varelse ”för vilken världen uppenbaras, för vilken den framträder” (125). 
Det är denna insikt som också låter Patocka formulera filosofin som ”ett liv 
i sanning”, som en strävan att svara mot hur det är som också en praktik 
utövad på det egna självet. 

Hur kan då människan upprätthålla sig på denna plats? Hur kan hon 
undvika tendensen och frestelsen att låta idealet förvandlas till dogm, till 
mantel och till fort? Vad innebär det egentligen att verkligen stå i det 
öppna? I en text om ”uppmärksamhetens fenomenologi” beskriver Marcia 
hur erfarenhet bara uppstår ur själva spänningen mellan det sedda och det 
osedda, mellan fokus och bakgrund.10 Hon visar hur uppmärksamhet 
genom fenomenologin låter sig tänkas inte i första hand som övergången 
från förströddhet till fokusering, utan snarare som just detta sammanfal-
lande av att se och se bortom, av att se också det osedda i det sedda, i en 
rytmisk rörelse mellan närvaro och frånvaro. Det handlar om att stiga in i 
och upprätthålla sig i det öppna på ett sådant sätt att inte bara se vad som 
framträder utan också framträdandet själv i det framträdda. Människan 
måste då inte bara lämna det subjektiva inre till förmån för det objektiva 
yttre och rollen som betraktare, utan hon måste själv därtill bli en en 
deltagande i det egna seendet.  

Först då kan uppmärksamheten, som hon skriver, förstås som att med-
vetandet och tingen ”blir annat, då det medvetna subjektet bryter samman 
och ett uppmärksamt hjärta bryter fram”.11 Vad som då sker är ett sam-
manfallande av ”uppmärksamhet och omsorg”, i en omsorg som inte längre 
förstås som ett ansvarstagande för något annat. Istället handlar det om att 
”självet upptäcker sig själv som vad det är utanför sig själv, då det i sig självt 
är ett mellan (in-between)”. Omsorg är då också erfarenheten av att befrias 
från sig själv och från sin solipsim, för att istället upptäcka sig själv ”i en för-
positionell öppenhet mot livsvärldens händelse” (in a pre-positional 

9 ”Den undersökta själen. Omsorgen om själen hos Platon i dess ontokosmologiska 
modalitet: Idéläran och matematiken – introduktion till problemet med den platonska 
Staten”, övers. C. Cederberg, ibid., 121. 
10 ”The Knowledge of Attention”, i International Journal of Qualitative Studies on Health 
and Well-being 2006; 1: 133–140, 136. 
11 Ibid., 139. 
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openness to the event of the lifeworld). Hon avslutar denna text, skriven för 
ett pedagogiskt-teoretiskt sammanhang, med en kort hänvisning till 
Heidegger och till hans förståelse av tillvaron som Sorge som i sig själv ett 
mellan. 

Utan att just i detta sammanhang nämna vare sig Platon eller det 
sokratiska epimeleia har hon rört vid dess djupa fundament, där det låter 
oss tänka samman inte bara en omsorg och omhändertagande om självet, 
utan en också ett frigörande formande av självet genom uppmärksamhet. 
Här handlar självomsorgen till sist inte om sluta sig inom sig själv, utan att 
tvärtom lämna självet i ett friare seende av det som visar sig som också ett 
kärleksfullt förlorande av sig själv in i det främmande. Kanske också som 
”ett födande i skönhet”, den gåtfulla fras som Diotima en gång överlämnade 
till Sokrates att begrunda. 
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Sons são símbolos de afecções na alma  
(silêncios também) 

Luiz Carlos Pereira 

Aristóteles e Locke foram nossos fiéis companheiros de várias idas e vindas 
no pendeltåg. A arbitrariedade do signo, a impessoalidade do silêncio, a 
instabilidade da crença e a prioridade (ontológica) da negação foram 
algumas das questões que animaram nossas conversas e discussões entusi-
asmadas, acompanhadas de pausas não menos entusiasmadas. Mas parecia 
que em nossas conversas e discussões sempre retornávamos a uma mesma 
questão axial, uma questão que parecia envolver o que nos parecia ser o 
mistério da linguagem (ou ao menos um deles): como alguns sons que 
produzimos ganham vida? Meu modesto objetivo nesta brevíssima nota é 
continuar um pouco nossas conversas e discussões e, para isso, convoco 
mais uma vez nossos ilustres interlocutores. 

Na primeira frase do De Interpretatione, Aristóteles faz uma lista dos 
itens que deverão primeiramente ser determinados: o nome, o verbo, a 
negação, a afirmação, o enunciado e a frase (“16a1 – First we must settle 
what a name is and what a verb is, and then what a negation, an affirmation, 
a statement and a sentence are.”). Esses itens são analisados nas seis 
primeiras seções do De Interpretatione. No segundo parágrafo da primeira 
seção, Aristóteles apresenta em poucas sentenças uma certa imagem da lin-
guagem, uma imagem que de alguma forma funcionou e continua funcion-
ando como uma espécie de teoria materna do significado, uma espécie de 
matriz para boa parte de nossos estudos semânticos (“a picture held us 
captive. And we could not get outside it, for it lay in our language and 
language seemed to repeat it to us inexorably.” – L. Wittgenstein, Philo-
sophical Investigations, 115). Na avaliação de Norman Kretzmann,  

A few sentences near the beginning of De Interpretatione (16a3–8) constitute the 
most influential text in the history of semantics.  
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Mas vejamos o que encontramos nessas poucas sentenças (na tradução de J. 
L. Ackrill): 

16a3. Now spoken sounds are symbols of affections in the soul, and written 
marks symbols of spoken sounds. And just as written marks are not the same for 
all men, neither are spoken sounds. But what these are in the first place signs of – 
affections of the soul – are the same for all; and what these affections are 
likenesses of – actual things – are also the same. These matters have been discus-
sed in the work on the soul and do not belong to the present subject. 

Como disse acima, não temos aqui de forma alguma uma teoria sobre a 
natureza da linguagem e do significado linguístico, mas tão somente uma 
imagem muito geral das relações entre a linguagem, a mente/alma/espírito e 
a realidade, uma imagem tão geral, que é capaz de acomodar, ao mesmo 
tempo, diferentes teorias e intuições pré-filosóficas/pré-científicas dos que 
usam a linguagem. De acordo com essa imagem, os sons orais (sons dados 
nas elocuções) que produzimos são símbolos para alguma coisa que está 
“dentro” de nós, afecções em nossa alma. As marcas escritas que usamos, 
quando existem, são símbolos para os sons orais (sons dados nas elocuções) 
que usamos. Após simplesmente constatar que os homens usam diferentes 
sons e diferentes marcas escritas, Aristóteles afirma que algo é compartil-
hado: as afecções e as coisas, e dessas últimas as afecções são semelhanças. 

A matriz aristotélica reaparece em novas e vibrantes cores no terceiro 
livro do An Essay on Human Understanding de John Locke. No primeiro 
capítulo do terceiro livro, um livro dedicado às palavras, Locke apresenta 
três condições que considera necessárias para que nós sejamos seres capazes 
de linguagem: [1] devemos ser capazes de produzir sons articulados, [2] 
devemos fazer desses sons sinais de nossas ideias e [3] devemos ser capazes 
de produzir e usar termos gerais. O segundo capítulo do mesmo terceiro 
livro trata exatamente da relação entre os sons articulados que produzimos 
e nossas ideias, e nele encontramos uma caracterização geral do significado 
de nossas palavras: 

Words, in their immediate signification, are the sensible signs of his ideas who 
uses them. The use men have of these marks being either to record their own 
thoughts, for the assistance of their own memory or, as it were, to bring out their 
ideas, and lay them before the view of others: words, in their primary or 
immediate signification, stand for nothing but the ideas in the mind of him that 
uses them, how imperfectly soever or carelessly those ideas are collected from 
the things which they are supposed to represent. 
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Reencontramos aqui a proposta de que nossas palavras têm como uma de 
suas funções precípuas servir de marcas, signos sensíveis, de nossas ideias, 
de modo a colocá-las diante de outros (a outra função das palavras seria a 
função mnemônica). Reencontramos aqui também a proposta de que essas 
ideias, que estão dentro de nós, de alguma forma são obtidas das coisas, que 
supostamente representam. Mas essa passagem claramente acrescenta ele-
mentos novos à matriz aristotélica, a saber, (1) a noção de “significação 
primária ou imediata” e (2) a referencia ao sujeito que usa a linguagem. Não 
se trata apenas de considerar certos sons como símbolos de alguma coisa 
que está dentro de nós, nossas ideias, mas se trata agora de uma relação 
primária ou imediata de significação (arbitrária e convencional) que é 
estabelecida pelo falante entre o som e uma ideia que se encontra em sua 
mente. 

Mas no início do mesmo segundo capítulo do terceiro livro Locke nos diz: 

Words are sensible signs, necessary for communication of ideas. Man, though he 
have great variety of thoughts, and such from which others as well as himself 
might receive profit and delight; yet they are all within his own breast, invisible 
and hidden from others, nor can of themselves be made to appear. 

Parece óbvio que quando combinamos a caracterização de significado pri-
mário ou imediato de uma palavra com a natureza de nossas ideias, invisí-
veis e escondidas dos outros, encontramos um sério problema para o 
desempenho da função comunicacional da linguagem. Essa obviedade não 
passou despercebida por Locke: se o significado primário ou imediato de 
uma palavra é uma ideia na mente do falante (ideia da qual a palavra é uma 
marca sensível), e se essa ideia só é (imediatamente) acessível ao próprio 
falante, pois “they are all within his own breast, invisible and hidden from 
others, nor can of themselves be made to appear”, então como a comu-
nicação é possível? Como podemos saber se a ideia que associamos a um 
determinado som será a mesma ideia que nosso interlocutor associará a esse 
som ao ouvi-lo? É claro que o som é compartilhado, mas como garantir que 
as associações feitas pelo falante e pelo ouvinte serão as mesmas? É 
importante registrar que o problema não se restringe a saber se temos ou 
não as mesmas ideias. Mesmo que, acompanhando Aristóteles, assumís-
semos que as ideias são compartilhadas, ainda restaria, como vimos, o 
problema das associações privadas. Locke parece ter encontrado em sua 
noção de significado primário ou imediato o solo semântico perfeito para o 
florescimento de linguagens que seriam sempre primária e imediatamente 
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privadas (trata-se apenas de um desenvolvimento coerente e natural da 
matriz Aristotélica). 

A solução proposta por Locke para essa dificuldade aparece em uma 
curiosa passagem no início da seção 4 do mesmo capítulo 2: 

Words are often secretly referred first to the ideas supposed to be in other men’s 
minds. But though words, as they are used by men, can properly and immedi-
ately signify nothing but the ideas that are in the mind of the speaker; yet they in 
their thoughts give them a secret reference to two other things. 

First, They suppose their words to be marks of the ideas in the minds also of 
other men, with whom they communicate: for else they should talk in vain, and 
could not be understood, if the sounds they applied to one idea were such as by 
the hearer were applied to another which is to speak two languages. But in this 
men stand not usually to examine, whether the idea they, and those they 
discourse with have in their minds be the same: but think it enough that they use 
the word, as they imagine, in the common acceptation of that language; in which 
they suppose that the idea they make it a sign of is precisely the same to which 
the understanding men of that country apply that name. 

Mas como entender essa ideia de uma referência secreta a duas outras 
coisas? Para evitar um completo insulamento linguístico, o falante supõe 
que as palavras que usa são marcas de ideias na mente de seus interlocutores 
e, além disso, que as palavras que usa são marcas das mesmas ideias (ou pelo 
menos de ideias muito semelhantes) na mente de seu interlocutor, “for else 
they should talk in vain, and could not be understood, if the sounds they 
applied to one idea were such as by the hearer were applied to another 
which is to speak two languages.” (a segunda referência secreta seria `a 
“realidade das coisas”). 

Ian Hacking afirma que o texto citado acima está carregado “com a 
ironia característica de Locke” (“Does Locke support this doctrine ‘secret 
reference’? I think the very phrase is loaded with Locke’s characteristic 
irony.” Hacking, 175, p. 47). 

Acredito que há de fato uma ironia nessa passagem, mas é uma ironia 
muito mais geral e muito mais fina, uma ironia que se dirige a todos aqueles 
insatisfeitos órfãos epistêmicos que figuram como personagens de duas 
famosas figuras utilizadas por Locke na Introdução ao Essay:  

Men may find matter sufficient to busy their heads, and employ their hands with 
variety, delight, and satisfaction, if they will not boldly quarrel with their own 
constitution, and throw away the blessings their hands are filled with, because 
they are not big enough to grasp everything. We shall not have much reason to 
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complain of the narrowness of our minds, if we will but employ them about what 
may be of use to us; for of that they are very capable. And it will be an unpar-
donable, as well as childish peevishness, if we undervalue the advantages of our 
knowledge, and neglect to improve it to the ends for which it was given us, 
because there are some things that are set out of the reach of it. It will be no 
excuse to an idle and untoward servant, who would not attend his business by 
Candle-light, to plead that he had not broad sunshine. The Candle that is set up 
in us shines bright enough for all our purposes. The discoveries we can make 
with this ought to satisfy us; and we shall then use our understandings right, 
when we entertain all objects in that way and proportion that they are suited to 
our faculties, and upon those grounds they are capable of being proposed to us; 
and not peremptorily or intemperately require demonstration, and demand 
certainty, where probability only is to be had, and which is sufficient to govern 
all our concernments. If we will disbelieve everything, because we cannot 
certainly know all things, we shall do much what as wisely as he who would not 
use his legs, but sit still and perish, because he had no wings to fly. 

Não entender a diferença entre o que demanda demonstração e certeza e o 
que é da ordem da probabilidade é não entender o projeto do Essay. 
Segundo Locke, devemos ser capazes de distinguir entre o que podemos 
conhecer com certeza e aquilo sobre o que somente podemos ter um alto 
grau de probabilidade, e devemos, é claro, ser capazes de entender que esse 
último caso é perfeitamente adequado para o nosso comércio com as coisas 
do mundo. Locke simplesmente reconhece que no caso da linguagem não 
devemos “peremptorily or intemperately require demonstration, and 
demand certainty, where probability only is to be had, and which is suf-
ficient to govern all our concernments.” 

Desnecessário dizer que não precisamos concordar com a concepção de 
linguagem esposada por Locke para concordar com Locke que não devemos 
“peremptorily or intemperately require demonstration, and demand cer-
tainty” no caso da linguagem.  

E o silêncio? Silêncios gritam, calam, revelam, ensurdecem, assustam, são 
guardados, são profundos. O silêncio também é um símbolo de afecções na 
alma. É difícil resistir à tentação de repetir Wittgenstein. Muito mais fácil é 
ceder à tentação de citar Borges, ou melhor, de reescrever “El Silencio” com 
as mesmas palavras de Borges. Mas resisto. 
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Försvarstal för icke-vetandet: 
en Marciansk läsning av Nicholas Cusanus 

Jonna Bornemark 

Kanske är det så att vi idag är väldigt duktiga på att veta, men sämre på att 
inte veta. Och det är väl utmärkt, vill man genast tillägga! Att veta måste ju 
vara bättre än att inte veta. Men en vag aning tränger sig ändå på, det är 
något med icke-vetandet som är viktigt, det är något med icke-vetandet vi 
inte förstått.  

Vi har tänt strålkastare efter strålkastare, ett blåvitt sken som gör varje 
detalj synlig, varje form tillgänglig. Vi beväpnar oss med kikare och för-
storingsglas och ser mer än någonsin. Men nu fungerar det ju så med ljus 
att ju ljusare det blir, desto mörkare är mörkret. Ljusets ytterkanter är 
skarpa och där utanför finns bara ett becksvart mörker. Vi håller oss inom 
det upplysta området, för det utanför gränsen är ändå otillgängligt. Vi letar 
efter nycklarna där ljuset faller.  

Att träda in i mörkret betyder inte att man inte ser något. Långsamt vänjer 
sig ögonen och man ser att det finns skymning och gryning, sammetslent 
mörker och grått dis. Former träder fram och försvinner. Gryning och 
skymning är rörelser som föder och låter passera. I det sammetslena mörkret 
ser vi med huden och det grå diset avtäcker stämningar vi trodde var 
förlorade. Hur kan vi förstå detta mörker bättre? Ja, vem skulle kunna guida 
oss bättre än författaren till De docta ignorantia själv? 
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Nicholas Cusanus icke-vetande1 

[Upptäckandet] ger sig till känna som ett ”intet”, men inte som en absolut nega-
tivitet 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.2  

Jag tror Nicholas Cusanus skulle mena att vi blivit bländade av strålkastarnas 
blåvita ljus. Vi glömmer att kartan vi långsamt ritar upp utifrån våra mät-
ningar och beräkningar är beroende av de mått och kategorier vi satt upp. Det 
finns helt enkelt olika ljus som får olika saker att träda fram. Och varje 
vetande täcker över ett annat vetande. Men framträdandet självt är oändligt. 
Denna oändlighet låter sig inte belysas och kartläggas. Den är i sig ett mörker, 
men ett mörker som föder varje ljus likt varje dagsljus bara når oss genom en 
föregående gryning.  

På liknande sätt är icke-vetandet som en oändlighet som varje vetande 
träder fram ur ett helt annat icke-vetande än det som är kunskapens mot-
satts. Idag uppfattar vi allt för ofta varje icke-vetande som en saknad pussel-
bit: en bestämd form som är omgiven av annat vetande. Eller som fördomar 
som strålkastarens skarpa ljus jagar undan. Men icke-vetandet är hos 
Cusanus något annat, det är livets och varats överflöd, det är horisonter som 
sträcker sig bortom och det är möjligheten till något nytt. För Cusanus 
förtjänar denna oändlighet därför också epitetet Gud. 

Cusanus menar att det inte finns någon brygga mellan icke-vetande och 
vetande där det vi inte vet kan omvandlas till kunskap, likafullt finns där en 
beröring. Vi sträcker oss ständigt mot det oändliga, vi lever inom dess 
horisonter och behöver dess möjligheter. Vi måste helt enkelt ha en relation 
till det oändliga för att vara levande: ja, kanske är en sådan relation själva 
förutsättningen för att vara levande. Icke-vetandet som oändlighet är varje 
vetandes förutsättning och inte ett problem att lösa. 

 
1 Cusanusläsningen utgår ifrån De docta ignorantia (DI), De coniecturis (DC), Dialogus de 
ludo globi (LG), De genesi (DG), De icone (IC), De quaerendo Deum (QD) alla i tysk 
översättning i Nicolas Cusanus, Philosophische und theologische Schriften, Studienaus-
gabe, översättare Anton Scharpff, utgivare och inledning av Eberhard Döring (Wiesbaden: 
Marix Verlag, 2005). 
2 Marcia Sá Cavalcante Schuback, Lovtal till intet (Göteborg: Glänta, 2006), 8. 
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Men vilken är då relationen mellan kunskapen och det oändliga icke-
vetandet? Cusanus undersöker relationen med hjälp av distinktionen mel-
lan ratio och intellectus. 

Ratio 

Med ordet ”maskin” formuleras den mänskliga drömmen om att ”ha ett enda 
mål i sikte”, drömmen om en teleologi, en meningsapparat som är i stånd att 
ordna och kontrollera allt som är ”outsägligt avlett, sent, sällsynt, tillfälligt”. 
Ordet ”maskin” är i denna mening det mäktigaste ordet i en teleologisk kon-
struktion, eftersom ”det enda målet i sikte” uttrycker en strävan efter att om-
forma allt enligt människans mått.3  

Cusanus menar att det finns två sorters rationalitet: ratio och intellectus. 
Ratio hanterar det som sinnena ger. Sinnena känner bara det sinnliga, men 
dess kännande är förvirrat och kan inte se skillnader i strömmen av intryck. 
Sinnligheten är en ren affirmation av allt som finns, ett bejakande som inte 
har något utrymme för negation. Den är just inte ett tänkande utan rent 
erfarande. Ratio kallas den förmåga som skiljer sinnesintrycken åt och som 
delar in dem i enheter och gör dem hanterliga för oss. (DC 179) Om 
sinnesintrycken förblir en kaotisk givenhet så är det ratio som ordnar ett 
kosmos för oss att leva i.  

För att göra det ordnar ratio in sinnesintrycken i grupper som kan räk-
nas och mätas. Det organiserar likheter, proportioner och förbindelser. Men 
ett sådant ordnande kräver enheter. Enheten är alla tals, mängders och 
mångfalders urbild. Den innebär att det finns något att räkna med, att det är 
just en. Räkna innebär att skilja åt och på så sätt skapas en mångfald – och 
därmed också hierarkier. All kunskap är beroende av talens åtskiljande och 
sammanfogande funktion. (LG 324, 331–333) I sin kvalitet, vadhet, menar 
Cusanus att strömmen av framträdanden är ständigt ny och ständigt 
annorlunda, men för att ratio ska kunna ordna en värld utgår ratio från 
vissa kvaliteter och skapar enheter från dessa. Utifrån kvaliteten skapas 
därmed kvantiteter. Men eftersom det är omöjligt att se alla kvaliteter 
samtidigt innebär det också att det olika blir lika. Sinnligheten är mång-
facetterad, men liksom när många talar med en person samtidigt förstår den 
lyssnande bara den som hennes uppmärksamhet är riktad mot. Detta 

3 Ibid., 55. 
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riktande är ratiots ljus som därigenom binder samman och skiljer åt. (QD 
214)  

Att världen reduceras till kvantiteter kan ju låta negativt, men vi kan inte 
leva i sinnlighetens rena kaos, utan det är ratiots kvantifiering som bygger 
ett hem. Inte heller är detta ordnande helt gripet ur luften, likheterna finns, 
men för att dessa likheter ska kunna framträda krävs först och främst ett 
avgränsande som bestämmer var det ena slutar och det andra börjar. 
Människan fångar upp likheter, relationer och enheter i strömmen av sin-
neserfarenheter och formar av dessa förståndsting, det vill säga begrepp, 
kategorier och idéer. Ratio abstraherar, generaliserar, binder samman, 
skiljer åt och sätter i relation. På så sätt skapas en mångfald av enheter, 
former, storlekar och sammansättningar. (DC 172) Och bara här i detta 
gryende kosmos finns en värld. 

Denna värld är den värld vi lever i. En värld av enheter skapade utifrån 
att de förhåller sig till samma kvalitet, samma mått, men i olika grader. 
Genom ratio kan vi skilja mellan vitt och svart, varmt och kallt, skarpt och 
oskarpt. Men därmed skapas också genast motsatser. Allt i världen existerar 
i differens, genom att det skiljer sig från något annat med hänseende till en 
viss kvalitet. Detta är kunskapens område. Men det innebär också att ratio 
aldrig kommer till något enkelt största eller minsta. (DC181) Frågan om det 
största, frågan om Gud, var central för Cusanus och hans tid – och kanske 
av mindre vikt idag. På motsvarande sätt var frågan efter det minsta, inte en 
av de viktigaste för Cusanus, medan det idag inom såväl fysiken som i 
frågan efter det situationsunika har ökat i betydelse. Inte desto mindre 
påpekar Cusanus att såväl det största som det minsta ligger i icke-vetandets 
mörker just eftersom de båda ligger bortom kunskapens kontrasterande 
område. Det största inkluderar allt och kan inte kontrasteras mot något 
annat. Det minsta är det som inte kan delas upp vidare. 

Motsatser finns alltså bara i det konkretas område. Området mellan det 
minsta och det största, det område vi lever våra liv i. Inom detta område är 
måtten formade och kategorier etablerade. Det är också ett område som 
formas av matematiken. Utan tal finns nämligen ingen skillnad eller 
ordning, och därmed inte tingens mångfald. (DI 57) Matematiken kräver att 
det föränderliga görs fast och stabilt, men Cusanus menar att den också kan 
hjälpa oss en bit på vägen till det oändliga. Genom abstraktioner och 
generaliseringar kan den kryllande, ständigt föränderliga och tillfälliga sinn-
ligheten uppfattas som regelmässig och förblivande. De gör ”ett enda mål” 
synligt. Det ändliga binds samman i gemenskaper och förs därmed i 
matematiken i riktning mot det eviga – där allt är sammanbundet. Men 
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matematiken förblir en avbild, och Cusanus påpekar att den aldrig är så lik 
att den inte kunde vara oändligt mer lik. (DI 63) Som Michel De Certeau 
menar i en berömd artikel är matematiken en medvetandeprodukt, men 
dess aktivitet innebär att medvetandet blir förvånat över sin egen oändliga 
rörelse och de oändliga rymder den förmår peka mot.4 Genom mate-
matikens löften om abstraktion, evighet och generalitet undersöker män-
niskan en relation till det oändliga, en relation hon alltid redan påbörjat.  

Intellectus 

Som filosoferande innebär filosofin självförvandling och inte bara användning av 
förståndskategorierna på det som förnims genom sensibiliteten.5 

Att skapa enheter är ratiots förmåga, men den är beroende av förmågan att 
fånga upp kvaliteter, och detta är intellektets förmåga. Därmed är intellektet 
nödvändigt för att ratio ska kunna formulera sina mått. Ratiots motsatser är 
i intellektet sammanbundna: vitt och svart förhåller sig till ljus, varmt och 
kallt förhåller sig till temperatur, och skarpt och oskarpt till skärpa. Ljus, 
temperatur och skärpa är kvaliteter som intellektet uppfattar, ett seende 
som styr ratio, men som ratio själv inte har. (DG 230) Intellektet erfar alltså 
inte motsatser utan istället de mått som ratio kan skapa motsatser ur. (DC 
179) Sinnligheten befinner sig i en oreflekterad subjekt-objekt-relation som
den inte själv kan se. Inom rationaliteten kan denna relation formuleras och
utvecklas till en dikotomi. Intellektet ser vad det är som håller ihop dessa
båda sidor, det vill säga den idé som håller dem samman.

Med hjälp av matematikens och begreppens generaliseringar och ab-
straktioner söker ratio efter det eviga, det som är mer varaktigt än sinn-
lighetens flyktiga framträdelser. Men intellektet inser att ratiots kategorier 
aldrig omfattar oändligheten och att vi därför inte kan nå något evigt 
seendet. Talen kräver enheter som inte själva låter sig räknas fram. De 
kräver en bedömning av vilka enheter det är som är relevanta. Räknandet 
kan bara påbörjas när man vet vad det är som ska räknas. Och dessa enheter 
är liksom begreppen rörliga, elastiska och befinner sig i en ständig om-
definiering. 

4 ”The Gaze Nicholas of Cusa”, Michel De Certeau and Cathrine Porter, Diacritis, Vol 
17, No 3 (Autumn 1987), 26. 
5 Sá Cavalcante Schuback, Lovtal till intet, 22. 



AD MARCIAM 

112 

Intellektet ger rationalitetens dess mått och är därmed av en annan ordning. 
Det ger ett ”vad” ett innehåll som är meningsfullt och som ratio är beroende 
av. Intellektet ger inte kvantitet utan väsen, idé och kvalitet. (DC 177) 
Cusanus jämför relationen mellan intellekt och måtten, med relationen 
mellan seendet och färgerna. I det synligas region finns överallt färger, men 
seendet självt hör inte till denna region och har ingen färg. När vi skapar 
kunskap om den synliga världen vet vi därför inget om seendet som gör 
denna kunskap möjlig. Liksom färgerna ses av ett seende som inte självt är 
en färg, är intellektet inte en av de kategorier ratio har att hantera, utan det 
som gör uppfattandet av kategorier möjligt. Intellektet är för ratio ett icke-
vetande, men ett icke-vetande vars aktivitet ligger inbakat i alla ratiots 
rörelser.  

Det oändliga överskrider ständigt människans värld, den är en horisont 
av icke-vetande. Men människan står i ständig kontakt med denna över-
flödande horisont genom att hon däri uppfattar kvaliteter och hela tiden 
formar och formar om sina mått, värden, kategorier och begrepp. Ratio 
hanterar sinnligheten utifrån dessa begrepp, men utan intellektet skulle 
ratio sitta fast i stelnade och orörliga kategorier. Men genom ratio sätts 
dessa kategorier i kontinuerlig relation till sinneserfarenheten och en värld 
kan ordnas, begripas och uppskattas. (LG 351–352)  

Det är möjligt att se relationen mellan intellekt och ratio som en utveck-
ling: I intellektet är motsatserna fortfarande sammanbundna, men när 
intellektet utvecklar sig till ratio utvecklas dessa motsatser och förstärks i 
sina olika riktningar och blir därmed oförenliga. Motsatserna är på så sätt i 
intellektet samtidigt sammanbundna och skiljer sig åt. (DC 176–177) 
Intellektet fungerar likt det lilla ordet ”dela” som samtidigt binder samman 
något och skiljer åt, och filosofin måste alltid vara på intellektets sida.  

Sanning 

[T]he calculable becomes incalculable, control becomes uncontrollable, and 
every image of human power is followed by what can be called the shadow of the 
incalculable and uncontrollable.6 

 
6 Marcia Sá Cavalcante Schuback, ”On immensity”, i Phenomenology and Religion: New 
Frontiers, red. Jonna Bornemark och Hans Ruin (Stockholm: Södertörn Philosophical 
Studies, 2010), 245. 



FÖRSVARSTAL FÖR ICKE-VETANDET – BORNEMARK 

113 

Utifrån dessa begrepp kan vi förstå vår komplexa relation till sanningen. 
Sinnligheten är alltid affirmativ, sann som ett rent bejakande och fram-
trädande. Ratio däremot mäter utifrån sina begrepp och bedömer om något 
är sant eller falskt, medan intellektet ser ratiots bedömningar och kan 
förhålla sig till dem. En fråga som ”Är det varmare än +-0°C?” utspelar sig 
inom ratiots kategorier och mått, och inom dess relation till sinneserfar-
enheten. Därför kan frågan besvaras nekande eller jakande vid ett visst 
ögonblick. Detta är en fråga som hör hemma inom kunskapens område, 
kategorierna är väldefinierade, kvaliteten entydig och relationen till sinnes-
erfarenheten mätbar. Intellektet har redan gjort sitt jobb och lämnat över till 
ratio. Ratio riktar in sig på dessa mätbara indelningar, undersöker mot-
sägelsefrihet och ger fasta definitioner. För ratio är motsatserna därigenom 
fixerade genom oppositionella inställningar: sant/falskt, ja/nej, 0/1. Ett 
sammanfallande av motsatserna vore för rationaliteten en motsägelse. Som 
cusanusforskaren Eberhard Döring påpekar spelar ratio därför enligt 
reglerna för en formell logik.7 

Men inte alla frågor är av detta slag. Om man på liknande sätt ställer en 
fråga som ”Finns Gud?” till ratio så innebär det att de båda begreppen 
”finns” och ”Gud”, och relationen dem emellan skulle vara entydig och att 
frågan därför kan besvaras med ja eller nej genom att undersöka om 
kategorin ”Gud” finns som ett objekt i sinneserfarenheten. Men i de flesta 
kontexter är såväl begreppet ”finns” som ”Gud” – och särskilt dessa i kom-
bination och i relation till sinneserfarenheten långt ifrån entydiga. Därmed 
är detta en fråga som intellektet inte bör överlåta till ratio. Intellektets 
förhållande till en sådan fråga är nämligen inte att omedelbart fälla ett om-
döme om huruvida det är sant eller falskt, utan att undersöka kategorierna 
”finns” och ”Gud” och se på vilket sätt svaret är sant, på vilket sätt det är 
falskt och på vilket sätt det relaterar till horisonter av icke-vetande. 
Intellektet förhåller sig till kategorierna själva, förmår gå på distans och är 
därmed en reflektionsförmåga.  

Cusanus menar som vi har sett att världen, det konkreta, finns mellan två 
poler vi inte kan ha någon kunskap om: det största och det minsta. Men 
ratio hör till motsatsernas ordning och därför menar han att ratio inte 
uppfattar det skapades vara. (DI 90) Ratio skapar värld, men riskerar också 
ständigt att fixera denna värld. Ratiots övertro på sina egna kategorier, och 

7 Eberhard Döring, ”Einleitung des Herausgebers” i Nicolas Cusanus, Philosophische 
und theologische Schriften, Studienausgabe, 19–20. 
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oförmåga att se möjligheten till andra kategorier innebär att det tenderar att 
bli dogmatiskt8 och bär inom sig risken till fundamentalism. Ratio kan inte 
greppa intellektet, men behöver det för att hålla sig levande. Det behöver 
intellektets rörliga relation till icke-vetandet.  

Vad innebär denna kontaktyta med icke-vetandet? Intellektet är inte 
blott ett tänkande, utan förhåller sig snarare till strömmen av sinneser-
farenhet där det ännu inte avgjorts vilka kvaliteter som ska tillåtas rikta 
uppmärksamheten. Här finns en lyhördhet och mottaglighet som sträcker 
sig utöver kognitionens färdigetablerade begrepp. I detta gryningsljus upp-
fattas stämningar, här finns förundran, nyfikenhet och tillit, men också 
ångest, rädsla och skräck. Intellektet förhåller sig till det som för människan 
är ett kaos, men som lovar en framtid. Med försiktiga känselspröt tar den 
till sig nya kvaliteter. På liknande sätt kan intellektet undersöka färdiga 
begrepp och undersökande närma sig den plats där de tog form. 

Här kan vi rikta oss åt två olika håll. Vi kan följa kunskapsprocessens 
rörelse där sinnligheten (med hjälp av intellektets mått) vänder in i ratio 
och en värld vecklas ut. Men ratio behöver också intellektetets reflektion 
över kategorierna och Cusanus uppfattar intellektets relation till icke-
vetandet som ett högre vetande, (DC 179) ett vetande som är filosofins, 
konstens och religionens. Genom detta icke-vetande finns en kontakt med 
det oändliga som kvävs i ratio. Idag finns inte mycket respekt kvar för ett 
sådant förhållningssätt som inte får höga poäng när det är effektivitet och 
mätbarhet som utgör de centrala värdena. Men det som då glöms bort är att 
ratio självt är beroende av intellektet. Och inte bara i kraft av att det 
upprättar de kategorier ratio utgår ifrån. Utan också för att dessa kategorier 
måste hållas levande. Vi kallar det kritiskt tänkande eller kanske för reflek-
tion. Men det kanske är än mer fruktbart att använda Cusanus terminologi 
och påpeka att ratio utan intellektet stelnar och glider bort från strömmen 
av sinnesintryck och blivanden. Vi behöver icke-vetandet och intellektets 
sensibilitet för att behålla kontakten med världens och det levandes 
överflödande horisonter, och därmed för att behålla kontakten med san-
ningen. 

 
8 Ibid., 26. 
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Språk 

Om abstrakt inte betyder ett orealistiskt sätt att existera utan att existera som en 
distans och att endast som distans kunna vara nära, då skulle det bli möjligt att 
hävda att den mänskliga tillvaron är ”abstrakt”.9 

Matematiken är för Cusanus ett, om än otillräckligt, sätt att närma oss icke-
vetandet. Ett annat sätt är det begreppsliga språket. Språket flödar ur det 
oändliga och vänder ständigt tillbaka i sina försök att omfatta och represen-
tera det. I denna ambition misslyckas det ständigt, men det är ett miss-
lyckande som innebär att kunskap skapas, en distansens närhet. Inte desto 
mindre menar Cusanus att vi bortom bokstavens betydelse kan lyssna på 
språket och följa dess riktning bortom kunskapen. (DI 55) Kontakten med 
sanningen kan ske också genom ett sådant lyssnande. 

Liksom i matematiken bygger språket på abstraktioner och general-
iseringar. Det är i dessa som kunskapen hör hemma, såväl på Cusanus tid 
som på vår. Vi för samman det som liknar varandra för att skapa strukturer, 
ordning och kunskap. Cusanus menar också, liksom de flesta under hans 
tidsepok, att abstraktionerna för oss närmare oändligheten när allt mer 
inkluderas. Han påpekar dock att de samtidigt för längre bort. Eftersom inget 
ting helt stämmer överens med ett annat i figur och storlek kan den ena inte 
användas som mått för den andre. Dessa abstraktioner, sanningen lösryckt 
från materian, är synlig för rationaliteten men det kan aldrig helt föras 
tillbaka på tingen. När vi försöker säga vad ett ting eller en situation är med 
hjälp av abstrakta och generella termer så pekar vi ut likheter med andra ting 
och situationer, men det finns också något unikt som inte låter sig uttömmas. 
Något minsta som de kontrasterande begreppen inte når. Våra begrepp täcker 
inte helt över tingets alla kvaliteter utan det finns alltid ett glapp kvar. Det 
individuella kan helt enkelt aldrig helt uttömmas i det generella. Inget är som 
något annat i sinnlighet, inbildning, förnuft, i våra förmågor eller i konst – 
även om vi i tusen år försöker efterhärma något annat. 

Varför uppfattar då Cusanus abstraktionerna som en väg till det oänd-
liga? Jo, han menar att abstraktionen fångar upp kvaliteter i sinneserfar-
enheten, sätter dem i relation till andra sinneserfarenheter, och ser mönster 
som inte finns i varje sinneserfarenhet för sig. Därmed utvecklas begrepps-
liga nivåer ovan sinnligheten, nivåer som fångar upp och utvecklar kvali-

9 Sá Cavalcante Schuback, Att tänka i skisser (Göteborg: Glänta, 2011), 122. 
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teter inherenta, men outvecklade i sinneserfarenheten. Kvaliteter som är 
stabilare, mer allomfattande och därmed närmare det oändliga.  

Vi skapar kunskap genom att se likheter i sinneserfarenheten och 
generaliserar därför fram kategorier som till exempel ”hund”, denna kate-
gori kan i sin tur genom abstraktion knytas till kategorin ”levande djur”, 
vilket i sin tur hör till ”det varande”, och det varande har sitt vara från den 
bildande principen – det vill säga Gud. Detta är kunskapens väg, men det är 
också en väg som går bortom kunskapen. Dessa abstraktioner söker större 
och större enheter, likt de skolastiska transcendentalierna (enligt Thomas av 
Aquino det varande (ens), tinget (res), det ena (unum), något (aliquid), det 
goda (bonum), det sanna (verum) och det sköna (pulchrum)). Dessa 
begrepp är så allomfattande att de kan sägas vara namn på Gud som en 
obegriplig förbindelse mellan tingen. (DI 97–98) Vi kan lyssna på dessa de 
största begreppen och höra hur tingen är sammanbundna av den rörelse 
som vi slutligen bara kan relatera till genom icke-vetande. 

Allt detta finns i den enskilda hunden själv, och genom generaliseringen 
och abstraktionen kan vi alltså med början i den individuella hunden, via 
kunskapens olika nivåer, komma till Gud. Cusanus menar att dessa abstrak-
tioner och generaliseringar bara existerar i den konkreta verkligheten. 
Universum blir bara verkligt i individerna. Och konkretion finns bara i 
åtskillnad, det vill säga i mångfalden av arter. Universalierna (som hos 
andra medeltida tänkare bildar högre sfärer av verklighet) finns inte för sig, 
de har ingen verklighet bortom tingen. Istället finns universalierna bara i 
sitt förverkligande. (DI 100) Det finns alltså inga verkligt existerande nivåer 
mellan det enstaka, konkreta och det oändliga. 

Därmed intar Cusanus en komplex position i universaliestriden – debat-
ten om huruvida generaliseringarna och abstraktionerna finns före de 
enstaka tingen, eller om de är av människan uppfunna begrepp. Cusanus 
närmar sig den senare positionen, nominalism, i det att han menar att 
universum bara existerar konkret (och inte som abstrakt universalia), men 
det betyder inte att universalierna inte finns. Som exempel menar han att en 
linje eller yta inte finns utan en kropp – de är just abstraktioner, eller utsnitt 
utifrån en kropp. Kvaliteter som vi kan uppfatta. Tänkandet greppar 
universalier som förbindelser mellan olika ting och varelser. Universalierna 
existerar alltså i det varande, men inte självständigt och oberoende av det 
varande. Ratiots hantering av dessa kvaliteter innebär att de lösgörs från det 
varande och får ett vara utanför det konkreta. Dessa likheter, relationer och 
skillnader pekar mot hur allt är sammanbundet i den bildande principen – 
att de har ett gemensamt ursprung. (DI 101–103) Det finns inget mellanting 
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mellan det absoluta och det begränsade, det oändliga och det ändliga. (DI 
111–113) Och likafullt är det i detta mellanrum som människan lever, gör 
sig ett hem och en ordning. Människans språkliga lyssnande skapar genom 
att lyssna noga. 

Konkretiseringen själv är det oändligas rörelse av att ständigt ta form, 
och därmed sammanfaller det enklaste konkreta med det absoluta. Därför 
finns en lika intim relation och lika stor omsorg om det minsta som om det 
största. (IC 235–237) Allt har del av oändlighetens rörelse, och får därur sitt 
eget unika centrum. Men två olika ting eller varelser är inte heller helt skilda 
åt eftersom individerna inte är ett med sig själva. De har inte slitit sig lösa 
från oändlighetens kreativa rörelse och blivit till oföränderliga substanser. 
Tvärtom fortsätter de vara del av oändlighetens rörelse. De glider in och ur 
varandra, och dess antal går bara att beräkna vid ett visst ögonblick, i en 
fryst rörelse. Så är vi alla barn till, och sammanbundna i icke-vetandet. 

Gud 

The cosmological feeling of sublime immensity is an awareness of sameness as 
non-otherness, where heaven touches ocean as a non-other, human limits touch 
non-human boundless as a non-other, where smallness touches hugeness, where 
the all of Being touches the nothingness of beings. It shows a knowing from and 
of the world rather than knowledge about the world.10 

Gud är förstås ett ofrånkomligt begrepp för Cusanus relation till icke-
vetande. Gud är ande och inte någon konkret kropp. Men Gud kan inte 
heller nås genom andlig abstraktion. Varken i världen eller i det som 
människan begriper finns något som liknar Gud. Men inte heller är Gud 
helt orelaterad till världen. På samma sätt är Gud den intuitiva kraften själv, 
själva förmågan att erfara allt. Gud är riktningen som är given som kan 
sökas genom ett seende som överskrider allt synligt. (QD 211–212, 215) 

Gud själv kan därmed inte bli något, det vill säga något skapat – eftersom 
det är skapandet självt. Därför anklagades Cusanus under sin livstid också 
för ateism. Men det han gjorde var att sätta den skapande rörelsen i 
centrum. Gud är inte ett något som i ett andra steg skapar världen utan 
istället själva den skapande rörelsen eller kraften. När vi människor ska 
relatera till denna överflödande horisont av skapande och försöker begripa 

10 Sá Cavalcante Schuback, ”On immensity”, 262. 
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den med ratiots kategorier så uppfattar vi det som ett substantiv, trots dess 
ursprung som verb. ”Natur” är i sin tur inbegreppet av allt som uppstår 
genom denna rörelse. Men i sig är denna rörelse vila eftersom den inte själv 
ändras. (DI 114–115) 

För att kunna närma oss Gud måste vi gå utanför allt som kan tänkas 
och gå in i icke-vetandets område. I det dunkel som finns där möter vi en 
märklig kraft, en kraft vi inte kan nå genom tänkande, men som är prin-
cipen för allt och som lånar ut sin kraft till urskiljningsförmågan. Det är alla 
fröns och alla krafters kraft. Det är en tillblivelsens, livets och varats själva 
rörelse, en oändlig affirmation, likväl som allts slut.  

Liksom trädet i fröet inte är träd utan just frö med fröets kraft, så är alla 
krafters kraft inte detsamma som fröets kraft utan absolut kraft. (IC 244) På 
så sätt drar Cusanus upp gränser mellan Gud och det skapade. Det skapade 
härstammar ur denna rörelse, men är den inte, utan är något annat när det 
väl har tagit form. Återigen sammanfaller det ändliga och det oändliga i det 
att de skiljs åt. 

Non-aliud, en annan skillnad 

What appears here is another sense of difference beyond a dialectics of opposi-
tions. This other sense of difference constitutes rather a me-ontological than an 
ontological difference, something that the neo-platonic tradition has tried to 
think of and that Nicolau of Cues has formulated in terms of non-otherness, 
non-aliud. The cosmological feeling of sublime immensity awakens human sen-
sibility and thought for a non-oppositional view of differences.11 

Hur ska vi förstå detta sammanfallande av det åtskilda? Relationen mellan 
Guden som inte kan vetas och det området av kunskap är intrikat. För 
Cusanus räcker det skillnadsbegrepp vi har inte till för att förstå denna 
relation. Skillnad mellan två företeelser uppfattar vi allt för ofta som en 
gräns där företeelserna gränsar till varandra, eller möjligen överlappar, men 
i vilket fall stannar inom sina definitioner. Där det ändliga och det oändliga, 
liksom liv och död, tänks som motsatser. Men Cusanus menar att relationen 
mellan Gud och det varande som vi kan ha kunskap om inte kan tänkas på 
detta sätt och därför utvecklar han begreppet non-aliud.  

 
11 Ibid., 264. 
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I en nyplatonsk bild beskriver Cusanu hur det konkret existerande i dess 
mångfald och olikhet uppstår ur det som är ett (Gud, oändlighetens rörelse) 
genom en omvändning. (DG 227) Det konkreta är annat än det gudomliga, 
men det har ändå inget eget vara, det finns varken i varat eller utanför det. 
Det är ett icke-vara, men inte utan vara. (IC 258) Det som får världen att 
röra sig på detta sätt, det som får det Ena att emanera, är ”det icke-andra” 
(non-aliud). Det Ena har just inget annat, men likafullt finns där en skillnad 
som får det att röra på sig inom sig själv. Denna diversifierande kraft går 
genom hela skapelsen, så även genom människans kunskapsapparat: 

Sinnlighetens annanhet är fantasin – som både skiljer sig från sinn-
ligheten och fortsätter dess egen rörelse. Fortsätter den i och med att den 
likt sinnligheten fortsätter skapa och affirmera det varande. Skiljer sig från 
den i och med att inbildningskraftens skapelser inte kommer utifrån på det 
sätt som sinnlighetens gör. 

Inbildningskraftens annanhet är i sin tur ratiots ordnande som fortsätter 
inbildningskraften i och med att dess former kommer inifrån snarare än 
utifrån, vilket innebär att det finns ett kreativt moment här. Men den skiljer 
sig från inbildningskraften i och med att den rör sig in på motsatsernas 
område och högre abstraktion, där kategorierna lösgör sig allt mer från 
sinnligheten.  

Intellektet i sin tur är ratiots annanhet. Deras likheter ligger i att de båda 
relaterar till räknandet, men där ratio är just det rena räknandet ser intel-
lektet räknaren och är fri att förhålla sig till räknandets mått och ursprung-
liga kategorier, värderingar och riktning. 

Intellektet rör sig i sin tur genom icke-vetandets annanhet. De delar icke-
vetandets rörlighet, men skiljer sig åt genom att intellektet ständigt bidrar 
till att skapa nya kategorier, värderingar etc, medan icke-vetandet i sig inte 
har någon sådan produktiv sida. (DC 204–206) 

Denna kunskapsprocess motsvaras av en skapande rörelse som går i 
motsatt riktning, där det överflödande icke-vetandet omvandlas till intel-
lektets uppfattande av kvaliteter, vilket formas till ratiots räkneförmåga, 
vilket formas till fantasins konkretioner, vilket formas till sinnlighet. (DC 
204) Och kanske kan vi förstå den skapande rörelsen och kunskapspro-
cessen som varandras non-aliud, där de både är beroende av varandra och
skiljer sig från varandra.

Non-aliud kan därmed förstås som kraften av att aldrig stanna kvar i sig 
själv. Denna emanerande rörelse innebär också att det vi ville undersöka 
inte förblir i sig själv, stabil nog för en evig kunskap. Vi kanske till och med 
kan gå så långt som att konstatera att non-aliud därmed är ett namn på 
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icke-vetandets relation till vetandet. Hur de skiljer sig åt och ständigt är 
sammanbundna. Det mörkaste mörker ligger därmed inte utanför det 
område strålkastarna lyser upp utan i våra egna ögon när vi ser in i ljuset 
och vi har det med oss när vi riktar blicken in i förstoringsglas och kikare. 
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La vita esiliata.  
Per una filosofia ermeneutica dell’esistenza  

a partire dal pensiero di Marcia Sá Cavalcante Schuback 

Rosa Maria Lupo 

Vedi, in questi silenzi in cui le cose 
s’abbandonano e sembrano vicine 
a tradire il loro ultimo segreto, 
talora ci aspetta 
di scoprire uno sbaglio di Natura, 
il punto morto del mondo, l’anello che non tiene, 
il filo da disbrogliare che finalmente ci metta 
nel mezzo di una verità. 

E. Montale, I limoni

Il pensiero di Marcia Sá Cavalcante Schuback non si lascia definire come un 
rigido sistema filosofico determinato, sebbene la presenza costante di alcuni 
autori (Schelling, Nietzsche, Heidegger, Patočka, Fink, Gadamer, Derrida, 
Nancy), con i quali la Schuback è in continuo dialogo, permetta di guardare 
alla sua filosofia come ad un avviso ben preciso. Esso ci istruisce preli-
minarmente, anticipandoci che l’esperienza di pensiero in cui ci stiamo 
imbattendo, incontrando la filosofia della pensatrice brasiliana, è un atto di 
liberazione dell’esistenza verso un Sé straniero, ineludibilmente e 
irriducibilmente ospite di se stesso.  

La riflessione della Schuback si radica sul Leitmotiv postmoderno che 
insiste sulla necessità dell’abbattimento del primato di un ego cogito che si 
autoaccerta nella sua evidenza apodittica, chiudendosi così alle novità 
fenomeniche, anche tragiche a volte, di cui l’esistenza fa continua 
esperienza nel simultaneo movimento della propria apertura al mondo e 
dell’apertura del mondo ad essa. Esistere non è indolore: il reale, il concreto, 
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è «pericoloso» come «è molto pericoloso vivere»1. Il pericolo cresce in modo 
vertiginoso quanto più la realtà ci eccede, superando il nostro tentativo di 
razionalizzare la vita dentro un sistema concettuale che garantisca il nostro 
esistere come un blocco monolitico di sentimenti ed esperienze vissute 
controllabili, gestibili, addomesticabili. La realtà, tuttavia, mostra che i 
nostri calcoli razionali, i nostri progetti di controllo e, soprattutto, di auto-
controllo sono «innumerevoli illusioni»2. Essi non saltuariamente trasfor-
mano il nostro incontro con la realtà in un dispositivo fraudolento costruito 
su concatenazioni seriali apodittiche di concetti ontologici statici che sono 
«illusioni, frodi, menzogne»3. Ciò non significa, però, che la vita sia un 
indistinto darsi irrazionale, dominato da un caos ingestibile di vissuti, di 
incontri con fenomeni oscuri e per nulla comprensibili.  

Esistere è, piuttosto, il dischiudersi della possibilità di una comprensione 
che, per quanto destinata a restare provvisoria e aperta ad infinitum ed essa 
stessa forma di esilio, è nondimeno come un passaporto. Esso ci autorizza 
ad abitare il nostro mondo e, soprattutto, ad abitare noi stessi come 
“mondo”, permettendoci di varcare la soglia fra l’alienazione assoluta e 
paralizzante dell’estraneità – fra noi e l’altro da noi e fra noi e noi – e la 
libertà del muoverci con passi “paradossali” che ci portano sempre oltre noi 
stessi per poter essere noi stessi, che ci dirigono a noi come alla nostra meta 
proprio quando ci allontanano da noi, ci fanno fuoriuscire da noi, ci 
destinano ad un “oltre noi”, ci “auto-trasportano”, nel senso che portano il 
Sé oltre se stesso, oltre la barriera che separa nettamente identità individuale 
ed alterità4.  

 
1 Marcia Sá Cavalcante Schuback, Lovtal till intet (Göteborg: Glänta, 2006), 100. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 La Schuback attribuisce anche a Gadamer la consapevolezza che la comprensione sia 
una pratica di espatrio esistenziale, come più chiaramente tematizzato da Adorno, 
Ricoeur, Foucault. Anche Gadamer, mostra le implicazioni della «collisione» dell’esi-
stenza che scopre che, comprendendo, non è a casa, ma in esilio, o, piuttosto, è a casa da 
straniera. Cfr. Marcia Sá Cavalcante Schuback, “Hermeneutikens exil” in Hans-Georg 
Gadamer och hermeneutikens aktualitet, ed. Anders Burman (Stockholm: Axl Books, 
2014), 204. La comprensione, che offre il dono della familiarità, del toccare i fenomeni 
lasciandosi toccare da essi, non è un’assimilazione che annulla le differenze. È, invece, un 
movimento che ci apre ad un “totalmente altro”, chiedendoci di allontanarci da noi e, 
tuttavia, lasciandoci tornare a noi dopo noi, dunque differiti rispetto a noi stessi, come 
degli “altri noi”, secondo la circolarità ermeneutica teorizzata da Gadamer. 
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In questa determinazione dell’esistenza come “es-posizione” di sé e come 
“estaticità com-prendente” il Sé si esperisce come un “non-soggetto”, come 
un “asoggetto” costantemente in esilio. Con esilio, ci dice la Schuback, è da 
intendersi il «non avere più un mondo nel mondo-casa»; esilio dice il modo 
«dell’essere straniero a casa e del non essere a casa in quel che è straniero»5. 
Conviene soffermarsi sul movimento delle parole che la filosofia della 
Schuback ci offre. 

In una serie di saggi dell’ultimo decennio, la pensatrice brasiliana insiste 
senza risparmio sul carattere estatico dell’esserci. La radicalizzazione della 
lezione heideggeriana che questa insistenza segnala comporta due smot-
tamenti ontologici, che in effetti sono visibili nella fenomenologia ermeneu-
tica dell’esistenza della Schuback.  

Il primo slittamento ontologico si esprime come impossibilità di dire 
l’esistenza sotto la categoria della sostanza6. Essa, secondo la lezione classica 
della metafisica, è il sostrato di determinazioni passibili di movimento in 
quanto permanenza impermeabile ad ogni mutamento. La sostanza è 
condizione necessaria del mutamento che, nondimeno, si lascia afferrare o 
percepire sempre come movimento della sostanza, benché questa nel suo 
“in sé” sia un qualcosa di immobile. Se una sostanza non permanesse nel 
suo essere un’essenza determinata non sarebbe più quella sostanza, ma 
un’altra e, tuttavia, nel mutare delle sue determinazioni, dei suoi “attach-
ments”, a buon diritto noi diciamo che il mutamento è della sostanza e non 
dei suoi attributi. Questo approccio ontologico è esposto al rischio di un 
azzeramento della natura metamorfica dell’esistere che si esprime nel fatto 
che il Sé non si dona solo come una stratificazione di determinazioni 
sovrapposte o sedimentate7. Spesso, anzi, esso si dà come esplosione, dis-
integrazione, metamorfosi, come morte e rinascita o, più aporeticamente, 
come spazio intermedio fra la morte e la (ri)nascita, come medietà, come 
intermezzo. Si rende palese così il secondo scivolamento ontologico.  

Il movimento dell’esistenza diviene l’unica predicazione possibile per 
dire l’esistenza, rinunciando a dire cosa l’esistenza sia per esprimere, invece, 

5 Marcia Sá Cavalcante Schuback, “The Fragility of the One” in Politics of the One, ed. 
Artemy Magun (New York-London: Bloomsbury, 2013), 17. Esilio è un essere «in-
between» (ibid.). Altre volte la Schuback definisce l’esilio come meanwhile.  
6 Cfr. ad es. Marcia Sá Cavalcante Schuback, “La perplexité de la présence” in Les Études 
philosophiques 62 (2002), 257–259. 
7 Cfr. su questo Antonio Allegra, Metamorfosi. Enigmi filosofici del cambiamento 
(Milano-Udine: Mimesis, 2010). 
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il come l’esistenza si dia8. Non predicando dell’esistenza la sostanza, ma 
l’atto di esistere, noi individuiamo nella non stabilità la condizione di datità 
dell’esistere. Se, cioè, esistere è movimento senza arresto definitivo, l’esi-
stenza si dà sotto la condizione del movimento, della non stabilità, del non 
permanere, del non avere mai dimora fissa, dell’errare.  

La natura dell’esistenza come movimento incessante è espressa dalla 
Schuback nella proposizione che l’esistenza non è, ma si dà nell’esistente e si 
dà esistendo9. Cosa accade a questo punto? Ogni movimento è tensione 
verso un telos, verso uno scopo che è il fine direzionale del muoversi. 
L’esistenza, però, è una tensione a vuoto, perché è una tensione infinita e 
infinitamente reiterata. Il movimento dell’esistere è un’apertura del Sé che, 
pur avendo nell’alterità la direzione, resta dis-orientato e impossibilitato a 
conquistare un approdo ultimo. Ciò almeno per due ragioni.  

La prima è che il Sé, che tende ad altro da sé, nell’altro non può trovare il 
punto di arresto, ma solo il punto di fuga. L’alterità sfugge ad un affer-
ramento definitivo e, dunque, non è mai una conquista finale. Piuttosto, 
l’alterità è momento di incontro e di scontro, di un impatto che diviene urto 
del Sé contro se stesso, nel sovvertimento di ciò che si era ormai stati.  

La seconda ragione è che il Sé, a propria volta, non si dà a sé come il suo 
proprio telos, perché anche di sé il Sé non può avere conquista ultima. 
Sconfermata dall’alterità che la sovverte, l’esistenza parte sempre via da sé e 
non vi fa più ritorno, se non provvisoriamente e come in ritardo, in seconda 
battuta, per mediazione. Eppure – ed è la tesi felice, ma paradossale della 
filosofia dell’esilio – è perché esiliata che l’esistenza esiste in quanto se 
stessa, ossia in quanto esilio. La condizione di datità dell’esistenza è, quindi, 
l’esilio, che appare come una condizione di ordine trascendentale10.  

 
8 Afferma infatti la Schuback: «L’esistenza umana è movimento e non una cosa in 
movimento» (Marcia Sá Cavalcante Schuback, “Negative Responsability” in Time and 
Form, eds. Marcia Sá Cavalcante Schuback and Luiz Carlos Pereira [Stockholm: Axl 
Books, 2014], 50. Per questo «esistenza significa […] come l’esistenza esiste» (Marcia Sá 
Cavalcante Schuback, “Exile and Existential Disorientation” in Dis-orientations, eds. 
Marcia Sá Cavalcante Schuback and Tora Lane [London-New York: Rowman & 
Littlefield, 2015], 96). 
9 Si tenga presente che tanto in inglese quanto in svedese la forma participiale presente e 
la forma gerundiva presente sono un’unica formale verbale. L’inglese “existing” e lo 
svedese “existerande” possono in italiano tradursi come “esistente” e come “esistendo”.  
10 La Schuback non tematizza l’esilio in questi termini, ma esso sembra darsi come la 
condizione trascendentale di datità dell’esistere come tale in quanto modo primordiale 
comune a tutte le esistenze esistenti in una comunità. Cfr. Marcia Sá Cavalcante 
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Seguendo la lezione filosofica della Schuback, possiamo procedere allora ad 
una sorta di rettifica della correzione fenomenologica che Heidegger opera 
rispetto ad Husserl nel ricalibrare i termini di “immanenza” e “trascen-
denza” dell’esserci11. Come è noto, all’operazione della Paarung Husserl 
attribuisce il compito del riconoscimento dell’alterità come alter ego. 
Questo riconoscimento è possibile solo se l’altro si dà come immanente alla 
coscienza egologica al modo di un qualsiasi altro dato di coscienza, in 
quanto fenomeno ridotto ad essa12. La donazione dell’alterità non accade 
per mezzo di un trascendimento di sé ad opera del soggetto. Essa si dà 
semmai in forza di un farsi immanente dell’altro nell’io, nel suo orizzonte 
secondo un metodo di adeguazione dell’altro all’ego che eo ipso risulta 
dimentico delle differenze che, invece, non si lasciano introitare nel 
riconoscimento dell’altro come altro io identico a me. Heidegger oppone un 
movimento inverso: è l’esserci che si “es-pone”, pone sé al di fuori di sé 
aprendosi ai fenomeni. L’esserci esiste come trascendenza, ma per questo, in 
quanto esistenza estatica, il Dasein è allora già in esilio, come ben evidenzia 
la Schuback che può facilmente recuperare, in questa direzione, tutti i 
marcatori heideggeriani che segnano il nostro costante esistere senza patria 
(heimatlos). Tuttavia, si intravede a questo punto “un di più” che, impli-
citamente nascosto nel pensiero della Schuback, permette un passo oltre 
l’eredità heideggeriana.  

L’esito heideggeriano del pensiero dell’essere come dimensione esi-
stenziale di autenticità opposta ai modi deiettivi, che rivelano una postura 
impropria dell’uomo nei confronti del suo stesso esistere, potrebbe aprire in 
linea di principio alla possibilità di un acquietamento dell’esistenza nella 
Zusammengehörigkeit di esserci ed essere. Malgrado la struttura dinamica e 
dialettica dell’essere come fenomeno e, dunque, della stessa esistenza come 
fenomeno – struttura che comporta che dove c’è svelatezza ci sia già anche 
copertura, determinando così l’impossibilità di un gesto ultimo di compren-
sione –, il soggiornare nel pensiero dell’essere è per l’esserci il luogo del far 
radici, del prendere dimora o, più propriamente, di una Heimkunft in 

 
Schuback, “Still/Encore” in Existential Utopia: New Perspectives on Utopian Thought, eds. 
Patricia Vieira and Michael Marder (London: Conitinuum, 2012), 51–62.  
11 Cfr. Martin Heidegger, I problemi fondamentali della fenomenologia, trad. it. Adriano 
Fabris (Genova: il Melangolo, 1990). 
12 Basti qui tenere presente la canonica Quinta meditazione husserliana. 
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quanto «ritorno nella vicinanza all’origine»13, ossia all’essere. Il pensiero 
dell’essere si configura come la contrada (Gegend) presso cui soggiornare 
nell’interrogare che ci è proprio e ci coinvolge, nella misura in cui la 
domanda sul senso dell’essere è la domanda in cui ne va del nostro stesso 
essere14. Tracciate, però, le soglie vaghe di questa contrada che sembra 
apparire come “l’ultima Thule”, l’esserci può dirsi “a casa”. Così, pur sotto il 
tratto di un continuo interrogare, l’esserci, che nel linguaggio dà casa 
all’essere, è a propria volta radicato nella storia evenemenziale dell’essere 
come nel luogo che gli è proprio, che gli corrisponde, che gli dona la sua 
stessa appartenenza a se stesso. In questo modo, non oltrepassiamo la 
natura teleologica ed orientata del movimento, poiché asseriamo che il 
nostro movimento esistenziale, in quanto coloro che interrogano sul senso 
dell’essere, tende ad un telos (la Gegend, il pensiero che interroga 
sull’essere), raggiunto il quale la nostra esistenza assumerà la forma di una 
entelècheia, di un darsi in un atto che si realizza compiutamente nell’essere 
presso il proprio fine, ossia appunto interrogando sull’essere. In definitiva, 
seguiamo ancora la lezione aristotelica, quando lo Stagirita spiega che la 
felicità, che si sprigiona dal bios theoretikòs quale forma suprema del vivere, 
è il momento in cui noi “ci arrestiamo”, comportandoci come il theòs che è 
immobile perché compiuto, stabile nel suo essere presso il fine che è la sua 
propria forma. Sebbene l’essere accada come evento che si dona, mani-
festandosi ogni volta in modo unico e irripetibile, perché si dà sempre per 
differenza, il pensiero dell’essere assume l’aspetto di una forma esistenziale 
che stabilizza l’esistenza in ciò che le è proprio, rendendola da nomade 
sedentaria.  

La lezione sull’esistenza che giunge dalla filosofia dell’esilio ci chiede di 
correggere questo esito e di ritornare a pensarci come stranieri a casa 
nostra, come “non altri”, come “fragile a-soggettività” come movimento dis-
orientato che ha il suo diritto di residenza in un “non-luogo”, in una 

 
13 Martin Heidegger, La poesia di Hölderlin, ed. it. a cura di Leonardo Amoroso (Milano: 
Adelphi, 1987), 28. 
14 Cfr. ad es. Martin Heidegger, In cammino verso il linguaggio, ed. it. a cura di Alberto 
Caracciolo (Milano: Mursia, 1990), 141: «Diversamente che nel processo presentativo 
della scienza stanno le cose nell’ambito del pensiero. Qui non esiste né metodo né tema, 
ma la contrada (Gegend) che così appunto si chiama, perché dischiude e offre (gegnet) 
ciò che deve essere pensato dal pensiero. Il pensiero si trattiene in quella contrada 
percorrendone le vie» (corsivo mio). 
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“utopia”15. L’esistenza, irriducibilmente singolare, è sempre straniera rispet-
to a se stessa. Esistere significa essere «essere situati nell’esilio (exilic situad-
ness)»16, dove – si badi bene – l’essere situati nell’esilio non indica uno star 
fermi in una terra altrui, ma il muoversi nella propria terra come stranieri, 
se non addirittura, in casi estremi, come estranei. In questo senso, il Sé è un 
“non altro” (non aliud). Differita sempre da sé, l’esistenza non si confonde 
ed assimila all’alterità con cui si incontra. Per questo, non ci è permesso dire 
che nell’incontro con l’alterità diventiamo “altro da noi”. Nondimeno, non 
restiamo neppure ciò che eravamo. Diventiamo piuttosto “non altri”, 
sospesi fra un noi che non siamo più, che resta alle nostre spalle, e un noi 
che ancora non siamo, nell’intermezzo fra un esser morti e un non essere 
ancora nati. L’esistenza esiste come «dissidente» rispetto a se stessa e solo 
così essa può eventualmente «trovare unità nel disorientamento e nello 
sradicamento»17. Sotto tale condizione dissidente, l’esistenza è a-soggettiva. 
L’alfa privativo dell’espressione “a-soggettivo” indica una «denegazione» del 
soggetto, che non è il suo annichilimento, bensì il suo «superamento»18. 
L’esistenza supera, oltrepassa la soglia della soggettività nel momento in cui 
si configura come l’apertura delle sbarre della prigione entro cui essa resta 
chiusa sotto le mire egemoniche e le catene di un Sé che, in quanto egoità, 
assoggetta a sé non solo l’altro da sé, ma anche se stesso nella forma 
dell’«auto-coscienza»19. Si tratta, in altri termini, del dischiudersi di un 
«orizzonte esperienziale» a partire dal quale l’esistenza «non si può più 
cogliere come un “Sé” nel senso di una sostanzialità o soggettività»20, cui 

15 Sulla nozione di utopia come dis-locazione che localizza l’esistenza in esilio cfr. Marcia 
Sá Cavalcante Schuback, “Still/Encore”, cit. 
16 Marcia Sá Cavalcante Schuback, “The Fragility of the One”, cit., 17. 
17 Marcia Sá Cavalcante Schuback, “Negative Responsability”, cit., 57. 
18 Ibid., 45. 
19 Ibid., 46. La parola soggetto è ambigua. L’essere soggetto può indicare una capacità, 
come nell’espressione esser soggetto a mutamento, con cui intendiamo che qualcosa è 
capace di muoversi, ha la facoltà di farlo. L’espressione può altresì indicare una passività, 
come quando diciamo che siamo soggetti ad una regola che non possiamo violare. 
L’essere soggetto da parte dell’esistenza come un essere assoggettato secondo questo 
secondo significato allude ad una situazione di prigionia, di non libertà in primo luogo 
da noi stessi. La Schuback invita alla «responsabilità a-soggettiva» intendendo con questa 
espressione la «responsabilità per il negativo» (ivi, 57), ossia per ciò che ancora non 
siamo. 
20 Marcia Sá Cavalcante Schuback, “Person, personne, persona – anmärkningar om 
Heideggers kritik av begreppet «person»” in Det främmande i det egna, ed. Jonna 
Bornemark (Huddinge: Södertörns högskola, 2007), 107. 
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attribuiamo desideri, tendenze, voleri. Questi stati corrispondono a nozioni 
«che presuppongono il darsi di un “Sé” che non è ancora abbastanza svilup-
pato, che può realizzarsi nel senso di un completamento […], di un essere 
completo quando alla fine i pezzi o le parti mancanti vengono aggiunti»21. 
L’esistenza, di contro, si dà al modo di una «nullità» (intighet), che non è da 
intendersi come «ciò che appare quando qualcosa si rompe o scompare»22. 
La nullità non accade come esito dello scomparire di un dato che prima 
c’era e poi non c’è più. Essa si dà come il non ancora del fenomeno 
dell’esistenza in quanto fluente, come essere trasformazione di una natura 
flessibile, vitale, creativa, poietica. Ognuno di noi esiste essendo e non 
essendo (nullità), secondo un ritmo che già Eraclito ci ha insegnato a 
pensare come il tempo del vivere. 

Il continuo fluire dell’esistere si esprime, quindi, nella forma di un 
incessante vissuto esperienziale di esilio rispetto al quale la filosofia, come 
mostra la Schuback, è chiamata ad operare una scelta. Il pensiero della 
filosofa brasiliana, infatti, ci invita ad abbracciare un indeterminismo 
metodologico che ha nel «pensare per schizzi» la sua modalità peculiare. 
Diversamente dallo stile della decostruzione derridiana, il pensare per 
schizzi non è mai un movimento verso un’origine che è da pensarsi come 
chora quale sfondo assolutamente indeterminato e non intellegibile da cui 
ha luogo ogni provenienza e, dunque, ogni possibile determinazione. Per 
Derrida chora sfugge ad ogni precisa significazione che prova a «dare forma 
ad essa, determinandola»23, giacché chora «non può offrirsi o promettersi se 
non sottraendosi ad ogni determinazione»24. In tal senso, chora «non fa da 
supporto (subjectile)»25, ossia non ha affatto la funzione di sostrato né è quel 
supporto che in pittura, nella metafora usata da Derrida, rende possibile 
l’atto del dipingere. Per la Schuback, invece, la Welt, pregna dell’esistenza 
che la in-abita, è come un fondo hic et nunc con cui la filosofia fa ogni volta 
amicizia, accostandosi con pennellate anche corpose, ma mai tali da 
ingabbiare i fenomeni in immagini ipostatizzate26. Il mondo, la vita, l’esi-

 
21 Ibid., 114. 
22 Ibid., 116. 
23 Jacques Derrida, Il segreto del nome. Chōra, Passioni, Salvo il nome, ed. it. a cura di 
Gianfranco Dalmasso e Francesco Garritano (Milano: Jaca Book, 1997), 52. 
24 Ibid. 
25 Ibid., 53. 
26 La Schuback mantiene saldo il riferimento alla dimensione della Geworfenheit heideg-
geriana che ha nella Umwelt il suo proprio orizzonte di datità. Gli schizzi, dunque, non 
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stenza, come già detto, non si lasciano mai racchiudere compiutamente in 
una forma definitiva. Questa tesi, così irrinunciabile per la Schuback, 
comporta che la sua filosofia si collochi ai limiti della stessa esperienza 
filosofica, diventando essa stessa esilio, esperienza esiliante.  

Nel volume Att tänka i skisser, la Schuback non manca di insistere su 
quale sia il limite di una filosofia che si esprime per concetti. Per tradizione, 
alla filosofia è stato chiesto di formularsi come un pensiero concettuale in 
conformità ad un metodo d’indagine basato sull’astrazione e ciò al fine di 
cogliere l’universalità come quel tratto del reale sotto la cui verità poter 
sussumere casi singolari di una classe fenomenica o di un insieme di datità. 
È il sogno che la filosofia ha in fondo sempre coltivato quello di esprimersi 
al modo di una mathesis universalis, sogno che essa conserva ancora con 
Husserl dall’antichità: «Il sapere concettuale della filosofia è stato spesso 
descritto come un’astrazione in cui si stabilisce la distanza da ciò che è dato 
sensibilmente e concretamente affinché il dato possa essere osservato da 
una prospettiva universale»27. Nondimeno, per restare aperta ai fenomeni, la 
filosofia necessita di adottare uno stile pittorico di tipo impressionista: le 
pennellate di colore, rinunciando a delimitare le cose con contorni ben 
netti, ce le restituiscono nella vivezza delle loro sfumature cromatiche. 
Pensare per schizzi significa allora corrispondere al fatto che i fenomeni 
(incluso il fenomeno dell’esistenza) non ci si presentano come rigidamente 
definiti nelle proprie determinazioni d’essere. Pertanto, nel suo incontro 
con il mondo fenomenico, la filosofia deve accogliere la sfida di «provarsi 
per una lingua pensante (tänkande spräk) che risponde alla dinamica 
dell’evento, una dinamica che è costituita da ciò che è improvviso e 
fulmineo e che per questo è simile piuttosto ad uno schizzo che ad 
un’immagine o ad un concetto»28.  

Sul piano esistenziale l’indeterminatezza metodologica del pensare per 
schizzi si esprime come un muoversi dis-orientati, senza che il dis-
orientamento si risolva in una mera caduta cieca che ci azzera e ci riporta ad 
essere come oggetti fra oggetti, come cose fra cose. Si assiste semmai, nel 
procedere esistenziale per dis-orientamento, ad un rivolgimento peculiare.  

sono mai tracciati nell’esperienza del pensiero per essere poi cancellati, ma essi rap-
presentano piuttosto delle pennellate che, però, non disegnano e non trattengono i 
fenomeni, ma li colgono nel loro fulmineo apparire. 
27 Marcia Sá Cavalcante Schuback, Att tänka i skisser (Göteborg: Glänta, 2011), 7. 
28 Ibid., 12. 
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Esiliati, impossibilitati ad una meta, decisi da un’indecisione a noi 
costitutiva, appariamo fragili, pronti a sbriciolarci come lastre di vetro 
colpite nel loro punto di rottura, come se di noi ne andasse appena in un 
istante fulmineo come l’«istante chiaro della notte in cui il giorno appare 
come il non altro della notte e la notte come il non altro del giorno»29. 
Eppure, proprio nell’istante fulmineo nel quale può decretarsi la nostra 
repentina distruzione e polverizzazione, lì si dà insieme la possibilità del 
nostro intimo e più pieno accadere come esistenza capace di immensità, 
ossia di quel “sentimento oceanico” primordiale che ci segnala a noi stessi 
come esistenti nell’immensità del mondo, in consegna presso altro. Questo 
sentire che si dà come un “flash di luce” comporta un andare oltre tutte le 
misure e i limiti. Come una forza, un’energia vitale “eccentrica”, esso ci 
impedisce di ripiegarci su noi stessi come foglie accartocciate quando 
cozziamo contro qualcosa che ci mette inesorabilmente in stallo. In un 
simile impatto aporetico è come, invece, se noi ci dilatassimo, liberi di 
amare, capaci di “solidarietà”. L’esilio è, quindi, una sorta di carattere tra-
scendentale congenere all’esistere e all’amare, ad atti e modi d’essere che si 
strutturano come zone liminali di intermezzo. Perdendomi e rompendomi 
nella mia compattezza al cospetto dell’amato, nell’amare ed essere amata, io 
sono superata, facendo corpo unico con il “tu” che mi supera. Dunque, 
l’amore «frantuma ogni “propria” esistenza», lasciandoci intimamente 
essere in un «frattanto», che con il suo essere chiaroscurale «dissolve le 
opposizioni fra dentro e fuori, fra interiorità ed esteriorità, fra ipseità ed 
alterità»30. Amare, come risiedere ospite dell’amato che mi esilia da me 
restituendomi a me in quanto amata, è un soggiornare da straniera presso 
«“l’intero te”, con il “tuo” passato e futuro»31. In questo soggiorno, io riposo 
in me stessa, ma in quanto straniera di me, perché «fuori ed oltre (out and 
beyond)» me stessa, in consegna nelle braccia dell’amato. Anche amare 

 
29 Marcia Sá Cavalcante Schuback, “On Enthusiasm” in Madness, Religion, and the Limits 
of Reason, eds. Jonna Bornemark and Sven-Olov Wallenstein (Huddinge: Södertörns 
högskola, 2015), 46. Questa modalità dell’essere “non altro” che, come abbiamo visto, 
caratterizza l’esistere, nomina la fragilità dell’esistenza esiliata, fragilità che non risiede 
nell’aver perso radici e fondamenti, ma nel «radicarsi nella perdita delle radici», nel 
«fondarsi nell’assenza di fondamento» (Marcia Sá Cavalcante Schuback, “The Fragility 
of the One”, cit., 9). 
30 Marcia Sá Cavalcante Schuback, “Heideggerian Love” in Phenomenology of Eros, eds. 
Jonna Bornemark and Marcia Sá Cavalcante Schuback (Huddinge: Södertörns högskola, 
2012), 136.  
31 Ibid. 
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come esistere accade al modo dell’esilio, la cui «regola […] diviene dunque: 
non fuggire da te stesso, concentrati su te stesso; concentrati sulla tua 
radicale, inevitabile distanza dalle tue forme, una distanza che è infinita, 
cosmica e che, come il cosmo, è impossibile da padroneggiare»32. 

32 Marcia Sá Cavalcante Schuback, “Litteraturen i landsflykt från filosofin” in Glänta 4 
(2014) ˂http://glanta.org/?page_id=33&viewArt=1063˃. 
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Existensens gerundium 

Gustav Strandberg 

På svenska har orden med och medan både ett semantiskt och ett ety-
mologiskt släktskap. När vi är med någon eller något, är vi också med 
någon eller något medan eller samtidigt som denna eller detta andra sker. 
Den rumsliga närheten förutsätter i denna mening alltid en tidslig närhet. 
Rummet – mellan-rummet – , den delade platsen, är på samma gång en 
delad tid; vi är med medan. Men vad innebär det att dela tid, att tiden är 
delad? Vi, de, någon och något är samtida med varandra; vi delar tiden och 
är tillsammans i den. Detta tycks, åtminstone till en början, inte vara något 
problem. Men precis som Nietzsche en gång hävdade så är ”begripandet ett 
slut” (das Begreifen ist ein Ende).1 För hur kan man på ett filosofiskt plan 
förklara hur något är samtida eller, rättare sagt, hur ska man kunna förklara 
det samtidiga som sådant? Denna fråga, formulerad på en rad skilda sätt, 
kan sägas utmärka stora delar av filosofihistorien. För i frågan om vad tid är 
– en av filosofins äldsta och mest grundläggande frågor – finns frågan om
det samtida och simultana alltid med som både förutsättning för frågan och
som dess svar. Frågan om tidens vara är en fråga som med samma röst
yttrar frågan om vad detta vid-samma-tid är, nämligen i form av en fråga
om vad närvaron och nuet egentligen är? I ljuset av Heideggers destruktion
av metafysikens historia kan man till och med gå så långt som att säga att
metafysiken är närvarons, nuets och samtidighetens historia.

Nuet är det samtida, det är den tid som sker, äger rum och timar 
samtidigt som frågan om vad tiden är ställs. I ”Ousia et grammè” analyserar 
Derrida kortfattat paradoxen som återfinns i denna samtidighet.2 För det 

1 Friedrich Nietzsche, Nachlaß 1888 – KSA XIII (Berlin: DTV, 1999), 398.  
2 Jacques Derrida, ”Ousia et grammè – Note sur une not de Sein und Zeit” i Marges de la 
philosophie (Paris: Les éditions de minuit, 1972).  
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som utmärker nuet är just att det utesluter en samtidighet med andra nu. 
Nuet sker punktuellt och singulärt och är per definition odelat. Om ett 
annat framtida nu inträder utesluter det med nödvändighet det föregående 
på ett sådant sätt att det inte kan finnas någon samtidighet mellan dem. 
Nuet är, som Derrida formulerar det, ”(i presens indikativ) omöjligheten av 
att samexistera med sig själv: med sig själv, det vill säga, med ett annat själv, 
ett annat nu, ett annat samma, en dubbel” (63). Men i och genom skillnaden 
mellan nuet och ett annat nu visar det sig trots allt att samexistensens 
omöjlighet endast är möjlig på basis av en viss samexistens; på basis ”av en 
viss samtidighet hos det osamtidiga, i vilken alteriteten och identiteten hos 
nuet hålls samman i det differentierade elementet av ett visst samma” (63). 
För att nuets omöjliga samexistens överhuvudtaget ska kunna visa sig vara 
en omöjlighet måste det träda i relation med ett annat nu, som det omöj-
ligen kan samexistera med om det ska kunna upprätthållas som sig självt, 
det vill säga som ett nu. För att nuet ska kunna träda in i denna omöjliga 
möjlighet måste det träda in i ett rum, i rummet som sådant, i vilket denna 
jämförelse kan äga rum. Rummet, till skillnad från tiden, är i denna mening 
samexistensens åskådningsform medan tiden alltid är succession, avbrott 
och diskontinuitet. Tiden måste annorlunda uttryckt spatialiseras. Men 
rummet måste på samma gång temporaliseras för att det inte ska vara en 
homogen massa utan skillnad. Tiden är, som Derrida påpekar genom att 
citera Hegel, själva möjlighetsbetingelsen för en inskränkning av rummet 
till en specifik och singulära rumslig gestalt. Tiden är den negativitet som 
upphäver rummets utbredning och som gör det möjligt för oss att tala om 
rummet i termer av olika och åtskilda platser. Nuets relation till ett annat nu 
är, annorlunda uttryckt, endast möjlig på basis av rummet, men den syntes 
som inträder i detta rum är tidslig. Det finns, som Derrida uttrycker det, 
”ett tidens med som möjliggör rummets med, men som inte skulle kunna 
produceras som med utan möjligheten av rummet” (64).3  

 

 
3 Även om detta inte är en fråga som står i fokus för den här artikeln kan man notera att 
dessa analyser i förlängningen leder fram till Derridas förståelse av skillnaden 
(différance) som ett spatialiserande (espacement).  
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Med, medan 

Att vara med, medan någon annan är med oss är i denna mening en rums-
tidslig sammanflätning i vilken tiden spatialiseras på samma gång som 
rummet temporaliseras. Derrida själv är inte särskilt intresserad av att 
utforska vad detta egentligen innebär för vår konstitutiva med-varo med 
andra, men i hans efterföljd har Jean-Luc Nancy gjort denna fråga till sin. I 
Être singulier pluriel analyserar Nancy gemenskapens och medvarons 
struktur utifrån ett försök att särskilja medvaron eller samvaron (être-
ensemble) från en förståelse av detta med i termer av en samling (ensemble).4 
En samling innebär, som Nancy påpekar, en ansamling och en ”ansamling 
(collection) som förutsätter en omgruppering som är yttre och likgiltig 
gentemot samvaron (’att vara gemensam’) hos objekten i samlingen” (82). 
Samlingen är en substantiverad form av medvaro i vilken detta med är 
accidentellt och avlett i förhållande till de ingående delarna. I en samling 
hör vi, annorlunda uttryckt, samman på grund av en gemensam grund, ett 
gemensamt mål eller en gemensam natur, men det gemensamma är endast 
gemensamt i och genom samhörighetens tillfällighet. Det ”kollektiva” och 
alla former av ”kollektivism” är, i Nancys ögon, ett uttryck för just detta. De 
för samman delar eller individer, men endast på ett sådant sätt att det 
gemensamma förblir något yttre och tillfälligt i relation till deras förment 
”sanna” individuella grundform och natur. Den ontologiska samvaron som 
återstår att tänkas måste, i motsats till denna substantiverade samhörighet, 
snarast tänkas som samvarons adverb. Detta adverb är, som Nancy 
formulerar det, ”inte ett predikat hos ’Varat’”, utan likt alla adverb en 
modifikation eller ett modus av verbet (82). Att vara tillsammans är i denna 
mening ett modus av varat, men ett modus som är lika väsentligt och 
ursprungligt som varat självt.  

Tillsammansvarons adverbiala struktur visar sig emellertid på en och 
samma gång, och precis som var fallet i Derridas analyser, som ett rums- 
och ett tidsadverbial. Varat är alltid modifierat som medvaro, men detta 
med modifierar varat i såväl ett rumsligt som ett tidsligt modus. Samvaron 
innebär också till en början, som Nancy skriver, med nödvändighet 
samtidighet och simultaneitet. Vi är tillsammans är en mening som endast 
har någon mening om den också förstås som ett ”vi är samtidiga” (även om 
det återstår att precisera just vad denna samtidighet innebär och hur långt 

4 Jean-Luc Nancy, Être singulier pluriel (Paris: Galilée, 1996).  
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den sträcker sig). Men tidslig närhet är inte bara, och inte i första hand, en 
tidslig succession, inte en serie av nu som avbryter varandra och följer på 
varandra. Tiden kan nämligen inte, som Nancy påpekar i Derridas 
efterföljd, ”vara ren succession, utan att simultant vara ’vid samma tid’ (82). 
Tvärtom så öppnar ”samtidigheten omedelbart upp rummet som spatia-
liserandet av tiden själv” (82). Samvarons samtidighet är i denna mening 
inte det delade nuets indistinkta närvaro, utan tvärtom en samtidig och 
samrumslig samvaro i vilken varje singularitet är en distinkt plats, men en 
plats som kräver tidens negativitet för att singulariseras. Att vara med 
någon annan eller något annat är i denna mening varken en medvaro i ett 
”rent” tidsligt nu eller en medvaro i ett ”rent” och homogent rum, utan en 
medvaro som på en och samma gång utgörs av närhet och distans. Nancy 
sammanfattar det som följer:  

Passagen från en plats till en annan kräver tid. Och att röra sig på platsen som 
sådan kräver också tid: tiden som krävs för att platsen ska öppna upp sig själv 
som plats, tiden som krävs för att tiden ska spatialisera sig själv. Den 
”ursprungliga” tiden, framträdandet som sådant, behöver, på ett reciprokt sätt, 
rummet, rummet i dess egen ut-sträckning, rummet i passagen som delar den. 
Ingenting och ingen kan födas utan att födas till och med andra som kommer in 
i detta möte och som i sin tur är födda. ”Samvaron” är därför en absolut 
ursprunglig struktur. Det som inte är tillsammans är i icke-varats ingen-tid-
ingen-plats (83). 

Samvaron är i denna mening inte namnet för en tillfällig gemenskap eller en 
sammanslutning (av vänner) som skiljer sig från en annan sammanslutning 
(av fiender), utan är – just på grund av att det är en ursprunglig modifika-
tion av varat självt – den ontologiska strukturen som sådan. Att dela och att 
vara delad är mer än något annat meningen med mening; det är kom-
munikationen, kontakten och delandet som är meningens mening och 
varats vara.  

Denna tematik finns närvarande redan i Vara och tid när Heidegger 
understryker att även ”tillvarons ensamvaro är medvaro i världen”.5 Att vara 
med är, annorlunda uttryckt, existensens villkor och förutsättning. En 
odelad och odelbar individ är, i en emfatisk mening, något meningslöst; en 
abstraktion driven så långt att den själv bryter samman. En sådan individ 

 
5 Martin Heidegger, Vara och tid, övers. Jim Jakobsson (Göteborg: Daidalos, 2014), § 25, 
142.  
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skulle nämligen på en och samma gång vara otidslig och orumslig och 
därigenom förskjuten och displacerad till just ”icke-varats ingen-tid-ingen-
plats”. Men, omvänt, så innebär detta att vårt med och vårt medan inte bara 
är en del av vår existens, utan att det utgör vår existens som sådan. Detta 
innebär dock inte i sin tur att detta med, som Nancy formulerar det, skulle 
vara något närvarande, men inte heller att det är något icke-närvarande, 
”likt en avlägsen eller tillbakadragen närvaro, eller likt en Annan” (84). 
Medvaron närvarar inte eftersom den snarare är närvarandet självt: den är 
icke-närvaron av närvarandet självt.  

Existensens tid – Existensen som tid 

På svenska kan denna struktur, som sagt, beskrivas utifrån den semantiska, 
etymologiska och, inte minst, filosofiska sammanflätningen mellan orden 
med och medan. Fastän att detta släktskap inte existerar på tyska kan man 
dock lägga märke till att en liknande tankefigur ligger till grund för 
Heideggers förståelse av tillvaron (Dasein) i Vara och tid. Tillvaron är, som 
redan har nämnts, definierad av Heidegger som medvaro – det är också just 
denna förståelse som Nancy tar som utgångspunkt i sina texter om med-
varon. Tillvarons medvaro är också, tillsammans med dess i-världen-varo, 
en konstitutiv del av Heideggers definition av tillvaron som omsorg och av 
den berömda definitionen av denna omsorg som ”före-sig-redan-varo-i (en 
värld) som vara-vid (inomvärldsligt påträffat varande)” (360). Tillvaron är 
bestämd av sin transcendens, den ek-sisterar alltid bortom sig själv i rela-
tion till annat varande som den på olika sätt måste sörja för (genom ett 
ombesörjande av det tillhandenvarande eller genom en försorg om andra 
människor). Omsorgen är, annorlunda uttryckt, tillvarons med; med-värld 
och med-tillvaro. Men Heidegger förstår inte bara tillvaron som medvaro, 
utan han förstår också denna medvaro som ett medan – han förstår den 
såsom intimt förbunden med frågan om tillvarons tidslighet.  

Existensens samexistens är i själva verket en pleonasm. Att existera inne-
bär nämligen med nödvändighet ett konstant utträde, en ekstas, utanför sig 
själv, vilket innebär att existensen aldrig är något annat sitt eget med, sin 
delning. Detta utanför-sig-själv är dock endast möjligt i och genom tidslig-
heten. Tidsligheten är, som Heidegger formulerar det, ”det ursprungliga 
’utanför-sig’ i och för sig självt” (362). Detta innebär inte, som Heidegger är 
noga med att understryka, att tidsligheten är ett varande som träder ut ur 
sig självt. Tidsligheten ”är” överhuvudtaget inte, den närvarar inte, för att 
använda sig av Nancys formulering, likt ett varande utan är närvarandet i 
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dess skeende – den är ”ett timande i ekstasernas enhet” (362). Detta är en av 
många passager i Vara och tid i vilket språket bryter samman och visar sig 
vara otillräckligt då kopulan i ”tidsligheten är” hela tiden riskerar att 
substantialisera tiden och reducera den till något förhandenvarande.  

Men denna spänning mellan tillvarons undflyende rörelse och dess sub-
stantialisering finns också närvarande i det språk som Heidegger använder 
sig av för att fånga tillvarons struktur – den finns närvarande i själva 
begreppet Dasein. Tyskans Dasein betyder visserligen tillvaro eller existens, 
men ordet bildas av konstruktionen ”da sein” som är ett verbalt uttryck som 
innebär ”vara närvarande, vara till, existera”. Heideggers substantivering av 
detta uttryck har gett upphov till tolkningar som endast förstår tillvaron 
eller Dasein som ett nytt begrepp för människan – och som ett nytt begrepp 
som riskerar att leda till samma substantialisering av existensen som det 
subjektsbegrepp som Heidegger uttryckligen tar avstånd ifrån. Men om 
man förstår begreppet i enlighet med dess verbala struktur är det tydligt att 
Heidegger syftar på något helt annat. Det som Heidegger tematiserar utifrån 
begreppet Dasein är i denna mening inte ett nytt subjektsbegrepp, utan 
tillvarons blivande – dess gerundium.  

Gerundium är ett modus som betecknar pågående handlingar, en infinit 
form av verb som syntaktiskt fungerar som ett substantiv. Det är också just 
denna pågående, ständigt blivande, struktur som Heidegger på olika sätt 
försöker fånga i sina analyser av tillvaron. Detta har också uppmärksam-
mats i olika försök att uttolka betydelsen av Heideggers analyser i Vara och 
tid. Levinas skriver exempelvis detta om omsorgens struktur:  

Att existera innebär att bekymra sig om existensen, att existera är att visa omsorg 
om existensen. I denna omsorg skisserar existensen redan horisonten av varat i 
allmänhet, av varat som verb, som är det enda som står i fråga för denna omsorg: 
den skisserar den just för att den inte är ett begrepp utan något som vi måste ta 
på oss; den är, om jag vågar säga det, ett gerundium.6  

Henri Maldiney, å sin sida, beskriver detta gerundium utifrån tillvarons 
futurala struktur, utifrån det där, det ”Da”, som står i centrum för dess vara:  

Även om ursprunget och destinationen för detta varandes utkast mot sitt där 
förblir okänt så deklarerar Heidegger att det måste vara [qu’il a à être]. Detta 

 
6 Emanuel Levinas, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger (Paris: Vrin, 
2001), 114.  
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gerundium uttrycker en dimension som inte kan förstås som den rena och enkla 
effektiviteten hos något förhandenvarande (Vorhanden). Fakticiteten implicerar 
existensen i ordets strikta betydelse: att existera för tillvaron är att hålla sig 
utanför… [se tenir hors] att gå bortom allt varande, inklusive det varande som 
den själv är.7  

Svenskan saknar detta modus (det är vanligt framförallt i romanska språk), 
men den svenska motsvarigheten, på en filosofisk snarare än grammatisk 
nivå, står just att finna i samspelet mellan med och medan. Det som står på 
spel är den omöjliga möjligheten att existera i ett utspänt, utsträckt och 
displacerat blivande med existensens med. Nuets samexistens med ett annat 
nu är, precis som Derrida påpekar, omöjligt i ”presens indikativ”, men det 
är just denna omöjlighet som möjliggörs i och genom existensens gerundi-
um. Vi existerar i denna mening aldrig i nuet, lika lite som detta nu krono-
logiskt föregås av ett annat förflutet nu eller pekar vidare mot ett annat 
framtida nu, utan vi existerar och timar i ”ekstasernas enhet” – medan och 
med den möjliga omöjligheten av alla nu.8  

Detta visar sig inte minst i Heideggers analyser av tilldödenvaron i Vara 
och tid. Tillvaron relaterar till sin död som till en möjlighet, men till en möj-
lighet som den – till skillnad från exempelvis relationen till det tillhanden-
varande – inte eftersträvar att förverkliga. Medan donens struktur uppvisar 
möjligheter för tillvaron som hon sedan strävar efter att förverkliga för att, 
som Heidegger skriver, ”förinta det möjligas möjlighet genom att göra det 
möjligt att förfoga över”, så är döden något som, om den förverkligades, 
skulle omintetgöra tillvaron som en existerande tilldödenvaro (291). Dödens 
möjlighetsvaro är därigenom inte ett telos eller slut för tillvaron, utan närvarar 
alltid och endast som möjlighet. I ett egentligt förelöpande till döden är döden 
därför inte framtida i en kronologisk mening, utan ekstatiskt närvarande. Det 
är, i ordets strikta mening, ett före-löpande: vi löper eller rör oss ständigt i och 
genom vår relation till döden. Döden närvarar som möjlighet samtidigt eller 
medan allting annat och alla andra sker.  

Existensens själva möjlighetsvaro är i denna mening ingenting annat än 
ett uttryck för dess gerundium, för dess pågående och flödande rörelse 
bortom sig själv. Denna struktur måste dessutom betraktas som för-sub-

7 Henri Maldiney, Penser l’homme et la folie (Grenoble: Jérôme Millon, 1991), 388. 
8 För en intressant diskussion kring relationen mellan ”med” och gerundium, se Marcia 
Sá Cavalcante Schubacks samtal med Jean-Luc Nancy i: Being With the Without, red. 
Marcia Sá Cavalcante Schuback & Jean-Luc Nancy (Stockholm: Axl Books, 2013), 62–68.  
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jektiv och för-egologisk; den befinner sig före varje namn vi ger existensen 
vare sig vi benämner den själ, psyke, subjekt eller kroppslighet. Varje namn 
vi uppfinner för att stabilisera existensens gerundium är, om något, endast 
ett tvärsnitt, en stillbild och en fotografisk ögonblicksbild av det med(an) 
som utmärker vårt vara. Men förutom att sådana begrepp petrifierar och 
stabiliserar existensens tidsliga blivande så riskerar de också att omintetgöra 
eller misskänna det konstitutiva med som visar sig i och genom tidslig-
hetens medan. Egot, subjektet och jaget framträder därigenom alltid som 
enskilda och avgränsade och om samvaron som sådan överhuvudtaget 
kommer ifråga förstås den också som ett nytt subjekt, som ett vi eller, för att 
tala med Nancy, som en sammanslutning eller samhörighet som likt 
subjektet leder till en ny form av substantialisering. Dessa ögonblicksbilder 
är emellertid något som språket självt tycks generera. Varje begreppslig 
bestämning av existensens gerundium tycks nästan med nödvändighet göra 
det orättvisa – vilket inte minst visar sig i receptionen av begreppet tillvaro. 
Men om filosofin, och filosofins begreppslighet, därigenom visar sig vara 
begränsad så kan man samtidigt konstatera att litteraturen och poesin 
tvärtom har omfamnat denna dimension av existensen.  

Osip Mandelstam är en av de poeter som kanske allra tydligast har 
formulerat en appell för en existens i gerundium. I boken Resan till 
Armenien ställer han också uttryckligen frågan om vilken tid han egentligen 
vill leva i, och svarar:  

Jag vill leva i imperativ particip futurum, i modus passivum, i ’det som bör vara’. 
Så vill jag andas. Så vill jag ha det. Det finns en högre, basmatjens, springarens 
heder. Därför tycker jag också om latinets gerundium – detta verb till häst. Ja, 
det latinska geniet skapade som girig och ung den imperativa verbattraktionens 
form som en urbild för hela vår kultur och icke bara ’den som bör vara’ utan 
’den som bör vara prisad’ – laudatura est – den som vi gillar…9 

Att leva i och genom ett ”verb till häst”, i den till synes omöjliga möjligheten 
av ett imperativt particip i futurum och i ett passivt modus, är inget mindre 
än det med och medan som utmärker existensens gerundium. Det är ett liv i 
och genom samtimandet som sådant och, i Mandelstams fall, på samma 
gång ett imperativ, en uppmaning, för samtidandet – ett prisande av det 
som man, likt en ryttare, kontinuerligt existerar tillsammans med.  

 
9 Osip Mandelstam, Resan till Armenien, övers. Bengt Samuelson (Stockholm: Alfabeta, 
1991), 74. 
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Denna samtidande dimension av existensen finns närvarande hos en rad 
poeter vid sidan av Mandelstam, men ingen har omfamnat den i lika hög 
utsträckning som den brasilianska författaren Clarice Lispector. Samtidig-
heten ger sig inte minst till känna i Lispectors roman Levande vatten (Aqua 
viva) i vilken protagonisten försöker fånga existensens gerundium i form av 
ett brev skrivet till en okänd mottagare.10 Redan i romanens öppnande rader 
tillkännager berättarjaget att det försöker ”lägga beslag på sakens är”, på det 
undflyende, flytande och försvinnande nuet – på de ”ögonblick som flyter i 
luften jag andas” (8). Men försöket att fånga existensens ögonblick är en 
smärtsam upplevelse då den förutsätter att tillvaron splittras och, som 
Lispector uttrycker det, att jaget förenas i ”den förflutna tiden, nuet och 
framtiden, tiden som pulserar i klockornas tickande” (26). Det som 
Lispector gestaltar kretsar i denna mening inte kring ett fast och tillförlitligt 
jag som nyktert studerar sig självt introspektivt, utan kring den smärt-
samma erfarenheten av att existera och av att existera innan existensen har 
tilldelats en plats, en position och ett namn. Lispector benämner denna för-
egologiska dimension i existensen för ”it”. Konturlöst och föränderligt likt 
ett ostron är ”it” kongenialt med den mänskliga tillvarons transcendens:  

Transcendensen i mig är det levande och mjuka ”it” och har samma tanke-
förmåga som ett ostron. Känner ostronet ångest när det rycks från sin rot? Blir 
det oroligt där det lever sitt liv utan ögon? Jag brukade droppa lime på det 
levande ostronet och betraktade med fasa och fascination hur hela ostronet drog 
ihop sig. Och jag åt det levande it (37).  

Existensens transcendens, dess med nödvändighet ofullbordade blivande, är 
också dess frihet. Men det är inte en frihet som någon eller något besitter, 
utan en frihet av utsatthet för den värld som existensen genom dess trans-
cendens hela tiden korsar. En människa är därigenom, som Lispector 
formulerar det, ”förenad med allt”, men med ett allt som inte är tungt att 
bära av den anledningen att man inte bär det – ”alltet är man” (41). Det är, 
för att tala med Nancy, varats adverbiala struktur som sådan, den delning 
som alltid redan har utsatt existensen för det med som sker medan vi 
existerar. Det är livet som sådant, men med(an) det levs. Likt Mandelstam 
talar också Lispector om detta liv som ett liv till häst, men till skillnad från 
Mandelstam tematiserar hon det också uttryckligen i och genom just 

10 Clarice Lispector, Levande vatten, övers. Örjan Sjögren (Stockholm: Tranan, 2007).  
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gerundiumets modus; som, till skillnad från det svenska språket, är vanligt i 
portugisiskan:  

Mas não sei como captar o que acontece já senão vivendo cada coisa que agora e 
já me ocorra e não importa o quê. Deixo o cavalo livre correr fogoso de pura 
alegria nobre.11 

 

 
11 Clarice Lispector, Aqua viva (Rio de Janeiro: Rocco, 1998), 67. Den svenska över-
sättningen lyder: ”Men jag vet inget annat sätt att fånga allt som sker just nu än att leva 
varenda sak som händer mig nu och på en gång och det spelar ingen roll vad. Jag låter 
den fria hästen springa otämjd i ren ädel glädje” (93).  
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Tid i exil 

Anna-Lena Renqvist 

Kära Marcia, ett brev. Som så många gånger tidigare. Om än i den variation 
som tillfället kräver. Nu på tal om den närvaro som du pratade om innan 
sommaren, på slutföreläsningen ”Efterhet”, på temat exil.1 Den stämde till 
eftertanke. Med stöd av minnesanteckningar och mitt i övrigt kanske alltför 
levande minne, kan jag bara hoppas att jag nu inte våldför mig på de 
resonanser och efterklanger som din närvaro ljöd av. 

Jag togs av att du öppnade med de mest barnsliga frågor som samman-
faller med den mest utsattes frågor: Varifrån kommer vi? Var är vi? Vart går 
vi? Du tillskrev dem de oräkneliga människor som i ett politiskt utdraget 
stillestånd flyr för sina egna och näras och käras liv. De flyr i förtvivlat 
sökande efter en skyddad ort, efter ”asyl”. De flyr därför att de måste, de har 
fördrivits, men inte närmast – som vi alla i vår tradition hålls för – från ett 
överjordiskt ursprung bortom tid och rum, utan från en jordisk plats, från 
en geografisk hemort, ”från en synlig plats utom synhåll”, som den 
exilierade Petrarca skrev, för övrigt också det i ett brev.2 

Din betraktelse utgjorde en variation på temat exil inom ramarna för en 
tradition som kommit att närmast sätta likhetstecken mellan ”existens” och 
”exil”. I det förra fallet ett filosofiskt begrepp, i den senare ett teologiskt, 
men i bägge fall med avseende på rörelse från-till. I den grekiska filosofin 
avser ek-sistens naturens rörelse från eller ”ut ur” en bestående orsak, eller 
ett bestående vara till sitt telos; eller med dina ord, ”redan ordet ek-sistere 
uttrycker ett ut eller ur ett föregående varande”. Medan det kristna 
begreppet exil avser den historiska rörelse som Genesis omtalar, den första 
människans, och genom arvsynden alla människors, fördrivning från en 

1 Föreläsningen ”Efterhet” hölls vid Södertörns högskola 27 maj 2016. 
2 Francesco Petrarca, Familiares IV (Torino: UTET, 1977), 1.1–2. 
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himmelsk lustgård till en eller annan plats på jorden. Den kristna teologin 
översätter filosofins existens som ”enskild människa i exil”, eller med den 
samtida syriske exilpoeten Adonis: ”människan som sådan är född i exil”.3  

Tänker vi oss att den existens som vi själva är redan är märkt av ett 
uppbrott – av fördrivningen från vår ursprungliga himmelska hemort – 
erbjuder den jordiska exil som är flyktingens verklighet en existensens exil x 
2. Eller exil x flera. Den flerfaldigt exilierade Petrarca återkommer envist till 
denna exilens säregna matematik. Han adresserar särkilt dig och mig 
eftersom han talar ur våra barns perspektiv. Likt dina och mina barn är 
Petrarca född i exil. Det skiljer honom, som han själv framhåller, från den i 
övrigt långt mer beryktade Odysseus. Att Odysseus lämnat sitt Ithaka först i 
mogen ålder betydde att han erfarit en hemort. Det hade inte Petrarca. Av 
politiska skäl drevs hans föräldrar på flykt redan innan Petrarca var 
tilltänkt, han ”avlades i landsflykt och föddes i landsflykt” och sitt hemland 
Florens skulle han aldrig med egna ögon få se. 4 Att han därtill kom till 
främmande jord i en så svår förlossning att den hotade både honom och 
mamman till livet kom att prägla hans mantra: existens i exil är ett utsatt 
tillstånd.  

Petrarca gör sak av sin egen exil-erfarenhet, men på ett sätt som kastar 
ett så allmänt ljus över exil-varon att det stått sig sedan det 1300-tal i vilket 
han levde och verkade. I Petrarcas förståelse bär exilen på minnet av ett 
tillstånd av annat slag, av en tillvaro före exilen, hemmavid och inte i 
landsflykt – i hans fall traderat minne. Exilen präglas av medvetenheten om 
avstånd, av längtan till närhet och av insikten om närmandets omöjlighet: 
”den plats vi söker är ingenstans”.5 En smärtsam erfarenhet som, menar 
han, skiljer en landsflyktig från en enkel resenär. Skiljelinjen kan vara 
begreppsligt oskarp men smärtan skärper den: ”När det handlar om verklig 
exil spelar tvång och smärta i någon form in. Om du inser det kommer du 
att veta om du är en exil-varo (exul) eller om du är resenär (peregrinus)”.6  

Du fångade upp den kusliga sidan av denna matematiska upprepning: 
”ett kusligt efter” som ”ett efter efter ett efter”. Det kommer sig, menade du, 
av den jordiska exilens specifika brytning, av ”ett avbrott som avbryter 
själva existerandet”, som gör resten till ett efter och existensen själv till en 

 
3 Adonis, Le regard d’Orphée. (Paris: Fayard, 2009), 91. Citatet hämtat från Anders 
Olsson, Ordens asyl (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 2011), 17. 
4 Petrarca, ”Brev till min Sokrates”, Familiares I.1, 22–23. 
5 Ibid., XVII, 3, 4. 
6 Ibid., X, 5, 2. 
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”efter-existens – utan återvändo”. Den som gått i jordisk exil kan aldrig 
vända tillbaka. I alla fall inte om exilen varat tillräckligt länge; har vi jordiskt 
sett varit borta för länge har platsen blivit en annan, tiderna har förändrats 
och vi själva med dem. Exilen gör oss till brustna, post-märkta efter-
existenser, vilket svär mot den annars vanliga, romantiskt nostalgiska för-
ståelse av exilen. Nostalgin kultiverar föreställningen om återkomstens möj-
lighet, om än i ett avlägset fjärran, men för den som brutits upp från sitt 
hem är den vägen stängd, och med den alla. Exilen har fråntagit oss hem-
komstens möjlighet och med det den framtid vi kunnat emotse, med dina 
ord, ”exilen måste begripas utifrån sin utvägslöshet, som ofrånkomligen 
aporetisk”.  

Petrarcas anmärkningar ger på flera sätt en resonans till din bild av den 
jordiska exilen som brytning förmögen att klyva ”existensens konkreta 
villkor” och existensen själv i två – eller flera. Det förändrar, som du 
framhöll, innebörden av vad det är att existera i tid och rum; den geo-
grafiska förflyttningen innebär ju också en förskjutning i tiden såsom vi 
lever den. Det faktum att existensen hamnar ”efter” inte bara ett evigt, utan 
också ett tidsligt ”före”, tillåter oss – om jag förstått ditt universella anspråk 
rätt – att se och att ”läsa” existensen för vad den alltid redan är, även om vi 
inte har avläst den som sådan: som ”efter-existens”. Mot den bakgrunden 
framstår exilen som en angelägenhet som berör alla och envar; den upp-
manar oss ”att ompröva vår föreställning om vad det innebär att existera i 
tid och rum, alltså att omtolka och omvärdera inte bara det förflutna och 
framtida [i vårt eget enskild fall], utan att också omformulera själva vår syn 
på tid och rum”.  

Ser vi att och hur exilen avbryter existensen, ser vi också att ”existens i 
exil inte bara är ett kommande ut eller ur en föregående existens eller ett 
icke-existerande, utan en efterhet såsom ”en existens efter att ha existerat”. 
Avbrottet gör existensen till en ensam historia, till ett brottstycke av ett en 
gång helt, till ”ett tillstånd som förblir absolut skiljt men ständigt nära till 
det från vilket det utan återvändo har skiljts”. Om exilens etymologi, ek-
solum (från jord) talar om uppbrottet från en jordisk plats, så talar av-
brottets efterhet om en jordisk tid som har klippts; eller med din betoning, 
”om efterheten definierar nu- och närvarandets rörelse” ska det inte 
förväxlas med ”en rörelse från ett förflutet till en framtid”, eller överhuvud 
taget med ”fördröjandet av det förgångna eller förelöpandet av en framtid i 
detta nu”. Efterhetens närvarande rörelse kan bara förstås som en ”sam-
rörelse av olika fördröjanden och efterklanger”, som en övergång som inte 
övergår, som ett slags permanentat tillstånd som ”svarar upp mot erfaren-
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heten av ett absolut tillstånd skiljt ifrån, men ständigt nära det från vilket 
det utan återvändo har skiljts”. Vilket kort sagt betyder att ”närvarons 
rörelse måste begripas inifrån sitt transit- eller genomgångs-läge, utvägslöst, 
aporetisk”. Om det har, som du påminde oss, minnet i exil allt berätta, det 
är ”memoire du present”, minne av det som är nu, med hänvisning till 
Beaudelaire. Exilens närvarande beskriver inte rörelsen från ett till ett annat, 
men inte heller ett isolerat nu, utan den beskriver ”en oroad och påfrestande 
närhet till ett fjärran”. Som en artikulerad struktur av avlägset närvarande 
tider beskriver den närvarande rörelsen tid i sin helhet. Med dina fina 
ljudbilder har det förflutna och framtiden blivit till ett spel av klanger i 
närvarande rörelse: ”liksom närheten till ett före lever kvar i efterklangen, så 
lever också närheten till det tillkommande” likt ”närheten till det vardande, 
till det som håller på att ske, till skeendet medan det sker, som ett nästan 
framme.” På detta både komplexa och enkla vis gav du oss en icke 
nostalgisk förståelse av exil: ”att existera som efterhet, som närvarande, som 
ett nästan framme – som en dynamisk suspension – definierar en exil”.  

Att det handlar om uppbrottet från en plats är avgörande. Den efterhet 
som exilen närvarogör kan, menade du, inte jämföras med en tillfällig, om 
än aldrig så uppslitande händelse som ställer allt på ända, men som ändå 
kan tillåta en återtagen existens i tillkommande tid: ”efter-existens innebär 
inte att existera efter att något hänt – som efter en separation, ett snitt, en 
katastrof, ett trauma – utan det innebär att existera som just efterhet”. 
Platsens primat kommer sig, om jag förstår dig rätt, av att den bär och när 
vårt jordiska vara. Därav den närhet som exilens efterhet också bär inom 
sig. Som tyska tänkare som lyssnat till språket vetat att höra: ”nachheit- 
nahheit, de klingar som efterklanger av varandra”, som du så vackert 
uttryckte det. Det som exilen fjärmar oss ifrån lever nu kvar som en 
efterklang.  

För att förstå efterhetens närvaro behöver vi förstå närvarandets rörelse, 
och för att göra det behöver vi, som du uppmanade oss, tänka till. Eller 
tänka om. Vi behöver omformulera existensens villkor i både rum och tid. 
Du pekade på den blindhet, eller den dövhet som kända framställningar av 
tid härvidlag präglas av. Här duger till exempel inte den aristoteliska synen 
på tiden som följeslagare till en obrutet kontinuerlig rörelse, eller på nuet 
likt en punkt som flyr – i alla fall i den mån det följer den kontinuerliga 
rörelsen. Här finns ingen plats för närvarande rörelse, eftersom det skulle 
betyda att nuvaron vore delbar – alltså till dels förfluten etc – vilket 
Aristoteles inte kan tänka sig. Och därtill eftersom rörelsen, och med den 
tiden, alltid är på väg någon annanstans; vilket närvarandet i din förståelse 
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inte är. Men inte heller duger den gudomligt inspirerade förståelsen av nuet 
som ett evigt nunc stas, eftersom det inte inbegriper rörelse, eller i varje fall 
inte förändring; i ett evigt bestående nu råder i det avseendet stillhet.  

Kunde den augustinska synen på tid vara ett alternativ? Liksom din är ju 
också Augustinus sak tid i exil, liksom du är han upptagen med, på sitt sätt 
närmast besatt av nuvaron och nuvarons rörelse, av rörelsen i nuvaron och 
nuvaron i rörelse, av att ordna denna röriga rörlighet som tid, liksom av 
”vardandets” specifika nuvaro. Det betyder att även han måste avfärda nunc 
stans som ett alternativt begrepp,7 och av motsvarande skäl också Aristoteles 
framställning av en tid som varken räknar med nuets rörelse eller visar på 
dess plats i tiden. Augustinus ”korrigerar” i denna linje den aristoteliska 
tidsläran med en egensinnig utläggning av nuvarons rörelse i en tid som har 
plats för intet annat än nuets rörelse, ja som själv är denna nuvarande 
rörelse. Om än på en rad olika sätt. Tillspetsat kunde man säga att den 
augustinska tiden utvecklar sig som en solfjäder av olika modus av nu-
varande rörelser. Vilket kanske är dig främmande. Men med det sagt måste 
man konstatera att Augustinus, i din linje, spårar tiden som vi känner den 
till den enskilda existensens nära-fjärran, och likaså med din betoning på 
vår allmänna blindhet för detta existentiala factum brutum. Vi fattar inte att 
vi avlägsnat oss eftersom vi inte ser vad som är oss närmast, vi ser inte det 
avlägsna som nu är utom-inom-inför oss (ante sunt) såsom vårt eget in-
nersta nuvarande själv. Existensens tid är en tid i exil men det inser vi inte, 
åtminstone inte i hela sin vidd. I likhet med författaren själv; han har inte 
förstått det. Däremot har han anat det, och häri ligger den existentiella 
poäng – Augustinus för som bekant upp den på filosofins dagordning – 
med att rätt begripa den nuvarons rörelse som bär och när en tid i exil. Att 
se och förstå, eller som du säger, att veta att läsa den rätt, är för Augustinus 
vägen till att blottlägga existensens gåta; i det mest enskilda fallet att få svar 
på den fråga som jag blivit för mig själv. Vilket på sitt eget gåtfulla vis anger 
en väg ut ur exilen, om väl inte en väg ut för exil-varon. Augustinus ansats 
är på så vis en annan än din; för honom ligger exilens, och med det tidens, 
yttersta mening i utvägen, det kan inte nog understrykas. Men då denna 
mening ligger bortom själva exil-tiden – såsom världens mening kan sägas 

7 Den augustinska tidsläran har en av sina utmaningar i att formulera skillnaden mellan 
tid och evighet. Vilket markeras i tidslärans första paragraf. Augustinus Bekännelser, 
övers. Bengt Ellenberger (Malmö: Artos & Norma Förlag, 2010), XI, 14, 17. 
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ligga utanför världen – sammanfaller han samtidigt med dig när han pekar 
på den utvägslöshet som präglar exil-varons tid i exil.  

Att existera är för Augustinus att vara i exil, och att vara i exil är att vara i 
tiden, vilket i hans drivna förståelse är att vara som tid. Tiden konstituerar 
exilvaron, eller mer i Augustinus ordalag, tiderna är den exilierade själens 
rörelse över olika former av presens, och själens rörelse är så förstått tiden 
som vi känner den: förgänglig tid i jordiskt rum. För exilvaron finns ingen 
utväg i tid och rum, men för en enskild själ finns en utväg. Om jag enskilt 
vill lämna exilen kan detta i ett historiskt ögonblick också ske. Om än till ett 
pris. Givet att exilen definierar den levande människans tid på jorden – och 
tiden på motsvarande sätt människan i exil – så innebär steget ut ur exilen 
också steget ut ur både livet och tiden som vi känner dem. Priset för att 
lämna exilen är kort sagt tid i exil, med allt vad den tillhör, vårt jordiska 
sammanhang och vår jordiska identitet inklusive. I den mån vi adresserar 
vår jordiska identitet i 1:a person singularis, är priset för att träda ut ur 
exilen också vårt jordiska jag; det lämnar vi bakom oss som vi ”lämnar våra 
gamla dagar bakom oss”.8  

I Augustinus uttalade förståelse är det priset alldeles för högt för att en 
levande människa av egen kraft skulle kunna välja det, på sin höjd kunde 
hon vilja det. Vilket inte skulle tjäna så mycket till om det inte vore för den 
oro det medförde och, rent konkret, för det rörliga minne som oron väcker 
till liv – av det avlägsna hon glömt som hela tiden är henne närmast, som är 
det hon själv är. Den hemlika samvaro ur vilken hon i ett ursprung för-
drivits och det smärtsamma – om än vilande – minne hon hyser, definierar 
det som hon, i exil-varon redan är (alltså både före och i och efter exilen). 
Den som erinrar sig det avlägsna hon glömt ska, i ett genuint ”memoire du 
present” minnas den obrutna nuvaron av det avlägsna utom sig inom sig. 
Vilket vi som sagt var inte kan välja; men om och när vi minns det som nu 
är ska vi – det är Augustinus tro – vilja det med den begärande kärlekens 
kraft. Minnet av närvaron gör oss till älskande, och på älskandes vis ska vi 
på alla håll söka det vi begär. I detta upprörda tillstånd kan vi därför komma 
att vända blicken i rätt riktning, se det före-efter-inför som nu är, bejaka det 
vi ser och låta oss hän-föras, alltså låta det föra oss hän, hem, ut ur exil-
tiden. Vilket dock inte betyder att vi skulle föras ur tiden rätt och slätt. 
Träder vi ut ur något träder vi in i ett annat, och träder vi ut ur exil-tidens 
spridda nurvaro, träder vi in i tid som obrutet nu är, i dina ordalag i 

 
8 Ibid., XI, 29, 39. 
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”vardandets nuvarande rörelse, i skeendet medan det sker”. Och om så, om 
jag tillmötesgår det som i denna övergång tillmötesgår mig, i mellanrum-
met, i och som den mellan-tid som hör tillkomstens nuvaro till, är ”jag” inte 
längre, men nu blir jag mig själv: upphävd fast i vardande – och med mig 
allt, tiden själv inklusive. Den som vågar det förlorar en del men vinner 
mer, eftersom ”hon vinner sig själv i sin eviga giltighet”, för att tala med den 
augustinske efterläsaren Kierkegaard. I ett nu, bortom tiderna som vi kän-
ner dem, likväl i den tidsliga nuvarons typiska från-till, ”inte skingrad men 
sträckt mot nuvaron som är inför mig (non distentus sed extentus)”.9 Eller 
som du säger i din essä om den hermeneutiska sömnen, ”den fullständiga 
närvaron kännetecknar erfarenheten av den älskade som inträder i in-
differensen mellan ett själv och ett annat”.10  

Tillkommelsen erfars, den upplevs, men urskiljningslöst. I tillblivelsens 
tid kan inget urskiljas, och något särskiljt jag inte heller. Med Augustinus 
står vi inför en historisk och existentiellt omvälvande händelse, med dig 
kanske inför en ”tilldragelse”, men i bägge fall inför en övergång av ett slag 
som med dig kan liknas vid sömnen, som inte låter ”begrepp, logos, förnuft 
eller överhuvudtaget den mänskliga insikten” att urskilja något men låter 
livet räddas (soteria).11 Sömnen är döden lik, fast som ”en mildare död, 
eftersom den rymmer förmågan att drömma, liksom förmågan att vakna” – 
kanske med drömmar kvar i en kropp till stoff för en yrvaken blick att 
senfärdigt läsa. Också hos Augustinus liknas övergången vid jagets död – 
”jag dör för mitt liv” – men inte vid livets död eftersom den, mer likt den 
vitala sömnen, rymmer just livets räddning, och med det löftet om en vitalt 
ny begynnelse: på en ny strand, i ett nytt sammanhang, med nytt namn, ny 
uppgift etc. Lite i din linje består, för Augustinus, den nya uppgiften i att 
efterläsa, men högt, att berätta för den som vill låna sitt öra åt denna 
oerhörda historia, som inte bara har skett utan också obrutet kan ske.  

Augustinus utarbetar flera av dina begrepp och frågeställningen har ni 
gemensam – hos er båda ligger tonvikten på ”vardandet”, hos er båda för-
stås det som närvarande tid, och i bägge fall över uppbrott och separation – 
men ett moment skiljer er åt. Efterhetens ”vardande” lokaliseras med 
Augustinus till närvarande tid post-exil, medan du ju talar om närvarande 
tid i exil. Däri din tänkvärda variation. Din synkoptiska efterhet kan inte 

9 Ibid. 
10 Marcia Sá Cavalvante Schuback, Lovtal till intet (Göteborg: Glänta, 2006), 149. 
11 Ibid., 135–145. 



AD MARCIAM 

150 

avläsas hos Augustinus eftersom han talar om den första exilen. Det kan 
den inte heller hos den annars med jordiskt exil upptagne Petrarca, efter-
som han inte erfarit återvändandets omöjlighet. Däremot hos Odysseus 
eftersom hans gestalt erfarit just det: ogörligheten i att vända tillbaka. 
Odysseus framstår som sinnebilden för exilens efterhet, eller som du säger 
på annat håll, ”förståelsen av exilen som mänskligt villkor framställs av 
Odysseus”.12 Odysseus öde ger ett tidigt vittnesbörd om exil-varons be-
ständiga tillstånd, därtill om den dubbla längtan med motsvarande nega-
tivitet som du omtalar: ”exil är ett liv genomsyrat av en dubbel längtan, den 
av att återvända hem och den av att komma fram. Vilket präglar en dubbel 
negativitet: ”för att när någon som har levt i exil återvänder så känns det 
hemma som främmande, och när den kommer till det hemmet så känns det 
främmande aldrig som hemma”.13  

Odysseus har förlorat ett hem och därtill hoppet om återkomst. Men 
något har han också vunnit. Med Petrarca har han vunnit sin dygd och sin 
hållning,14 med dig – ville jag säga – har han vunnit sin exilierade verklighet: 
exilen som tillstånd och tillståndet som rörelsens transit, ”närvarande som 
en rörelse inom sig själv, som förblir i sig själv” – likväl i vardande. 
Odysseus har förlorat en avlägsen framtid men har, i min förståelse, vunnit 
en närmare: den framtida frukt som ”vardandets skeende” bär i sitt sköte. 
Kanske gör det efter-existensen detsamma, men det gör skillnad för frukten. 
Liksom för oss som i efterläsning får avnjuta dess närvaro.  

Efterheten kunde definiera Odysseus exil, liksom den exil som så många 
av oss, som insett att vi aldrig kan komma åter, upplever att vi lever i. Den 
definierar ett flerfaldigt efter, eller den definierar ett moment av exil efter 
erfarenheten av icke-framkomsten. Och alltså ännu inte det ”före”, när 
existensen i exil ännu inte är såsom efterhet – om jag minns och förstått dig 
rätt. Efter avbrottet men före ”efterheten”, innan existensen blivit en efter-
existens, pekar på det moment med vilket du inledde ditt föredrag: det 
akuta moment när en levande existens flyr från ett hemland i lågor.  

 
12 Marca Sá Cavalcante Schuback, ”Existensfilosofins aktualitet”, 
https://www.sh.se/p3/ext/res.nsf/vRes/centrum_for_praktisk_kunskap_1419243435968_
marcia_sa_cavalcante_schuback_existensfilosofins_aktualitet_pdf/$File/marcia_sa_cava
lcante_schuback_existensfilosofins_aktualitet.pdf, 7. 
13 Ibid., 8. 
14 Petrarca, Familiares II.4.29. Citatet hämtat från Benjamin Jon Boysen, ”Exilens trium” 
i Aiolos 50–51 (Stockholm: Faethon, 2015), 74. 
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Den som flyr från brinnande hus och hem befinner sig i högsta grad i 
rörelse, i högsta fart i övergång, i transit. Men ännu inte i den exilens efter-
existens som var föreläsningens sak. Om vi flyr för vårt liv söker vi skydd, 
om vi är människa söker vi en asyl och om vi är en flykting söker vi det på 
andra sidan en gräns, eller flera gränser. Som flykting behöver vi gå över 
gränser, ofta däremellan, över hela gränsland. Flykten går över övergångar, 
den ena efter den andra, en genomgångs- eller transit-rörelse som plågsamt 
utdraget tillstånd. Eller med den ideala realpolitikens raffinemang, som ett 
permanentat tillstånd på utmärkt plats, i ett för ändamålet upprättat läger. 
Det sammansatta begreppet transit-läger beskriver en politisk realitet, vilket 
i sin tur beskriver en fyrkantig cirkel: ”transit” avser övergående rörelse, 
”läger” ett slutet rum. 

Transitlägret kan erbjuda den skyddade ort vi akut söker, däremot inte 
den skyddsort, den regelrätta asyl vi på längre sikt söker. Som en kring-
gärdad övergånsplats saknas i första hand utvägar. Likt ett fängelse frihets-
berövande, men på sitt eget vis eftersom gärningar här inte räknas. På 
denna plats sonar man inte ett brott, man avtjänar inte ett straff och har 
ingen bestämd tid att avsitta. I transitlägret sitter man på obestämd tid; 
förflutna gärningar gör ingen skillnad här och nu, och gärningar här och nu 
gör ingen skillnad i världen, vare sig nu eller sen. Som i det Limbo som exil-
poeten Dante tecknar i sin Gudomliga Komedi, med avseende på Helvetets 
första krets. Det möter oss just som vi passerat floden, i detta fall Acheron, 
mellan floden och den avgrund som Limbo omger (che l’abisso cigne). 
Liksom i den historia som du återger står också här skuldlösheten och 
utvägslösheten i fokus. Det anar man redan på håll, från denna underliga 
plats hörs, som Dante noterar, ”inga kvalfyllda skrik utan suckar. Suckar 
som får den eviga vinden (l’aura eterna) att skälva. Från en otalig skock 
män, kvinnor och barn”. Över tillfälligheternas spel, kunde man spekulera, 
eftersom ingen här förtjänar sin plats. Limbo är inte avsedd för syndare 
(ch’ei non peccaro); tvärtom, denna mellangård är befolkad av de största 
ibland oss, av Dantes egna lärare däribland, som av den nu bleke Vergilius 
rent påtagligt. 15 I Limbo är man inte därför att man gjort eller inte gjort ett 
eller annat, utan därför att man gjort det i fel tid, innan den rätta vägen, Jesu 
Kristi väg fanns på kartan. Och som därför svårligen – om än inte omöjligen 

 
15 Dante Alighieri, La divina Comedia. Inferno (Milano: Rizzoli Editore, 1949), IV, 22–
34. 
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– kunde väljas.16 I Limbo räknas inte gärningen och har man ingen skuld; i 
det jordiska transit räknas inte heller gärningen, men har man skuld. Ty 
den som här inträder kostar pengar. En jordiskt djävulsk plats.  

Den skyddsort som söks på lång sikt är något annat. Om tillståndet på 
båda orter erfars som transit, i denna mening som ett utvägslöst ”mellan”, 
så finns en skillnad mellan transit-lägret och närvarandets transit eftersom 
den förra är fryst medan den senare medger rörelse, och därför medger oss 
att göra just skillnad – som den som du genom ditt föredrag gjort för oss 
andra. Och som titeln också anspelar på: det finns moment av exil, som 
olika moment av ett ”efter”. Om exilens efter-existens erfars som ”ett efter 
efter ett efter”, så erfars flykten som ett enkelt ”bara” efter. Uppbrott föregår 
bägge, men den akut flyende människan har ännu inte erfarit avbrottets 
”utan återvändo”; hon har ännu sitt emotsedda ”efter efter ett efter” framför 
sig. Vilket i det enskilda fallet gör skillnad. Det gör skillnad att kunna göra 
skillnad, framförallt att tro sig om det.  

Den av dig tecknade efterheten skiljer sig från alla tidigare moment. Bara 
efter-existensen kan erfara det i nuvarons rörelse tillkommande. Schelling, 
som du tillägnat din avhandling, insisterar kanske som ingen annan på det: 
på brytningens vitalitet, på vitalitetens skapande och på skapandets tid. Som 
han säger, ”den som inte förmår bryta med det förflutna har inget förflutet; 
hon är försänkt i det förflutna, hon kommer inte ur det.” Och därav vikten 
att bryta: ”för att få ett förflutet måste hon skiljas från det, bara så kan hon 
över avstånd gå det till mötes, i ett levande nu njuta det förflutna som 
verkligt tillkommande framtid”.17  

I en tradition som förstår existens som exil ska upprinnelsen till tiden 
som vi känner den sökas i hemmet. Den plats vi lämnat ger oss den längtan 
som när vår framtid: att komma fram är att komma tillbaka hem. En kristen 
tänkare som Schelling är formad av denna bild, likväl kommer hos honom 
platsens primat att stå tillbaka för tiden, för det dynamiska spel mellan 
krafter som är tiden som vi känner dem, och för den kärlekens makt som är 

 
16 Hos Dante kan man välja det som inte finns, som att bana den väg som vi andra sedan 
kunnat och kan komma att välja, efter Kristi död och återuppståndelse, då har man 
visserligen passerat Limbo, men som transit. Man har inte blivit kvar, som Abraham, 
Isak och Moses och några till. För dessa få har alltså Limbo varit vad en transit avser att 
vara: ett övergångs-läge. I underjordens limbo finns det bara en, men i alla fall en 
gärning som kan räknas dig till godo, i det jordiska transitlägret knappast någon. 
17 F.W.J. Schelling, Ages of the world (New York: State University of New York Press, 
2000), § 259. 
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tid som vi inte känner den, som är löftet om oskriven framtid – kan ske mot 
framtida nya begynnelser. 

Exilens erfarenhet är en erfarenhet av förlust, men i sitt nuvarande 
vardande bär den likväl framtiden i sitt sköte. Om än inte erfaren som sådan 
av den som lider förlusten så dock av den historia som följer. För vad vore 
vi utan dem som erfarit exilen tillräckligt smärtsamt för att känna den som 
vårt villkor och vi genom dem? Ja i varje fall inte vad vi har blivit, och nu 
fortfarande blir. Med tack Marcia, för de verk i exil som du i dröjande 
närvaro låter oss läsa därefter! 
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Sokrates exil 

Charlotta Weigelt 

När Sokrates i Försvarstalet1 får veta att han befunnits skyldig till anklagel-
sen att ha förlett ungdomen och hädat stadens gudar, ges han chansen att 
själv tycka till i fråga om vilket straff han förtjänar. Sokrates tar då bland 
annat upp, och förkastar, möjligheten av landsförvisning (fugē, 37c4). Det är 
ingen möjlig utväg för honom. Det skulle ju tyda på en omåttligt stark 
kärlek till livet om han inte skulle inse att om atenarna inte längre står ut 
med hans resonemang och frågor, så finns det ingen anledning att tro att 
några andra kommer att göra det (37c5-d1). Han förklarar: 

Kanske säger någon: Kan du inte lämna oss Sokrates, gå i landsflykt och leva ett 
lugnt liv utan att prata? Det här är den svåraste punkten att övertyga vissa av er 
om. För om jag säger att det är omöjligt för mig att hålla mig lugn därför att det 
vore att vägra lyda guden, då kommer ni inte att tro mig utan tro att jag talar 
ironiskt. (37e2–38a1)2 

Att lyda guden är att insistera på att det största goda i livet är att samtala om 
dygd, och att ”ett liv där man inte ställer granskande frågor inte är värt att 
leva för människan” (38a5–6). Att gå i landsflykt, exil, är att på ett otill-
börligt sätt klamra sig fast vid livet i stället för att välja det som är rätt. 
Sokrates förblir alltså den han är och där han är, i Aten, vilket emellertid 
kommer att få som konsekvens att han snart måste lämna livet i Aten i en 
annan mening, för att dö.  

1 Platon, Skrifter. Bok 1, övers. Jan Stolpe (Stockholm: Atlantis, 2000). Alla översätt-
ningar av citat ur Platons verk är hämtade ur Stolpes svenska översättning. 
2 Faktum är att Sokrates bara talar om att lämna, exerchomai, atenarna; preciseringen ”gå 
i landsflykt” är tillagd av Stolpe. 
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I ”Hermeneutikens exil”3 resonerar Marcia kring hur Sokrates, som gjorde 
det till sin livsuppgift att uppfylla det delfiska mottot gnōthi seauton, ”känn 
dig själv!”, etablerar vad som sedan ska komma att bli en klassisk bild av 
filosofen. Denne är ett slags Odysseusgestalt, som måste ge sig av hemifrån, 
gå i exil om man så vill, för att företa en farofylld bildningsresa. Först när 
han har blivit en annan, en främling, är han redo att återvända till hemmet, 
vilket han nu kan granska med en upplyst blick. Marcias ärende i nämnda 
text är att diskutera i vilken mån den moderna hermeneutiken, i kraft av 
dess problematiserande av förhållandet mellan det främmande och det 
egna, kan sägas bryta med det sokratiska självsökandet, och därmed med 
drömmen om homerisk hemkomst. Det senare skulle alltså väsentligen 
fordra att man ger upp tanken på ett beständigt själv som det är möjligt att 
återvända till.  

I detta bidrag vill jag i anslutning till Marcias text på nytt ställa frågan 
om hur vi ska förstå Sokrates som filosofisk gestalt. Min ambition därvidlag 
är att mot bakgrund av Marcias kritik av den försonande bild av vad 
subjektivitet innebär som antyds av idén om hemkomst, och som möjligen 
kom att fulländas med Hegel, försöka visa att Sokrates inte utan vidare 
passar in i denna modell. I Platons dialoger porträtteras Sokrates som en 
alltigenom statisk figur, vars personlighet aldrig genomgår någon utveck-
ling, samtidigt som den fasthet som präglar honom väsentligen utgörs av ett 
obönhörligt sökande vilket aldrig når sitt mål, det vill säga aldrig slutar i att 
Sokrates hittar hem. Den enda egentliga framtid och hemkomst som väntar 
Sokrates är nämligen den speciella form av exil från Aten som utgörs av 
hans egen förestående död. Det paradoxala med Sokrates karaktär är med 
andra ord att han ständigt är på väg utan att denna rörelse någonsin verkar 
återverka på honom.  

I själva begreppet ”hermeneutisk cirkel” ligger en antydan om att 
förståelse innebär ett återvändande. När vi förstår något, rör vi oss från en 
utgångspunkt och tillbaka igen. Vi kastar ut våra förväntningar mot 
världen, vi föregriper dess mening, men vad som då svarar oss sätter oss på 
spel. Den hermeneutiska cirkeln är därför, som Marcia påpekar, bruten och 
ofullständig (197–198). Om en perfekt cirkel alls vore möjlig i detta 
sammanhang, så skulle den innebära en erfarenhet som just inte är någon 

 
3 I Hans-Georg Gadamer och hermeneutikens aktualitet, red. Anders Burman 
(Stockholm: Axl Books, 2014), 195–210. När inget annat anges avser de löpande sidhän-
visningarna i texten Marcias bidrag i nämnda antologi.  
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egentlig erfarenhet, det vill säga ett möte med världen och oss själva där 
ingenting händer utan där vi erhåller fullständig bekräftelse på våra ur-
sprungliga förväntningar, med följden att vi skulle komma tillbaka till exakt 
samma plats från vilken vi utgick.  

I så måtto som vi på sätt och vis alltid redan föregripit det vi försöker 
begripa, möter oss det förflutna från framtiden, som en möjlighet att ta 
ställning till. Att förstå något i en viss mening kan därmed inte innebära att 
återvinna en förlorad mening eller överhuvudtaget att återvända till sig själv 
som en fast referenspunkt (198). Inom hermeneutiken tänker vi oss i stället 
att det att vara ett själv är att vara ett ”’mellan’ det förflutna och det kom-
mande, mellan ett redan vara och ett ännu inte vara”, vilket tillika innebär 
att befinna sig mellan förtrolighet och främlingskap (200). Därmed får 
också det förflutna en annan innebörd. Det förflutna är ”inte det oåter-
kalleliga utan ett främmande i det egna”: anledningen till att vi inte rätt och 
slätt kan återvända till och rekapitulera det förflutna är inte att det är 
förgånget och försvunnet utan tvärtom att det ”dröjer kvar”, det vill säga 
just som det främmande i oss själva (201). Att på sokratiskt vis söka sig själv 
kan därför inte längre likställas med att likt Odysseus hitta tillbaka hem till 
sig själv, för detta själv måste nu tänkas i termer av ett existerande ”i sig 
utan och utom sig”, det vill säga en existens som präglas av brist och förlust. 
Därmed finns inte heller återvändo eller ankomst på det sätt som den 
homeriska hemkomsten utlovade, eller annorlunda uttryckt antar hem-
komsten nu formen av en fördjupad erfarenhet av hur man är förfrämligad 
inför sig själv (207).  

”Som förebild för filosofen är Sokrates den hemåterkommande Odysseus 
som träder fram som främmande i det egna hemmet för att kasta ett nytt 
ljus över det bekanta” (199). Denna bild av filosofens resa bekräftas inte 
minst av Platons berömda grottliknelse i början av Statens sjunde bok. Den 
fånge som blir befriad från sin tidigare skuggexistens lyckas efter sin färd 
uppåt mot ljuset se allt klarare, och slutligen förmår han till och med blicka 
mot solen själv, om än med stor möda. När han återvänder ned i grottan för 
att upplysa sina tidigare medfångar om den nya värld han skådat, vilken 
avslöjar skuggvärlden för vad den är, blir dessa emellertid rasande och 
försöker döda honom. Platons myt syftar på så sätt inte bara till att skildra 
hur den filosofiska hemkomsten innebär att ”hemmet, det egna och de 
givna tingen träder fram som främmande för att därmed kunna visa sig i sin 
egentliga, sanna och väsentliga mening” (199), utan också till att åskåd-
liggöra hur filosofen själv framstår som främmande för dem som stannat 
kvar i hemmet. Och detta främlingskap riskerar att kosta honom livet, vilket 



AD MARCIAM 

158 

var precis vad som hände med Sokrates. Sokrates är därför väsentligen 
någon som saknar en given plats i gemenskapen med andra: han är atopos 
(en beskrivning som vi strax ska återkomma till), och i den meningen 
förutsätter hans speciella blick på den samhälleliga gemenskapen förvisso 
ett slags exilerfarenhet, vilken emellertid fullbordas som hemkomst, som ett 
tillbakavändande till det egna självet (199–200).  

I och med sin försäkran att den som gör det till sin uppgift att upplysa 
människorna om sanningen om den verklighet de lever i kommer att dra på 
sig deras avsky och till och med riskera sitt liv, förefaller grottliknelsen onek-
ligen syfta på Sokrates och dennes gärning. Sokrates själv gör emellertid aldrig 
anspråk på att någonsin ha tagit sig ut ur grottan, eller för den delen på att ha 
återvänt hem, till sitt liv i Aten, med en förändrad och upplyst blick. Snarare 
verkar han ständigt vara på väg i sitt sökande efter sig själv, i vilket han 
emellertid uppvisar en märkvärdig konstans. Sokrates ”grotta” är Aten och 
det liv han lever där. När han diskuterar olika företeelser med sina medmän-
niskor, utgår han från att de alla deltar i ett gemensamt sökande, nämligen 
efter de idéer som kan kasta ljus över deras liv, och framhåller även att detta 
sökande drabbar honom i lika hög grad. När han i Menon4 blir liknad vid en 
darrocka som får andra att domna, eftersom han förbryllar sina vänner med 
sina ständiga frågor och invändningar, anmärker han följaktligen att denna 
bild är träffande endast försåvitt darrockan också blir avdomnad för egen del 
(80a–d). Men i detta avdomnade eller förbryllade tillstånd förblir Sokrates 
alltid sig själv. Som han själv säger i Kriton, när han ska förklara varför inget 
kan rubba hans övertygelse att det vore fel att fly från fängelset: ”Jag är ju 
sådan – inte först nu, jag har alltid varit sådan – att jag inte fogar mig efter 
något annat inom mig än den princip som jag efter begrundan tycker är den 
bästa” (46b4–6). Sokrates vänner, eller åtminstone vissa av dem, förändras till 
det bättre av det gemensamma sökandet: framförallt når de insikt om sin egen 
okunnighet, vilket som bekant är det enda Sokrates gör anspråk på att bistå 
med.5 Men Sokrates vet ju redan att han ingenting vet och behöver således 
inte förändras. Tvärtom är det denna insikt som möjliggör hans med-
borgerliga gärning.  

Sokrates kan således med rätta sägas äga ett beständigt själv, som han 
hela tiden återkommer till: det rör sig dels om principen att aldrig göra 
orätt, vilken reflekteras i citatet från Kriton ovan; men framförallt, vill jag 

 
4 I Platon, Skrifter. Bok 2, övers. Jan Stolpe (Stockholm: Atlantis: 2001). 
5 Se t.ex. Theaitetos 210b–c, i Platon, Skrifter. Bok 4 (Stockholm: Atlantis, 2006). 



SOKRATES EXIL – WEIGELT 

159 

påstå, består Sokrates beständighet i att han ständigt söker sig själv – just för 
att om möjligt aldrig göra orätt. Han begär därför vetande, i första hand om 
det rätta och goda, men han finner det inte. Som antyds av många av 
Platons dialoger beror detta inte bara på ett tillkortakommande från 
Sokrates sida utan framförallt på att det sanningens ljus som tingens idéer 
skulle skänka honom och andra aldrig kan bemäktigas till fullo av män-
niskan. I Gästabudet6 liknas Sokrates följaktligen vid Eros, kärleksguden, 
vilken står mellan dödliga och odödliga, och mellan det fula och det sköna. 
Eros älskar och begär det sköna just på grund av att han inte äger det (202a–
e). På liknande sätt står filosofen, vishetsälskaren, mellan okunskap och 
vishet (203e–204a). Också i den meningen saknar Sokrates en given plats 
eller hemvist: han är väsentligen den som är på väg, men i denna sin 
ständiga rörelse verkar han som sagt inte genomgå någon utveckling eller 
bildningsresa. Det är sant att Sokrates intar ett slags outsiderposition i för-
hållande till sina medmänniskor i polis, när han uppmanar dem att ägna 
omsorg åt sina egna själar i stället för att trakta efter ytliga nöjen som ära 
och rikedom. Likväl är han djupt rotad i den atenska stadsstaten, och vill 
inte gärna ge sig av därifrån, vilket berättas i just den textpassage i Faidros7 
där Sokrates omtalas som atopōtatos, bokstavligen ”maximalt platslös”, och 
därför även ytterst märklig, vilket är den överförda betydelsen hos uttrycket 
(230c6). Bakgrunden är att Sokrates tillsammans med Faidros ger sig ut på 
en promenad i naturen på landsbygden, varpå Faidros observerar att 
Sokrates ter sig helt främmande i dessa natursköna omgivningar. Sokrates 
förklarar detta med att ”Landskapet och träden kan inte lära mig något, det 
kan människorna i staden” (230d4–5). Också i Kriton sägs det att Sokrates 
utmärker sig genom att i princip aldrig ha lämnat Aten under sitt liv, inte 
ens på kortare resor (52b–c). Men samtidigt som Sokrates framstår som 
mer rotad i Atens polis än många andra av dess medborgare, är han dömd 
till att inte kunna vara hemma där på samma villkor som andra. Just 
därigenom kan han emellertid göra anspråk på ett slags ”mänsklig vishet”, 
som han själv uttrycker det,8 men denna vishet är knappast identisk med 
den fulla upplysthet som grottliknelsen utlovar. Tvärtom hör den senare 
döden till, åtminstone om vi får tro Faidon.  

 
6 I Platon, Skrifter. Bok 1. 
7 I Platon, Skrifter. Bok 2. 
8 Försvarstalet 20d8. 
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Så som Platon dramatiserar Sokrates liv i sina dialoger, och skildrar hur 
denne söker sig själv, är den framtida horisont som omger Sokrates gärning 
alltid döden. Vi blir ständigt påminda om att detta är vad Sokrates rann-
sakan av sig själv och andra ska leda till: det är också ytterligare en 
anledning till varför han är en så pass statisk figur. Sokrates har ingen 
annan framtid än att dö. Eller som han själv anmärker i Faidon: ”Andra 
människor är nog inte medvetna om att alla som ägnar sig åt filosofi på det 
rätta sättet självmant förbereder sig för en enda sak: att dö och vara död” 
(64a4–6). Döden är förvisso det yttersta löftet om hemkomst, att äntligen 
försonas med och hitta hem i verklighetens egentliga och sanna dimension, 
men i livet innebär den i kraft av sitt totala främlingskap en permanent 
distans och förskjutning i förhållande till det dagliga livet i polis. Därmed 
förkroppsligar Sokrates tillvarons ”ek-statiska” struktur, för att låna 
Heideggers formulering som Marcia också belyser i ”Hermeneutikens exil” 
(206). Sokrates är ständigt på väg mot det utträde ur livet som kanske 
kommer att skänka honom det vetande han begär, men eftersom han aldrig 
når dit i livet omsätter han denna sin riktning bortom livet här och nu till 
att försöka ta plats i polis just som den som inte hör hemma där, eftersom 
själva meningen med hans existens är att lämna staden. Närmare bestämt 
dömer ju Sokrates sig själv till döden genom sin verksamhet: inte minst 
enligt honom själv är döden den följdriktiga konsekvensen av hans 
livsgärning, och på sätt och vis även dess föregripna fullbordan. Som han 
påpekar för en av sina skarpaste kritiker, Kallikles: ”Jag kommer att dömas 
som en läkare skulle dömas med barn som jury och en kock som åklagare.”9 
Sokrates speciella sätt att utfråga och granska sina medmänniskor framstår 
för somliga av dem likt en obehaglig medicin som en läkare kan påtvinga 
sina patienter; människor med detta slags läggning föredrar naturligt i 
stället sötsaker, det vill säga smicker och inställsamhet, vilket Sokrates 
emellertid aldrig skulle nedlåta sig till. Följaktligen tolkar han domen mot 
honom som ett bevis på att han saknar ”inte argument, utan fräckhet och 
hänsynslöshet och vilja att säga sådana saker som ni helst hade velat höra.”10  

När Sokrates rör sig framåt mot sin död rekapitulerar han ständigt sin 
grundövertygelse att det viktiga inte är att leva utan att leva väl, vilken 
vägleder honom obönhörligt. Men till Sokrates förflutna hör inte bara den 
han alltid redan har varit i kraft av sin moraliska hållning, utan också den 

 
9 Gorgias 521e3–4, i Platon, Skrifter. Bok 1. 
10 Försvarstalet 38d6–8. 
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stat och det mellanmänskliga sammanhang där han har agerat ut sin håll-
ning och som har bemött denna med misstänksamhet. Vid sidan av de 
fientligt sinnade människor Sokrates emellanåt träffar på i livet, finns med 
andra ord också en historia av misstro gentemot honom som inte bara till 
sist kommer att hinna ikapp honom, utan som alltid redan har gjort det i 
dialogerna, i och med att Sokrates framtid är deras förflutna. För Sokrates 
del innebär detta en märklig situation. Han som är van vid att kunna 
diskutera med sina medmänniskor är tvingad, som han själv anmärker i 
Försvarstalet, att strida mot skuggor, och ställa frågor fast ingen svarar 
(18a–19a). Den tradition som på en och samma gång redan har fällt honom 
och kommer att fälla honom är inte ens synlig för honom och går därför 
inte att bemöta. Den går liksom bakom hans rygg och möter honom i form 
av det framtida ödet att drivas ut i ett speciellt slags exil: döden, vilken 
emellertid för Sokrates del framstår inte bara som ett hot utan även som ett 
slags löfte, nämligen om slutgiltig hemkomst.  

När Kriton i den dialog som bär hans namn besöker Sokrates i fängelset, 
där denne sitter efter rättegången, försöker Kriton övertala Sokrates att fly 
fängelset och dödsdomen, och försäkrar honom om att det finns platser där 
han kan få ett nytt och tryggt hem (45a–c). Men Sokrates vägrar. Han ber 
Kriton föreställa sig att de två skulle försöka desertera från fängelset, och 
hur stadens lagar då skulle fråga honom vad han höll på med. Vad skulle 
hans tal om dygd och rättfärdigt liv betyda om han bröt mot lagarna? I ett 
anförande som Sokrates låter lagarna hålla ger dessa honom följande 
uppmaning: ”Lyd nu oss som har fostrat dig, Sokrates, och värdera varken 
barnen eller livet eller något annat högre än det rätta, så att du när du 
kommer till Hades kan använda allt detta till ditt försvar inför dem som 
härskar där!” (54b3–6) Sokrates skulle bli en annan än den han alltid varit 
om han gick i exil: han skulle inte längre vara den som aldrig gör orätt. 
Samtidigt innebär hans konstans att han är dömd till den största förändring 
som kan inträffa i livet: att dö. Inför sin dom förblir han dock den han alltid 
han varit: han söker det rätta, men förblir i det sista osäker på vad det är, det 
vill säga huruvida det är att stanna kvar i livet eller att bege sig av därifrån. 
Han har ju som sagt ingen kunskap. Det enda han är säker på är att man 
aldrig får göra orätt och möta ”orätt med orätt och ont med ont” (54c2–3). 
Och därför kan han sluta sitt försvarstal med att säga till sina åklagare: ”Nej, 
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nu är det dags att gå, jag till döden, ni till livet. Vilken väg som är bäst är 
okänt för alla utom för guden.”11 

 
11 Försvarstalet 42a2–5. 
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Den moderna Antigones hemlighet 

Anna-Karin Selberg 

I förordet till Søren Kierkegaards Antingen-Eller1 berättar bokens fiktiva 
redaktör, Victor Eremita, hur han fann de dokument han sedan satte 
samman till en bok. Han hittade dem i en hemlig låda i en sekretär, som han 
fått syn på hos en antikhandlare och blivit alltmer besatt av att äga. Möbeln 
lockade honom med en kraft han inte kunde motstå: snart måste han gå 
förbi affären varje dag bara för att få se den. När den till slut blev hans gick 
den en dag inte att öppna. Han försöker slå sönder den och då far ett 
lönnfack plötsligt upp. Ut ramlar en bunt dokument. De är skrivna av två 
författare, A och B. Viktor Eremita ordnar dokumenten till en bok, och 
publicerar dem. 

Bland dokumenten finns en essä som heter Den antika tragedins reflex i 
den moderna tragedin – ett försök i den fragmentariska strävan. I den gör A 
gör ett grovt utkast till en modern tragedi – närmare bestämt en modern 
version av Sofokles Antigone. Utkastet kretsar kring en hemlighet som den 
unga Antigone bär under sitt hjärta, dold för världens ögon. Hon kan inte 
avslöja den, och i hennes tystnad växer den i henne, med obönhörligheten 
hos ett öde. Den tragiska hjältinnan beskrivs som en jungfrumor, en virgo 
mater: hon bär på sin hemlighet som på ett barn, som vore hon impreg-
nerad och havande med den. Själva den tragiska konflikten utspelar sig som 
en konflikt om hur denna hemlighet ska kunna erfaras, kommuniceras och 
delas. Så länge Antigone bär den inom sig slukar den henne, hon lever som 
en levande död, men avslöjar hon den kommer det att ta hennes liv. Hon 
lever och dör av hemligheten – som den pil fältherren Epaminondas lät sitta 
kvar i sitt hjärta till dess att slaget vid Mantinea var över, eftersom han visste 

1 Søren Kierkegaard, Antingen-Eller – ett livsfragment, övers. Stefan Borg (Önneköp: 
Nimrod, 2002). 
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att så länge den satt kvar skulle han leva. Dramat börjar – och slutar – vid 
den kärleksnatt då hon anförtror sin hemlighet åt A, den författare som på 
en gång är hennes skapare och älskare. 

Det är just med berättelsen om en hemlighet som också Victor Eremita 
inleder bokens förord: ordet sekretär, som har samma etymologi som ordet 
sekreterare, är en beteckning för någon som tar hand om hemliga saker. 
När Viktor Eremita hittar manuset till boken är det som om han hittar en 
bok som varit dold inom honom själv, en bok han vare sig kunnat läsa eller 
offentliggöra förrän han stöter på den, utanför sig själv, i den sekretär han 
blivit alltmer besatt av och som till slut också ska bli hans egen. 

De texter som Antingen-Eller består av är texter som oupphörligen drar 
uppmärksamheten till sin egen litterära form, till hur de kommunicerar och 
vad det innebär att läsa dem. Därför är det knappast någon slump att det är 
just i formen av ett litterärt utkast, en löst tecknad skiss – snarare än ett 
färdigt och avslutat drama – som Kierkegaard ritar upp konturerna till sin 
moderna tragedi. Det är en gest som placerar honom i relation till Hegel: i 
sina föreläsningar om estetik2 menade Hegel nämligen att en modern 
tragedi i det närmaste är att beteckna som en omöjlighet. Anledningen till 
det är att moderniteten kännetecknas av att individens handlingar och val 
inte längre drivs av nödvändighet, utan har formen av skissartade, och 
godtyckliga, utkast. I den antika tragedin fullbordar individerna det telos de 
riktar sig mot och förkroppsligar i sina handlingar. De drivs av ett öde, och 
den tragiska konflikten uppstår när dessa öden kommer i kollisionskurs och 
tvingar fram ett skeende där någon måste gå under. När denna dimension 
av nödvändighet försvinner i moderniteten, så försvinner också den egent-
liga, tragiska dimensionen ur det moderna dramat.  

Varför insisterar då Kierkegaard inte bara, mot Hegel, på att skriva en 
modern tragedi – utan att göra det just i formen av en ofärdig, lite slarvigt 
tecknad skiss där det egentligen bara är de vaga konturerna till ett drama 
som ritas upp? Det är en gest som inte bara insisterar på att det moderna 
dramat kan ha en genuint tragisk dimension. Vad den snarare pekar mot är 
att det finns en tragisk konflikt, gömd som en gåtfull hemlighet, i moderni-
tetens egen skissartade form.  

 
2 G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik I–III (Frakfurt am Main: Suhrkamp, 
1986). 
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I Att tänka i skisser3 diskuterar Marcia Sá Cavalcante Schuback skissen som 
ett blixtlikt frambrytande tecken. En skiss är ett blixtartat spel av 
motstridiga rörelser och linjer, som på en gång är raka och brutna, enhetliga 
och splittrade. Den är inte ett förarbete inför ett kommande verk, utan det 
oavslutade nedtecknandet av ett livsspår. Skissen, skriver hon, är inskriften 
av ”ett liv på världens yta.”4 Hon diskuterar den tecknade skissen, men 
hennes tankar belyser också det litterära utkastet. I den här essän ska jag 
använda dem för att undersöka varför Kierkegaard tecknar sin Antigone 
just i formen av en skiss – och vad det är för hemlighet den moderna 
Antigone är havande med. I slutet av essän ska jag också vända mig till en 
annan, samtida Antigoneskiss, nämligen Christina Ouzounidis Spår av 
Antigone5 vars unga Antigone berövas på själva hemligheten. 

* 

Den text i Kierkegaards Antingen-Eller där utkastet till den moderna 
Antigone återfinns inleds, precis som titeln säger, med en längre diskussion 
av hur den antika tragedin ”reflekteras” i det moderna. Men vad 
Kierkegaard utforskar är inte förhållandet mellan den antika och moderna 
tragedin – det är inte en jämförelse mellan dessa typer av tragedier han är 
intresserad av. Det som ska utforskas är istället ”hur det som utmärker det 
antika tragiska, kan tas upp av det moderna tragiska”.6 Det är i den 
kontexten A, essäns fiktiva författare, låter skissen till en modern Antigone 
springa fram. Den kan läsas som en gestaltning av essäns tema: den handlar 
om hur en tragisk konflikt bokstavligen ”tas upp” i en modern, tragisk 
hjältinna – hur den växer, intensifieras och utvecklas inom henne. 

A skriver alltså fram sin Antigone under en kärleksnatt, i det ögonblick 
hon delar sin hemlighet med honom. Men hennes konturer måste tecknas 
så obestämt, menar han, och hennes form vara så nebulös, att var och en 
kan falla för henne.7 Utkastet liknar på många sätt en blixt: det öppnar sig, 
blixtlikt, i slutet av ett långt, teoretiskt och abstrakt resonemang. Skissen, 
skriver Sá Cavalcante Schuback, synliggör en ”tilldragelse” och det är just 

3 Marcia sá Cavalcante Schuback, Att tänka i skisser – essäer om bildens filosofi och 
filosofins bilder (Göteborg: Glänta produktion, 2011). 
4 Ibid., 175–176. 
5 Christina Ouzounidis, Spår av Antigone (Stockholm: Modernista, 2014). 
6 Sá Cavalcante Schuback, Att tänka i skisser, 176–177; Kierkegaard Antingen-Eller, 136. 
7 Ibid., 148. 
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som en tilldragelse den moderna Antigone iscensätts: ”Så kom då närmare”, 
uppmanar A, ”samlas runt mig, när jag sänder min tragiska hjältinna ut i 
världen, när jag i hemgift ger sorgens dotter smärtan som utstyr.”8 A drar 
sina läsare till sig, som inför en händelse – en tilldragelse som bryter fram i 
världen. Det drama som sedan skisseras är inte mer än ett grovt förlopp, 
vars utgång är tvetydigt – om Antigone på slutet går under eller kommer till 
liv är oklart, och på sätt och vis också godtyckligt. Ändå är det ett drama 
som drivs av en nödvändighet: den hemlighet hon bär på är det öde som 
redan i första scenen tar henne, såväl som läsaren, i besittning.  

Som ett blixtlikt tecken, menar Sá Cavalcante Schuback, är skissen inte 
ett utkast som avbildar något, utan spåren av en händelse som i sig är ett 
tecken. Det är på det sättet utkastet till en modern Antigone förhåller sig till 
moderniteten som verklighet, såväl som till antiken, och till sin antika 
förlaga. Det är inte någon verklig, ung kvinna som avbildas i Kierkegaards 
utkast och utkastet är inte ett försök att efter en grekisk modell uppfinna en 
modern tragedi. Istället är det en skiss där en serie linjer, raka såväl som 
brutna, enhetliga såväl som splittrade, församlande såväl som särskiljande, 
ritas upp. Så ser också den moderna Antigones förhållande till Sofokles 
drama ut: den upprättar en kontinuitet i förhållande till sin antika förlaga, 
men också brott. Precis som i det antika dramat är den moderna Antigone 
nämligen Oidipus dotter, och som sin antika namne har Oidipus mördat 
sin far, äktat sin mor, löst sfinxens gåta och befriat Thebe från dess 
lidanden. Men där upphör kontinuiteten och likheterna med Sofokles 
tragedi. I den moderna Antigone har Oidipus aldrig avslöjats, utan lever 
lycklig i sitt äktenskap med Iokaste, beundrad och hyllad av folket fram till 
sin död. Den enda som känner till hans brott är Antigone, som är en ung 
flicka. I en tidig ålder har anspelningar väckt hennes misstänksamhet och 
en dag vet hon. Det är denna vetskap om hans brott som är hennes 
hemlighet. Hon kan inte avslöja den eftersom det skulle dra skam över 
fadern och i hennes tystnad växer den: hon blir alltmer upptagen av den. 
Hemligheten väcker ångest, hon lider av den, men döljer sitt lidande för 
världen – som om hemligheten vore en incestuöst avlad avkomma, ett barn 
hon fått med sin far, en förlängning av Oidipus eget öde. Hon är en 
”sorgens brud”, som svartsjukt och stolt vakar över sin hemlighet, ”ty 
hennes sorg är hennes kärlek.”9  

 
8 Ibid. 
9 Kierkegaard, Antingen-Eller, 152. 
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Skisserande, menar Sá Cavalcante Schuback, är kopplat till en sensibilitet, 
att låta sig röras och bli ”rörd”. Sensibilitet, att låta sig röras, är med hennes 
ord en ”märklig passiv handling”.10 Det är ett skeende den skissande i en 
viss mening utför och samtidigt drabbas av, bokstavligen rörs av. Det är just 
som beteckning för en sådan sensibilitet, en ”märklig passiv handling”, som 
man förstå begreppet lidande hos Kierkegaard – ett begrepp som åter-
kommer i flera av hans texter och har en teknisk innebörd. Som Jonna 
Hjertström Lappalainen påpekar i Den enskilde11, så betyder det danska 
ordet lide att undergå något. På svenska ekar den betydelsen i uttryck som 
”dagen lider mot sitt slut”, att ”lida en nöd” och att ”lida ett skeppsbrott”. På 
engelska kan ordet suffer användas på ett liknande sätt, som när man säger 
”to suffer an injury”, ”to suffer an accident” och ”to suffer a fate”. Att lida är 
att undergå något, att vara föremål för ett skeende eller händelse man inte 
själv entydigt utför, men heller inte är passivt underkastad utan aktivt tar 
emot. Det var så man under medeltiden förstod passionen – en passion 
hade innebörden av att undergå något, att vara det aktiva-passiva föremålet 
för ett skeende eller en händelse.12  

Vad är det då den moderna Antigone tar emot i sitt lidande, vad ”gör” 
det med henne? Kierkegaard beskriver hennes lidande som en ”reflekterad 
sorg”, och som sådan är den ångest. Här framträder en viktig skillnad 
gentemot det antika dramat: enligt Kierkegaard genomsyras det antika 
dramat av en tragisk sorg, men i det moderna tas denna sorg upp i indi-
viden, och blir en sorg som ”rör” sig själv. Det är denna reflekterade sorg 
som kallas ångest: ”Ångesten är det organ genom vilket subjektet tillägnar 
sig sorgen och assimilerar den.”13 Den förståelsen av ångesten skiljer sig 
också från hur Freud sedan skulle artikulera den: om ångest hos Freud är en 
oförmåga att sörja, så är den hos Kierkegaard istället det organ som tar upp 
sorgen, in i Antigones hjärta. När hon döljer sitt lidande intensifieras det 
och tränger allt djupare i henne i en rörelse där sorgen på ett ofrånkomligt 
sätt, på en gång gradvis och blixtlikt blir inre. I tystnaden om den skiljs hon 
ut från världen eftersom hon inte kan anförtro sitt lidande till någon. Som 
sådan är den ingen död, orörlig egendom, utan en rörelse som verkar på 

10 Sá Cavalcante Schuback, Att tänka i skisser, 177–178. 
11 Jonna Hjertström Lappalainen, Den enskilde – en studie av trons profana möjlighet i 
Søren Kierkegaards tidiga författarskap (Stockholm: Thales, 2009). 
12 Ibid., 115. 
13 Kierkegaard, Antingen-Eller, 149. 
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henne: ”den är i ständig rörelse, den föder smärta och föds med smärta.”14 
Ångest är denna energi, det ”är kraften i den rörelse med vilken sorgen 
borrar sig in i ens hjärta.”15 I ångesten tar hon emot det skeende som skiljer 
ut henne från världen, som individuerar henne och gör henne enskild.  

I tanken att den enskilda individen skiljs ut och blir till som individ just i 
en passivt-aktiv affekt, har Kierkegaard flera viktiga föregångare såväl i den 
kristna som filosofiska traditionen. En av dem är förmodligen Kant och 
Kants begrepp om aktning, även om Kierkegaard sällan hänvisar till honom 
(och när han gör det är det ofta i en negativ mening). Aktning, så som Kant 
förstår detta fenomen i sina etiska skrifter, är just en känsla, en affekt – men 
precis som Kierkegaards ångest är det en känsla som inte har något objekt. 
Istället är det en känsla som på ett bokstavligt plan rör det handlande 
självet. Men det är också en känsla som spelar en viktig roll i Kants estetik: i 
Kritik av omdömeskraften16 beskrivs den som erfarenheten av det sublima.  

När Kant introducerar aktning i Kritik av praktiska förnuftet17 beskriver 
han det som känslan av något storslaget, som en känsla bortom vilja och 
avsiktlighet som slår ner i oss, och som vi inte kan ”förhindra att vi 
inombords känner.”18 Men det är samtidigt känslan av en förstörelse och 
förödmjukelse som drabbar självet.19 Aktning är förnimmelsen av en rörelse 
i, och omvandling av, vår sensibilitet: det är alltså en känsla som rör själva 
sensibiliteten – en känsla som rör känslan själv, en affekt som alstrar 
affekter, en känsla som har sig själv som ”objekt”. Det är på det sättet 
ångesten verkar i den moderna Antigone i Kierkegaards utkast. Ångest är 
en kvalificerad sorg, en sorg som vänt sig mot sig själv. ”Som ett lidelsefullt 
erotisk ögonkast åtrår sitt föremål, så ser ångesten på sorgen för att åtrå den. 
Som den stilla, oförgängliga kärleksblicken sysslar med det älskade 
föremålet, sådan är ångestens självverksamhet med sorgen.”20  

När Kant diskuterar aktning i Kritik av omdömeskraften beskriver han 
det som känslan av vanmakt, Ohnmacht – ett ord som inte bara betyder 

 
14 Ibid., 153. 
15 Ibid., 149. 
16 Immanuel Kant, Kritik av omdömeskraften, övers. Sven-Olov Wallenstein (Stockholm: 
Thales, 2003). 
17 Immanuel Kant, Kritik av praktiska förnuftet, övers. Fredrik Linde (Stockholm: Thales, 
2004). 
18 Ibid., 102, 106. 
19 Ibid., 101. 
20 Kierkegaard, Antingen-Eller, 149. 
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maktlöshet och oförmögenhet, utan förr också var en synonym för att 
svimma och förlora medvetandet. Han jämför aktning med den beundran, 
skräck och litenhet som naturens styrka kan väcka, till exempel de vilda 
djuren och kraften i en vulkan.21 I en förvånande passage i den andra 
kritiken menar han samtidigt att aktning är en ”förnuftig själviskhet”.22 
Aktning är alltså ett komplext, motstridigt, fenomen: det är känslan av en 
förstörelse, vanmakt och förödmjukelse av självet, som slår ner i oss bortom 
alla val, men också en ”förnuftig själviskhet”. Ett sätt att förstå det är att i 
aktning förnimmer vi en rörelse som föregår det aktiva, väljande självet, 
som ”förödmjukar” det – men det är också i och genom den känslan som 
det handlande självet blir till. Aktning är en ”själviskhet” eftersom det är 
känslan av det praktiska självets födelse. 

När Kierkegaard diskuterar ångesten i sina texter beskriver han den ofta 
just som en känsla av vanmakt, afmagt. Det är känslan av någonting 
obönhörligt och oundvikligt som binder innan alla val – av att stå inför ett 
skeende som drabbar en, och vars förlopp är ovisst. I Begreppet ångest23 
beskriver han den också som en avsvimning: ”Ångest är en kvinnlig 
vanmakt, vari friheten dånar”.24 I nästa mening hävdar han samtidigt, i 
medveten eller omedveten referens till Kant, ”men ångest är tillika det mest 
själviska.”25 Det är en känsla som är självisk eftersom det är i den som den 
enskilda individen blir till: ”I konceptionens ögonblick […] är ångesten som 
störst. I denna ångest blir den nya individen till. I födelsens ögonblick 
kulminerar ångesten för andra gången […] och i denna stund kommer den 
nya individen till världen.”26  

Det är en sådan rörelse, rörelsen där tillvaron blir konkret och enskild, 
Antigone tar emot i ångestens ”åtrå” till sorgen. Det är också så vi kan förstå 
skissen, enligt Sá Cavalcante Schuback: skissen är rörelsen där tillvaron 
konkretiseras, där ”ett liv” ristas på ”världens yta”. Som sådan är den en 
”självgrafisk” skrift, en skrift som tecknas i själva spåren av sig själv – i linjer 
som på en gång är kontinuerliga och brutna, som när den moderna 
Antigone ritas upp i spåren av sin antika namne.  

21 Kant, Kritik av omdömeskraften, 127. 
22 Kant, Kritik av det praktiska förnuftet, 102. (Kants kursiv.) 
23 Søren Kierkegaard, Begreppet ångest, övers. Stefan Borg (Guldsmedshyttan: Nimrod, 
1996). 
24 Ibid., 86. 
25 Ibid. 
26 Ibid., 81. 
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Den moderna Antigone blir alltså enskild i sin sorg, men i den rörelse med 
vilken sorgen borrar sig in i henne gömmer sig samtidigt enligt Kierkegaard 
”en bestämning av det moderna tragiska.”27 Hon föds nämligen av sorgen, 
men hon är samtidigt en ”sorgens brud”. I ångesten, där sorgen åtrås och 
skiljer ut henne som enskild, är hon den bokstavliga frukten av ett 
incestuöst giftermål. Den sorg som föder henne, som vore den hennes mor 
eller far, är samtidigt den sorg hon åtrår, i sin tystnad svartsjukt vaktar på 
och gifter sig med. Det är det här som är grunden till den tragiska kon-
flikten – en konflikt som inte, såsom Hegel läser den antika tragedin, 
utspelar sig mellan individer, eller mellan de motstridiga etiska krafter som 
de förkroppsligar. Istället utspelar den sig inom den enskilda individen 
själv. Hur ser då den konflikten ut?  

Antigone kan inte anförtro sin hemlighet åt någon, eftersom det skulle 
dra skam över den far hon älskar – och det är i denna tystnad sorgen skiljer 
ut henne och gör henne till en individ. Men samtidigt isolerar den henne 
från världen, och från en större gemenskap: hon blir ensam. I tystnaden om 
sitt lidande binds hon till sin far – hon repeterar hans öde och blir hans 
brud, gift med honom in i döden, på samma sätt som han äktat sin mor. 
Hon är fullständigt absorberad av fadern, fångad och snärjd av den 
hemlighet hon inte kan dela, och som just på grund av att den inte kan delas 
gör henne till en enskild individ. Det är en hemlighet som i sig bär på en 
konflikt: på en gång ger den henne liv och tar hennes liv – som pilen 
Epaminondas bar i sitt hjärta. Hon är en levande död, vilket i den antika 
mytologin var det de incestuöst födda barnens öde.  

Den tragiska konflikten tas upp i henne, inte som en extern konflikt 
mellan två ethos – familjens etiska ordning och stadens – där en av nöd-
vändighet måste gå under. Det är en modern konflikt eftersom den 
reflekterats in i individen själv. Men hur kan man då förstå den konflikten, 
mera specifikt? På en viktig punkt skiljer sig Kierkegaards förståelse av 
ångesten från Kants aktning. Om aktning hos Kant är en känsla som väcks 
av morallagen, så föds ångesten istället i en förförelsescen. Det är en 
förförelse Kierkegaard ofta återkommer till, till exempel i Begreppet Ångest, 
där han återberättar myten om Adam och Eva. Deras utträde från paradiset 
ut i den verkliga världen är inte ett straff de får för att ha brutit mot ett 
förbud – förbudet att äta från kunskapens frukt. Istället är det ångesten som 
fångar och hypnotiserar dem. Den lockar dem mot det ”det äventyrliga, det 

 
27 Kierkegaard, Antingen-Eller, 149. 
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oerhörda, det gåtfulla.”28 Ångesten är inte, som aktning, en känsla som 
väcks av en lag, utan av ett ”gåtfullt ord”.29 Om Kant förstår aktning som 
den känsla där morallagen tas emot, och tänker det praktiska självet utifrån 
idén om lagfullhet och logisk konsistens, så är ångesten istället djupt 
tvetydig. ”Det finns i världen”, skriver Kierkegaard, ”ingenting mer dubbel-
tydigt” än ångesten.30 Ångesten är ett lidande eftersom den involverar en 
risk och ett hot: den paralyserar, hypnotiserar, snärjer och isolerar – men 
samtidigt, och just som sådan, är den också en rörelse ut ur paradiset, mot 
den verkliga världen, friheten och gemenskapen. I känslan av vanmakt, av 
att svimma och fångas, av ett själv indraget i en upprepning före alla val, 
föds en individ som också ”kan” något. Adams ångest, menar Kierkegaard, 
är ångesten över ett ”kunna”.31 Det gåtfulla ord han ställs inför i ångesten är 
något han ”kan”.  

Vad är det då för ”kan” som föds i ångesten? Man kan förstå det som ett 
skisserande. Den fiktiva författaren A uppfinner sin Antigone den kärleks-
natt då hon anförtror sin hemlighet till honom. I det ögonblicket ritas 
skissen till hennes liv upp: hemligheten delas och kommuniceras. Det 
litterära utkastet är en form där den kan erfaras och delas just som en gåta 
och hemlighet. I det fullgörs inte någon lag, eller något telos, utan ett 
”gåtfullt ord”. ”Jag lägger ordet i hennes mun”, säger A.32 Det är ett ord som 
drabbar som ett öde, men ett öde som har ett öppet slut. Den incestuösa 
relationen blir på så sätt ordens själva villkor, villkoret för att Antigone ska 
kunna tala – och A, den fiktiva författare hon delar sin hemlighet med, blir 
på en gång hennes skapare och älskare. Men därför är hon också död redan 
när hon talar: i samma ögonblick hon andas ut sin hemlighet till A är hon 
förvandlad, försvunnen ”så att hennes verklighet bara lät sig spåras i den 
stämning som blev kvar.”33 Skissen, skriver Sá Cavalcante Schuback, är en 
blixtrande ”nedteckning av det som visar sig i det egna försvinnandet”.34 

* 

28 Ibid., 56. 
29 Ibid., 57. 
30 Ibid., 56. 
31 Ibid., 57. 
32 Kierkegaard, Antingen-Eller, 148. 
33 Ibid., 148. 
34 Sá Cavalcante Schuback, Att tänka i skisser, 174. 
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Det är just tecknandet av ett Antigonespår man kan ana också i titeln till 
Christina Ouzounidis Spår av Antigone, som givits ut som bok men också 
satts upp som drama på Göteborgs Stadsteater. I texten anar man Antigone 
som en ung flicka, precis som hos Kierkegaard. Men om den politiska 
dimension som är central för Sofokles pjäs raderas ut till förmån för en 
existentiell konflikt när Kierkegaard förflyttar Antigone in i moderniteten, 
så är Ouzounidis desto mer politisk. Den Antigone som tecknas här ställs 
inte inför en hemlighet och gåta: hon är snarare en ung flicka som berövats 
på gåtan, som fråntagits hemligheten. I Kierkegaards drama är det genom 
dunkla anspelningar på Oidipus öde som hemligheten tas upp i Antigone: 
”I tidig ålder, innan hon var fullt utvecklad, hade dunkla anspelningar på 
denna hemska hemlighet då och då gripit hennes själ, innan vissheten i ett 
slag kastar henne i armarna på ångesten.”35 Ouzounids flicka är omgiven av 
anspelningar – men det är inte anspelningar på en tvetydig hemlighet: det 
är otvetydiga budskap om våld, om en hemsk händelse som inte hänt, utan 
kommer att ske. I hemmet, på skolgården hon rör sig över, vid skogsdungen 
bakom skolan, vid brofästet under motorvägen omges hon utsagor, som alla 
indikerar att något håller på att hända, att försiktighet och förberedelse 
krävs. ”Någonting hemskt håller på att hända. Någonting hemskt håller 
alltid på att / hända.”36 De utsagor som tar henne i anspråk berättar om en 
tilldragelse vars våld är av mytiska proportioner: ”Att faror lurar. I skogen. 
På vägarna. Om natten. Framförallt om natten.”37 Hon lär sig att hon är ett 
”tänkbart offer för gudarna. Det vet hon.”38 De talar om försvinnanden och 
hon lär sig att det händer, att det förr eller senare händer att hon och systern 
en dag springer mellan olivlundarna, nästa dag är borta. ”Hon hör om 
taxichaufförer. / Hon hör om lärare. / Hon hör om fäder, om styvfäder. / 
Hon hör om främmande män. / Hon hör om män på badplatser / män i 
shoppingcenter / manliga förskollärare. ”39 I ”systerns skola” får hon lära sig 
lära sig frukta och tänka i flera led: att förutse och föregripa. Hon blir 
bekant med något som med oundviklig nödvändighet kommer att drabba 
henne, och hon lär sig om sig själv som tecken: att skydda sig, att inte 
”skicka ut fel budskap.”40  

 
35 Kierkegaard, Antingen-Eller, 149. 
36 Ouzounidis, Spår av Antigone, 59. 
37 Ibid., 25. 
38 Ibid. 
39 Ibid., 21. 
40 Ibid., 24. 
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Det är utsagor som gör något med henne – och därför är det också oväsent-
ligt om det våld som anspelas på är fiktivt eller verkligt. Det verkliga är hur 
dessa anspelningar skrivs in, inte bara i hennes hjärta, utan i vart och ett av 
flickkroppens organ som en kunskap, en intensiv upptagenhet, ja en besatt-
het vid den våldshändelse som förr eller senare kommer att äga rum. Det är 
ett politiskt drama, som precis som hos Kierkegaard utspelar sig som 
framväxten av ett ”inre” i en ung flickas kropp, och som en konflikt om hur 
denna flickas väg ut i världen blir möjlig. Det är politiskt, inte för att det 
handlar om något realpolitisk konflikt, utan för att det skildrar hur politiskt 
laddade utsagor verkar på hennes rörelsemönster, handlingar och tankar. 
”Det började med språket. Det vi blev och det vi gjorde genom språket. Det 
vi gjorde varandra. Det vi gjorde verkligt. Materialet vi byggde våra tankar 
och vår längtan av.”41 De anspelningar som omger henne väcker en särskild 
sensibilitet: en oro och vaksamhet som tvingar fram en tvekan, ett ständigt 
ifrågasättande, en prövning och omprövning av orden, de egna hand-
lingarna och rörelserna. Det är en upptagenhet som kväver henne, hon kan 
inte röra sig: hon lever som begravd.  

Men om Kierkegaards Antigone begravs av en tvetydigheten i den 
hemlighet hon inte kan dela, så äts Ouzounidis flicka istället upp av 
frånvaron av tvetydighet. En frånvaro som paradoxalt tvingar fram en 
tvetydighet i henne själv, och en kunskap: om att språket inte är en 
beteckning, utan en handling som utför något, som agerar på henne. ”Det 
hon lärt det vet hon. Det som målats upp. Det som skrivits in. Det hon 
vet.”42 I slutet av dramat springer hon genom rev, ruiner och öknar, genom 
sankmarker, dyiga fält och tätorter. Hon går i sina egna spår och kommer 
fram till en gravkammares öppning, men hon går inte in. Istället går hon 
tillbaka till skogen, till platsen för själva brottet: den skogsdunge där något 
skett, där hennes öde väntar. I denna återkomst växer en flickkropp fram, 
en annan kropp än Kreons, i vars värld det inte finns någon gåta, inte 
tvetydigheter, ”inte tvekan, inte undran.”43 En tvivlande, tvekande flicka 
som redan ”har brutit mot lagen” går mot dungen: hon ”[a]ndas. Tar ett 
steg. Står / kvar. / Andas. Går ett par steg framåt igen. Förbereder sig. 
Tänker på det / hon ska tänka.”  

41 Ibid., 6. 
42 Ibid., 138. 
43 Ibid., 100. 
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Vad förbereder hon sig inför, vad tänker hon på där hon står och tvekar på 
den ”röda jorden”? Kanske på att vara den hon redan är: ett tecken som 
stammar och tvekar, som inte är lag utan öde – ett blixtlikt öde vars utgång 
är tvetydig och oviss. 
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Minnet av det lilla livet i Dzjan  
av Andrej Platonov 

Tora Lane 

(I dialog med Marcia)1 

… we are such stuffe 
As dreams are made on; and our little life 
Is rounded with a sleepe …2 

Af samma tyg, som drömmar göras af, 
Vi äro gjorda, och vårt korta lif 
Omfamnas af en sömn.3 

När Hagberg i sin klassiska översättning tolkade några av de mest kända 
raderna i Shakespeares verk: ”We are such stuff/ as dreams are made on” 
med “Af samma tyg, som drömmar göras af,/ Vi är gjorda” valde han av 
någon anledning inte att översätta ordet ”stuff” med det svenska stoff, utan 
med ordet ”tyg”. Shakespeare använder ordet ”stuff” i en bild som skulle 
kunna bibehållas med svenskans ”stoff”, för bild benämner oss en obestämd 
materia som också drömmen görs av.4 Men med Hagbergs val blir materian 

1 Den här texten är direkt inspirerad av Marcias artikel ”Kommunismens sömn – noter 
om Platonovs Dzjan” som kommer ut i antologin Andrej Platonov: Revolution och 
Existens (red. Tora Lane) på Ersatz 2016. 
2 William Shakespeare, The Tempest, The Project Gutenberg’s Etext of Shakespeare’s 
First Folio, 2000, http://www.gutenberg.org/ebooks/2235, Accessed 2016-09-15. 
3 Stormen i Shakespeares Dramatiska Arbeten, övers. Carl August Hagberg, band 11 
(Lund: C. W. K. Gleerups Förlag, 1879), 254. 
4 Stoff och ”stuff” kom att betyda stoppning i bemärkelsen fyllning i möbler, efter 
franskans étoffer, men rötterna går, enligt etymologin, tillbaka till tyskans stop/ stoppa 
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bestämd som materialet tyg, och tyg har betydelsen av ett färdigställt verk-
tyg att använda. I kombination med att Haglund också ändrar ”made on” 
till ”gjorda af”, får vi med ordet tyg i den svenska översättningen en bild av 
ett material som är mer grundligt än både drömmen och vi. Det kan också 
kontrasteras mot Shakespeare som skrev om nattens svävande dröm, utan 
början och slut, det vill säga utan historia, berättelse och kontinuitet, och att 
denna dröm görs av, eller blir till av det obestämda som människan är. 
Betoningen i denna vers med jambisk intonation ligger på are, (we àre such 
stùff), men syftet är just att säga att det som vi är inte kan bli något mer fast 
än drömmen. För i det mesta konkreta som hon är, i det mesta ”stoff” och 
materia som människan är, är hon ändå en del av en ”baseless fabric”, en 
grundlös konst, och det är drömmen, inte väven eller tyget som hon blir.5 
Jan Ristarps översättning från 2016 ligger närmare originalet: 

Vi är ett sådant stoff som drömmarna 
är gjorda af. Vårt korta liv omges  
av sömn ….6 

Här benämns vi som det stoff som drömmarna är gjorda af, men ett annat 
problem i Hagbergs översättning är bevarad i meningen ”Vårt korta liv 
omges/ av sömn”. Shakespeare skriver inte det ”korta livet” utan ”det lilla 
livet” (”little life”) och dess fantastiska immateriella materialitet understryks 
av den tredje raden: ”is rounded with a sleep” som egentligen betyder full-
bordas med en sömn, inte omslutas eller omges, som det står i de två 
citerade svenska översättningarna. Hos Shakespeare står inte livet i motsats 
till sömnen, snarare uppenbarar sömnen för oss hur det ”lilla livet”, i allit-
terationen ”little life” i all sin konkretion egentligen bara är drömmens 
materia.  

Jag vill inte klanka ned på översättningarna, utan i kontrasten försöka få 
fram en aspekt av Shakespeares fras, som så ofta ses som ett uttryck för 
livets bräcklighet. För det är inte en bild av bräcklighet vi möter i de här 
raderna, och vad Shakespeare säger oss är att det inte finns något som kan 
brytas eller gå av (som i brechen). Snarare är lilla livet (”little life”) ”vi är” 
som en ström, ett varande, eller ett illusoriskt blivande som upptas i dröm 
 
och parallelstammen stubb-. Och i ordboken, under stoff, hänvisas vi till närheten till 
stoft, som kommer från staub. 
5 William Shakespeare, The Tempest, 2000, ibid.  
6 Shakespeare, Stormen. Cymbeline, övers. Jan Ristarp (Umeå: Atrium, 2016), 82. 
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och sömn, och som därför inte kan avbrytas på något sätt. Översättningarna 
visar hur svårt det är att tänka och skriva detta lilla liv, utan negativitet och 
utan att fastna i uttryck som väver in det i en (ideal) realitet. Därigenom 
visar också översättningarna på en problematik i språket som Heidegger 
berörde i Der Satz vom Grund (Grundens princip) i en kritik av metaforen. 
Enligt Heidegger, vilar metaforen, tanken om överförelsen, på en metafysisk 
tradition som skiljer mellan det sinnliga och det osinnliga, där det sinnliga 
kan överföras till det osinnliga.7 I sin bild av detta varande lilla liv som är 
men inte mer än det som blir till drömmar sammanför Shakespeare det 
sinnliga och det osinnliga på ett sätt som gör att de blir oskiljaktiga. Över-
sättningarna har svårt att bibehålla likställningen mellan liv och dröm, och 
vill gärna särskilja dem så att drömmen blir en metafor för det fasta, sinn-
liga, men ack så korta livet.  

Om Shakespeare hade hela den astriska bildvärlden som sedan skulle 
bana väg för de så kallade ”metafysiska poeterna”, en term som T. S. Eliot i 
sin läsning av deras poesi bara använder med anföringstecken, så tjänade 
denna bildvärld till att sammanföra det sinnliga och det osinnliga som ”det 
stoff som drömmarna är gjorda af”. Kanske syndar Hagbergs omtolkning i 
upplysningens efterföljd med sin bild av en osynlig hand som gör oss och 
drömmar? Den fråga som jag vill ställa här är hur man kan närma sig denna 
ström, detta lilla liv i dess varande, och blivande, i en tid av modern realism. 
Eftersom den moderna realismen framför allt utgår från en idé om en social 
historisk verklighet som synlig och sinnlig, som en verklighet som kunde 
reflekteras i Stendhals spegel, uppstod frågan i modernismen om inte det 
osinnliga sinnliga och sinnliga osinnliga måste spränga realismen gränser. 
Underligt nog, tänks och skrivs ”det lilla livet” i Andrej Platonovs Dzjan just 
på realismens gränser, i ett prosaiskt uttryck som tar sitt avstamp i 
”kommunistisk” realism, men som framför allt var ett försök att nå en inre 
reell upplevelse av världen som en sammanvaro. 

 Ordet ”dzjan”, som kommer från persiskans ord för själ, liv, dag, dechif-
frerar Platonov i sin berättelse just som det ”lilla livet”, eller ”det lilla kära 

7 ”Die Vorstellung von «übertragen» und von der Metapher beruht auf der Unter-
scheidung, wenn nicht gar Trennung des Sinnlichen und Nichtsinnlichen als zweier für 
sich bestehender Bereiche. Die Aufstellung dieser Scheidung des Sinnlichen und 
Nichtsinnlichen, des Physischen und des Nichtphysischen ist ein Grundzug dessen, was 
Metaphysik heißt und das abendländische Denken maßgebend bestimmt.” Martin 
Heidegger, Der Satz vom Grund (Pfullingen: Neske, 1957), 88f. 
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livet”. Dzjan betecknar inte bara ett folk, titelfolket i romanen, utan också 
en närvaro av liv i och för varandra som för det mesta glöms bort, för att det 
är likt ett på förhand varande tillsammans, en gemenskap eller en kom-
munalitet som föregår människans självförståelse, och som för det mesta 
uppgår i dröm. Denna gemenskap, denna dzjan är ”ett litet liv” som ett 
ständigt varande i varandra som inte kan bli mer än dröm eller minne; en 
gemenskap som kommunismen på samma gång utgick ifrån och sökte 
lämna bakom sig i sitt moderniseringsprojekt.  

Det lilla livet 

Dzjan är titeln på Platonovs längre berättelse från 1935, och namnet på det 
gudsförgätna folk som under berättelsens gång ska ledas från svält och 
glömska till civilisationen. Det finns många saker som berättelsen handlar 
om – om den sovjetiska nativiseringsprocessen, om modernisering, det 
sovjetiska bygget, om fattigdom och svält, om själen och utopin. Men när 
man i en läsning utvecklar det sätt som Platonov läser och skriver dessa 
teman, kan man också se hur Platonov skriver i en annan slags uppmärk-
samhet, som en uppmärksamhet mot just det lilla livet. Hans uppmärk-
samhet ges i en växelskrift mellan minne och glömska och upprätthåller sig 
vid en osynlig sällhet, eller vid ”det osynliga och de osynliga som lever vid 
vår sida”,8 som Marcia skriver i sin läsning ”Kommunismens sömn – noter 
om Platonovs Dzjan”. Där illustrerar hon hur Platonov skriver litteraturens 
kommunism och inte kommunismens litteratur i det sätt som Platonovs 
hjältar ständigt sover, somnar, drömmer för att ”allt där är tillsammans”. 
Det lilla livet är livet där allt är tillsammans, och det nås genom en för-
sjunkenhet eller ett fallande in i ett jag som visar sig inte vara ett jag, utan 
ett stoff av drömmar och minnen. Med minne menar jag inte ett kollektivt, 
kulturellt eller historiskt minne av ett konkret för- eller postrevolutionärt 
förflutet, utan minnet av vår egen illusoriska eller osynliga när- och 
medvaro där allt är tillsammans, det vill säga minnet av det som ”vi är”, eller 
det ”lilla livet”. 

I Dzjan skriver Platonov på ett nytt sätt in minnet och glömskan i den 
sovjetiska tid som ville ersätta den förrevolutionära världen från en ny 
nollpunkt. Frågan om grundlösheten i moderniseringsivern att instifta en 
ny tid, hade oroat honom i tidigare verk, men just i Dzjan finner han en väg 

 
8 Ett citat från Marcias kommande artikel. See fotnot 1.  



MINNET AV DET LILLA LIVET I DZJAN – LANE 

179 

till minnet av gemensamt varande i det inre. Berättelsen skrevs efter en resa 
1934, då Platonov skickades med en författarbrigad till Turkmenistan för att 
nedteckna den sovjetiska delrepublikens tioårsjubileum. I stället för att 
bevittna det sovjetiska byggets landvinningar i sin modernisering av 
Centralasien, fann Platonov något annat i öknen. I ett brev till sin fru, 
skriver han från sin resa: 

Vi var där till de första stjärnorna. Öknen gjorde ett enormt intryck på mig. Jag 
insåg något som jag tidigare inte hade förstått.9  

Vad det är som Platonov förstår i öknen, står inte i brevet, kanske för att det 
inte är ett något som går att skriva ner. Jag vill mena att det bara går att 
utläsa i berättelsen som just en insikt om den ständiga förlusten och 
glömskan av ”det lilla livet” i en tid besatt av sin rörelse framåt. Berättelsen 
Dzjan beskriver också just en resa i Centralasien, i vilken huvudpersonen 
Nazar Tjagatajev återvänder till sitt folk i Sary-Kamysh där de lever i svält. 
Av partiet har han fått i uppdrag att rädda dem och föra dem till dalen Ust-
Urt, där de kan få mat. Just som Platonov själv, ska Tjagatajev inte komma 
för att bevittna och manifestera den nya civilisationens frälsning, utan 
kanske få den större ”räddningen” i den insikt på gränsen mellan vaka och 
sömn som når honom om ”en annan lycklig bestämmelse, som är 
nödvändig och ofrånkomlig” hos arma människor.10 Arma människor, får vi 
lära oss i berättelsen, skiljer sig från Tjagatajev genom att de känner maten 
som de äter och de människor som de träffar i sig. En gammal man säger till 
Tjagatajev: ”Du vet ingenting för du lever som du äter – allt går bara rakt 
igenom dig, men i mig stannar allt kvar.” (s. 38) Folket Dzjan är och känner 
det lilla livet för att de känner allt som är i sig på grund av att det som finns 
att känna är mycket lite. De lever i en värld där allt är tillsammans och där 
skillnad mellan liv och död, sömn och vaka inte är så stor. De rör sig över 
öknen krypande och tar de grässtrå som de kommer åt. De rör sig nästan 
som sanden; under resan genom öknen dör ett barn genom att liksom bara 
uppgå i och förströs med sanden, och i en annan mans döda kropp, som 
Tjagatajev ”snubblar över”, är det bara vinden och sanden som talar. (92)  

9 Andrey Platonov, Ia prozhil zhizn'. Pis'ma 1920–1950 gg (Moskva: Astrel', 2013), 357. 
10 Andrej Platonov, Dzjan, övers. Kajsa Öberg Lindsten (Stockholm: Ersatz, 2009), 34. 
Hädanefter kommer jag att ge löpande sidhänvisningar i brödtexten.  
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Dzjan är inte ett folk i etnisk bemärkelse, det är ”flyktingar och föräldralösa 
från alla håll” (29). Den gemenskap som dessa människor har är inte ett 
folkets, utan armodets gemenskap där människor i sitt lilla liv är när-
varande för varandra som en nödvändighet och en ofrånkomlighet. Deras 
värld beskrivs som ett helvete flera gånger, men det har också förtecken av 
ett himmelrike, just för att de är närvarande för varandra och i varandra 
som det lilla livets minne i den andre. Och det är känslan av denna närvaro 
för varandra som de ska förlora i sin förlust av sig själva i sin moder-
niseringsförvandling in i civilisationen. När de kommer fram till Ust-Urt 
kommer de att spridas och förlora denna gemenskap, det vill säga, det lilla 
livets gemenskap. Flickan Aidym undrar också när de är framme: 

”Nazar, varför är jag en främling?”  
”För vem skulle du vara en främling” frågade Tjagatajev. 
”Folket levde med oss, men nu har alla vandrat iväg åt olika håll”, sade Aidym. 
”Du kommer också snart att gå din väg och vem ska minnas mig då?” (157)  

I Ust-Urt nås människorna om inte av överflöd, så av tillräckligt med mat, 
och de vandrar vidare mot horisonten åt olika håll. Aidym och Tjagatajev 
stannar kvar, och Tjagatajev bedyrar förstås att han inte ska glömma henne. 
Det han säger är inte sant – de reser vidare till Moskva, där hon blir en 
tillfällig del av hans liv och han upphör att minnas henne, i bemärkelsen att 
hon upphör att vara levande och närvarande för honom. Tjagajev känner 
egentligen inte någon närvaro som annat än ett sömnens undrande minne 
över det egendomliga livet.  

Glömska och Minne 

Det ”lilla livet” och dess erinran är framför allt något som nås i sömn, i 
armod, svält och på gränsen till död, men i ett vaket tillstånd kan Tjagatajev 
och andra ändå känna glömskan. Det är inte bara en glömska av det att vara 
tillsammans, utan också en glömska av värld, av hur världen lever vidare i 
eller liksom utan ett minne av detta själv. Platonov visar oss denna glömska 
med sin underliga uppmärksamhet mot världen i något som kan liknas vid 
ett omvänt perspektiv. Termen är Pavel Florenskijs, och med den ville den 
ryske förrevolutionäre teologen beskriva vad han kallade den ryska ikon-
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traditionens ”religiöst objektiva och opersonliga metafysiska”11 inkorrekta 
perspektiv till skillnad från västerlandets utveckling genom subjektivt per-
spektivmåleri. Om man ignorerar hela den apofatiska traditionen och 
anspråken på en transcendent blick, kan begreppet hos Platonov tjäna till 
att beskriva perspektivet från den värld, de saker och de människor som 
personerna i Dzjan omger sig av; det inkorrekta perspektiv där det sinnliga 
och osinnliga är oskiljaktligt. Platonov växlar mellan de bortglömda tingens 
och människans perspektiv, så att vi än ser huvudpersonen Tjagatajev 
åskåda sin värld, än hör den värld som omger honom tala till honom. Och 
det är i mötet eller mellanrummet mellan dessa perspektiv, mellan per-
sonerna och deras omvärld, i ett lustigt inkorrekt mellanrum av icke-möten, 
brist och längtan, som Platonov uppehåller sig. I detta mellanrum talar 
plötsligt världen om ett obemärkt varande som förflyter i tid, ett varande 
som både är tingens och hans egna. Det är ett varande som folket dzjan 
alltså känner, medan civilisationen i Moskva och Ust-Urt är platser där 
människor lever åtskilda från varandra i en värld av glömska. Berättelsen 
börjar med att Nazar Tjagatajev kommer ut som nybakad student från 
universitet i Moskva: 

Nazar Tjagatajev, en ung man som inte var ryss, klev ut på gården till det 
ekonomiska institutet i Moskva. Häpet såg han sig omkring och vaknade upp efter 
den långa tid som förflutit. Här, över denna gård, hade han vandrat under flera år, 
och här hade hans ungdom förflutit, men han sörjde inte över den – för nu hade 
han uppstigit högt på sina kunskapers berg, varifrån man kunde se hela denna 
sommarvärld, vilken värmts av kvällssolen, som nu gjort sitt för dagen. (3)  

Tjagatajev är främmande, ”inte ryss”, det vill säga han hör inte riktigt till 
världen i Moskva. Han kommer ut i en värld som bara talar om en tid som 
flytt. Han lägger märke till den gård han har vandrat över, och den lyses upp 
av en kvällssol ”som nu gjort sitt för dagen”. På så sätt börjar alltså romanen 
vid ett slags fait accompli – en fullkomning eller en hög punkt, som också är 
en värld av efterhet och främlingskap. Det är just i ett avsked som han 
vänder sig om för att upptäcka den värld som har varit närvarande varje 
dag. Han rör vid alla döda, obehövda föremål, utan att riktigt veta varför. 
Bara ett barndomsminne säger honom att: 

11 P. A. Florenskij, Obratnaia perspektiva. Sochineniia v 4-kh tomakh (Moskva: Mysl’, 
1999), 52.  
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[…] efter en lång skilsmässa känns det konstigt och sorgligt att återse en 
välbekant plats: ditt hjärta är ännu bundet till den, men de orörliga föremålen 
har redan glömt dig, och känner inte igen dig – som om de skulle ha genomlevt 
ett aktivt och lyckligt liv utan dig, och du vore ensam i din känsla inför dem som 
en ömklig och obekant varelse.(4) 

Världen drabbar honom ur hans glömska, och det som Tjagatajev vill hålla 
kvar är egentligen föremålens minne av honom. Utan detta minne är han 
främmande, ensam – ”en ömklig och obekant varelse.” Hela vägen genom 
romanen är Tjagatajev någon som känner främlingskap och det levandes 
närhet, men som aldrig kan förstå det förutom genom minnet, eller behovet 
av minnet som han känner i sitt främlingskap. Minnet framstår här som 
värld, i bemärkelsen en plats av mening. Med andra ord, är minnet den 
plats där världen talar i oss och vi i den. Det är alltså den plats där vi kan 
förstå oss, eller få en aning av oss som varande i världen. Det Tjagatajev 
återvänder till när han kommer till Sary-Kamysj är alltså inte så mycket ett 
folk, som en plats där minnet av honom lever kvar, eller snarare där han 
lever kvar i platsens minne:  

Tjagatajev kände på sanden med händerna – den hade inte förändrats: under alla 
de år som gått hade vinden blåst den fram och tillbaka, och sanden hade blivit 
gammal av att vistas på en evig plats.  

Hit ut hade hans moder en gång fört honom vid handen och sedan hade 
hon skickat iväg honom för att leva ensam – men nu hade han återvänt. Han 
gick vidare med kamelen, rakt in i sin barndomstrakt. Som små gamlingar stod 
de vilda buskarna; under den tid som gått sedan Tjagatajev var barn hade de inte 
vuxit och av alla varelser på denna plats verkade de vara ensamma om att inte ha 
glömt Tjagatajev – för de var så frånstötande att de nästan såg milda ut och det 
var omöjligt att tro att de skulle kunna vara likgiltiga eller glömska. Den som var 
så ful och fattig kunde ju bara leva av minnen, eller av någon annans liv, för det 
var väl allt den hade att leva av. (35)  

Tjagatajevs ankomst och återkomst till en värld som i sin yttersta fattigdom 
och brist minns honom ställs mot Aidyms ankomst och avgång i en värld 
som i sin rikedom glömmer henne. Ett par vilda buskar, som inte har vuxit, 
är det enda som inte har glömt Tjagatajev på denna tidlösa ”eviga plats”. 
Det viktiga är dock inte deras beständighet – tvärtom. Det är för att de är så 
fula att de inte något annat att leva av än ”minnen, eller av någon annans 
liv”. Och egentligen är det detsamma, det vill säga – det att leva av minnen 
är detsamma som att leva av någon annans liv, för det är i minnet som det 
att allt är tillsammans kan upplevas, där det att vara det lilla livet upplevs. 
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Det är som stoff för minne som Tjagatajev lever kvar i sin barndomsvärld, 
och det är i minnet han finner en känsla av hem. 

Slutord 

I ”The End of the World” i The Sense of the World, beskriver Jean-Luc 
Nancy vår värld idag som slutet på en värld av mening i bemärkelsen en 
värld som tillskrives en mening. Man kan utläsa att den här världen är en 
som upprätthåller sig vid det kulturella ”minnet”, på grund av det sätt som 
vi lever bland kvarlevande ”referenser” till en tillskriven mening som inte 
längre upplevs som mening, men också hur vi lever och kanske håller fast 
vid referenser till det att kunna tillskriva mening.12 Utifrån Nancys beskriv-
ning kan vi förstå kulturellt minne som behovet av ett sökande efter 
minnespår och meningsgörande av en tid av förflutna meningar. Men med 
Platonovs Dzjan kanske man kan fråga sig om det inte också finns en förlust 
och ett behov av ett annat minne, som inte är ett resultat av en förlust av en 
metafysisk tradition, utan av det moderna samhället i dess tro på framsteg, 
överflöd och förverkligande. Den värld som Tjagatajev minns och som 
minnes sig i honom i hans tid bland folket dzjan i öknen och i sömnen är en 
drömmens värld av sam-mening, eller en värld där det att leva i världen är 
att mena.13 Det minnet och det behovet av minne är egentligen ett behov av 
erfarenheten i det inre av hur det lilla livet i sin meningslösa mening, sin 
sinnliga osinnlighet och sin intima exterioritet lever där, utan att kunna bli 
något annat än dröm.  

12 Ibid., 5.  
13 Se citat från Gérard Granel, ”Le monde et ses éxpressions” i Jean Luc Nancy, The Sense of 
the World, övers. Jeffrey S. Librett (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993), 1.  
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L'épreuve du vivant : L'origine de la littérature dans 
Passion selon G.H. de Clarice Lispector 

Susanna Lindberg 

Marcia, 
Nous avons discuté et travaillé ensemble plus d'une grande question philoso-
phique et politique – mais nous n'avons pas encore partagé d'expérience 
littéraire. C'est pourquoi je veux t'adresser ces réflexions sur une auteure que 
je te crois proche. 

Certaines œuvres littéraires questionnent l'origine même de la littérature. 
Depuis l'attraction d'Orphée vers les profondeurs d’Hadès et du philosophe-
rhapsode platonicien vers les hauteurs de la vérité jusqu'aux lectures 
heideggériennes et blanchotiennes de la poésie et de la littérature, l'inspira-
tion a été décrite d'innombrables fois comme le transport du poète vers 
l'origine de la poésie. Tu l'as aussi montré dans ton traité sur L'enthousi-
asme. L'origine elle-même a eu de nombreux noms – Eurydice ou Béatrice, 
Dieu, Mort ou Nature – qui tiennent leur puissance d'évocation à leur 
capacité de montrer l'obscurité derrière l'horizon clair de l'être-au-monde. 
Passion selon G.H. cherche aussi l'origine de la littérature – pour la trouver 
sous la figure d'un cafard.  

La passion selon G.H. est un roman de la grande écrivaine brésilienne 
Clarice Lispector. Sa voix, unique, sonne un peu comme Kafka, Blanchot ou 
peut-être Beckett, voire, selon Hélène Cixous, Heidegger.1 Cixous affirme 
que Lispector ne sait rien et n’a pas lu les philosophes, bien qu'elle semble 
souvent découvrir tout ce que les philosophes nous ont appris. 

Dans La passion selon G.H., Lispector décrit minutieusement ce qui 
serait pour les philosophes l'événement de l’être et l’émergence du sujet de 

1 Hélène Cixous, L’heure de Clarice Lispector (Paris : Éditions des femmes, 1989), 117. 
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l'expérience. Ici, cet événement fondamental ne se produit pas face à ma 
mort (comme chez Heidegger), à l’approche de l’œuvre (comme chez 
Blanchot) ou devant l’Autre (comme chez Lévinas). Chez Lispector, le trait 
fondamental de l’être est la vie, et dans La passion selon G.H., la vie fait 
encontre dans la figure d'un animal, dont la rencontre dévoile l'être comme 
l'être-en-vie. 

Cette expérience extraordinaire est racontée à travers un événement très 
simple. G.H. est une femme charmante, élégante et cultivée, financièrement 
et affectivement indépendante, artiste à ses heures perdues. Un jour, la 
bonne venant de partir, G.H. a envie de faire du rangement chez elle (51). 2 
Dans la chambre de la bonne, devenue déserte et inhabitée, elle trouve un 
placard vide et dans le placard, un cafard. Dégoutée, G.H. ferme d’un coup 
la porte du placard sur le corps à demi émergé du cafard (77). Mais la bête 
ne meurt pas : elle agonise dans l’entrebâillement de la porte pendant les 
cent trente pages suivantes. Alors, G.H., comme prise par un élan mystique, 
mange le cafard, alors même que la masse blanche de la bestiole mutilée la 
fait vomir. Telle est la passion de G.H., son anéantissement le plus total, sa 
joie la plus illimitée. 

Dans ce qui suit, j'aimerais présenter le traité philosophique tapi sous ce 
récit. La passion selon G.H. n'est certes pas l'illustration d’idées philoso-
phiques. Œuvre poétique, elle est la recherche des mots manquants en vue 
de décrire une expérience singulière.3 Mais l'expérience de Passion selon 
G.H. correspond aussi à l'expérience philosophique de l'origine du sens. En 
la montrant, j'écris contre Lispector, car je la cite mais en une voix dif-
férente. Peut-être est-ce parce que je ne maîtrise pas la langue portugaise, 
peut-être parce que je ne suis pas écrivaine, mais en dernière instance je dois 
écrire contre le style de Lispector afin de protéger sa merveille, qui doit être 
lue et non pas rapportée. 

La naissance du Je dans l’expérience 

Voyons d'abord le cogito selon Lispector, ou plutôt le Je constitué dans 
l’expérience fondamentale. Lispector le montre sous trois angles : il est le Je 

2 Clarice Lispector, La Passion selon G.H., (Paris : Édition des femmes, 1978). Toutes les 
références entre parenthèses renvoient à cette édition. 
3 Cf. Clarice Lispector, Agua viva (Paris : Édition des femmes, 1980). 
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inauthentique désigné par un nom propre, le Je authentique atteint dans la 
rencontre avec le cafard et le Je de l’écriture. 

Le Je inauthentique 

Lispector distingue un Je inauthentique et un Je authentique, et la rencontre 
avec le cafard ouvre le passage entre les deux.  

Seul le Je inauthentique s’appelle G.H., et n’apparaît que comme la 
parodie du nom propre qu’est G.H. La narratrice écrit : « Qu’est-ce que 
j’étais ce matin-là, avant d’entrer dans la chambre ? J’étais ce que les autres 
m’avaient toujours vue être. Et c’est ainsi que je me connaissais. […] Je 
m’étais métamorphosée en la personne qui porte mon nom. Et finalement 
j’étais devenue mon nom. Il suffit de voir mes initiales, G.H., gravées dans le 
cuir de mes valises : et l’on m’a tout entière » (37–39). G.H. est le per-
sonnage vu et nommé par les autres parce qu’elle ne se connaît que depuis 
ces autres. Elle dit : « Ma question, s’il y en avait une, n’était pas : “Qui suis-
je ?” mais “Avec qui suis-je ?” » (43). Avec qui est-elle, donc ? Non pas avec 
quelqu’un en particulier mais avec l’humanité cultivée et bienveillante. 
L’existence inauthentique de G.H. n’est pas une existence aliénée et 
impersonnelle au sein d’une masse. L’inauthenticité ne l’abrutit pas mais 
l’élève à une culture sophistiquée qui est la condition de l'humanité, de la 
beauté et de la bonté. « J’avais humanisé la vie à l’excès » (25), dit-elle, car 
elle s’appuie entièrement sur un mécanisme humain lui fournissant un code 
du bon goût et une moralité. La vie de G.H. est bien organisée car décalquée 
sur ces idées du Beau et du Bien. Elle ne commet jamais le manquement au 
bon goût qui serait de se prendre pour l’incarnation pure et simple de l’idée. 
Sa relation à l’idée est toujours celle de la copie, de la citation et de la 
parodie qui se sait telle : « L’élégance raffinée de ma maison réside en ce 
qu’ici tout est entre guillemets. […] Et quant à moi, j’ai toujours veillé à 
avoir un guillemet sur ma gauche et un autre sur ma droite » (47). Elle ne 
s’appelle pas « l’homme par excellence » mais G.H., l’ironie de l’homme, 
l’ironie du monde dont elle reçoit son nom, et dont elle met les noms entre 
guillemets. Ce rapport parodique à l’idée constitue sa spiritualité : 
spiritualité belle mais sans vérité, morale mais irresponsable. L’inauthen-
ticité de G.H. est avant tout l’irresponsabilité de sa propre vie. 
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Le Je authentique 

La rencontre avec le cafard ouvre un passage du Je inauthentique au Je 
authentique.  

Comme Heidegger, Lispector décrit le passage entre le Je inauthentique 
et le Je authentique comme le passage d’un avoir-un-monde à un être-soi-
même. « Dans cette métamorphose je perds tout ce que j’avais, et ce que 
j’avais c’était moi, – je n’ai que ce que je suis. Et maintenant, que suis-je ? Je 
suis : se tenir debout face à l’épouvante » (93). L’unique but de La passion 
selon G.H. est de décrire l’être du soi le plus originaire nommé je-être (83). 
Pour découvrir son je-être, G.H. doit atteindre l’instant où elle peut dire : 
« j’étais en train d’être, en train de m’être » (211) : l'être m'est transitive-
ment. 

Comme l'affectivité du Dasein, le je-être de G.H. s’ouvre depuis une 
tonalité affective – mais c'est l’épouvante face au cafard et non pas l’angoisse 
devant rien. L’authenticité surgit au moment de la rupture du Je 
inauthentique. Contrairement à Heidegger, chez qui la rupture vient de ma 
mort, Lispector pense comme Levinas que le je-être est interrompu par un 
autre être. Mais contrairement à Levinas, chez qui l'Autre est toujours 
humain, Lispector trouve l'altérité la plus éprouvante sur le visage d'un 
animal : en plus, le cafard est l'animal d'une espèce ennemie.4 

L’être que G.H. doit assumer quand elle se tient, épouvantée, devant le 
cafard est l’être-en-vie protozoaire. « Je suis : se tenir debout face à 
l’épouvante […] ce que j’ai vu c’était la vie me regardant. […] C’était cela – 
c’était donc cela. J’avais regardé le cafard vivant et en lui j’avais découvert 
l’identité de ma vie la plus profonde » (81). L’épouvantable n’est pas la 
bestiole immonde en soi mais l’être-en-vie découvert grâce à elle. Terrifiée, 
G.H. crie : « je ne veux pas être une personne vivante ! J’ai émerveillement 
et nausée de moi, boue grossière qui germe lentement » (81). 

Mais pourquoi l’être-en-vie serait-il épouvantable ? Certes, la Loi du 
monde humain est la loi de la beauté et de la bonté qui rejette la saleté 
immonde. En présence du cancrelat on découvre que nous ne sommes pas 
humains et que le monde n'est pas humain. Avant tout, entrer dans la vie 
élémentaire du pur être-en-vie revient à se détourner de la loi parce que 
vivre, simplement vivre, est pré-humain, plus qu’humain et non-individuel, 

 
4 Cf. le cancrelat de « La cinquième histoire », Clarice Lispector, Corps séparés (Paris : 
Édition des femmes, 1993). 
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alors que la Loi requiert notre humanité et individualité (même entre 
guillemets). M’être est inhumain, au-delà de l’humain. Dans la plénitude de 
la vie, G.H. perd son ego individuel, sa propre mort et toute possibilité 
d’individualité : dans cette dépersonnalisation et dés-héroïsation elle « perd 
tout ce que l’on peut perdre sans cesser d’être » (222–223). Peut-être la perte 
d'individualité empêche-t-elle Heidegger et Lévinas de renvoyer l'authen-
ticité à la vie et explique qu'ils maintiennent la séparation abyssale entre 
l'humain et l'animal. Lispector, en revanche, accepte la participation de tous 
les vivants à la grande plénitude de la vie. Dans la mesure où on continue 
d’être, cette perte de tout attribut propre n’est pas une fusion avec une vie 
universelle. Elle reste « moi ! moi, quoi que je sois » (76), et ce n’est qu’ainsi 
qu’il s’agit jusqu’au bout d’une expérience (d’épouvante et de joie). Mais ce 
« moi » sans nom et sans être reste incompréhensible. G.H. dit : « Je 
renonce, et moins je suis, plus je vis, plus je perds mon nom, plus on 
m’appelle, ma seule mission secrète est ma condition » (227). C’est ainsi 
que, tout à la fin du livre, elle peut énoncer la vérité qui la dépasse 
entièrement : « Comment pourrais-je dire, sinon timidement : la vie m’est. 
La vie m’est, et je ne comprends pas ce que je dis. Et alors j’adore… » (230). 
G.H. ne connaît aucun « je suis » ; elle croit s’être ; mais elle apprend que la 
vie l’est ; et son être se dit dans ces phrases où la parole ne ment pas, mais la 
narratrice ne comprend plus ce qu’elle dit. 

Finalement, on ne trouve pas le Je authentique – pas plus que le Je 
inauthentique : en reconnaissant son authenticité on perd son monde et soi-
même. On ne perd pas simplement l’eidos du monde et l’ego capable de s’y 
orienter. On ne trouve pas son être en perdant quelque chose, telle une 
illusion qui cache la vérité, mais on se trouve à même le mouvement de se 
perdre, de se perdre soi-même et non pas simplement un attribut de soi 
(166). Dans La passion selon G.H., la perte qui trouve se produit lorsque 
G.H. mange le cafard (les magnifiques pages 210–213). 

Cet acte ouvre un instant remarquable du pur être, où le temps ne (se) 
compte plus. A cet instant, G.H. mange, puis vomit le cafard – dans un état 
de vertige ou d’inconscience. C’est comme si elle devait, non pas se suicider, 
mais s’assassiner elle-même, pour pouvoir assassiner le cafard. Elle a dû agir 
sans le savoir, elle a dû ne pas savoir qu’elle était vivante : la vie ne peut être 
pensée qu’après coup. 

Plus on approche de son être authentique, moins on peut s’identifier. Si 
G.H. s'avérait être un faux nom, l’expérience authentique aboutit à une 
identité innommable. Le Je de l’expérience n’est ni nommé par d’autres ni 
capable de se nommer lui-même : il se sent appelé mais se perd aussitôt 
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dans la réponse. Le Je découvert dans l’expérience authentique n’est per-
sonne ; personne n’est présent à son authenticité. G.H. n’est pas présente à 
sa propre expérience. Elle n’est pas là où elle se trouve. Afin de se rattraper, 
elle doit donc retrouver son propre parcours, la distance entre l’avant 
(personne présente aux autres) et l’après (personne présente au cafard) ; et 
nous devons admettre qu’elle ne se trouvera jamais tout à fait. Mais 
l’expérience peut laisser une trace, et cette trace est l’écriture de La passion 
selon G.H. 

Le Je de l’écriture 

G.H. se perd autant dans l’inauthenticité de ses initiales que dans l’authen-
ticité de son être-en-vie. Pourtant, G.H. est également la narratrice du 
roman La passion selon G.H., qui se présente comme un roman autobio-
graphique écrit à la première personne du singulier. D’où vient le Je de 
l’écriture ? Le roman est aussi un questionnement sans fin de sa propre 
écriture. Sans doute, le Je narratif ne se connaît pas non plus – mais au 
moins il peut déjà dire : Je. 

Le Je écrivant est le plus artificiel de tous les Je dévoilés dans l’expérience, 
car il est issu de la techne de l’écriture. Paradoxalement, le Je construit lors 
d’une répétition technique de l’expérience originaire irrémédiablement 
perdue est le seul je vivant : G.H. peut vivre seulement en se faisant revivre 
dans l'écriture (34). 

Elle doit retrouver l’expérience qui ne peut se raconter au présent mais 
uniquement depuis le passé oublié. L’écriture prouve l’épreuve parce qu'elle 
permet à l'événement de devenir construction. L’écriture est la trans-
cendance dans laquelle l’événement insaisissable acquiert une pensabilité. 
Pour cela, il faut créer un langage nouveau qui pourrait capter les signaux 
émis par le souvenir de l’expérience, un langage qui n’existe pas mais doit 
devenir. Le Je inauthentique peut citer l’idée mais ne peut pas raconter une 
expérience unique. Le Je authentique de l’expérience est irrecevable comme 
le premier cri à la naissance. Le Je de l'écriture doit inventer un langage non 
encore possible pour dire ce qui ne pouvait qu'être crié. Le langage de 
l’écriture est le langage de la naissance à la vie. L’écriture n’est pas l'expres-
sion verbale d’un soi auparavant muet ni le devenir-adulte de l’in-fans. 
L'expérience n'a pas réellement eu lieu, car elle n'est que la construction 
d'un caractère schématique, G.H., donnant lieu aux Je authentique et 
inauthentique. 
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Pour Lispector, la source de l’écriture est l’amour d’un amant terrestre. 
L’écriture naît comme l'adresse à l’amant, en espérant qu'il pourrait soutenir 
l’expérience insupportable. « Je vais devoir, le temps d’écrire et de parler, 
faire semblant que quelqu’un me tient par la main. Au moins pour 
commencer, seulement pour commencer. Dès que je pourrai libérer cette 
main, j’irai seule. » (30) 

Comme Blanchot dans La communauté inavouable, Lispector pense qu’il 
n’y a d’écriture que depuis la communauté des amants. La communauté 
clandestine des amants n’est pas la communauté inauthentique du goût et 
de la morale, ni la communauté authentique de tous les vivants. L’espace 
intime d’amour s’ouvre depuis la composition d’un langage de vérité – et 
puisqu’il s’ouvre depuis une composition, il ouvre la communauté la plus 
artificielle qui soit – car aimer, c’est inventer un langage impossible pour 
pouvoir s’adresser à l’amant. Réunis par cette parole, les amants ne se 
montrent pas plus authentiques que les membres de la communauté 
inauthentique. Au contraire, ils deviennent des constructions narratives. 
G.H. se compose une vie en inventant un langage pour parler de son 
expérience : elle n’est plus G.H., nom donné par d’autres, mais « je qui 
m’adresse à toi » depuis ma propre authenticité perdue. Pareillement, son 
amant n’est qu’une invention – elle dit que pour le moment, elle n’a de force 
que pour l’invention de sa main, mais que le reste pourrait venir plus tard. Il 
n'est pas le lecteur idéal mais la trace d’une autre expérience. Ce n'est que 
dans l’artifice de la parole et depuis l’artifice des amants qu’on rencontre des 
humains véritables. La vie la plus pure a besoin de la composition la plus 
artificielle pour pouvoir naître. 

Manifestation de la vie 

A l’origine de toutes ces métamorphoses, qu’est-ce que le cafard rencontré 
par G.H. ? Il ne s’appelle certainement pas Gregor Samsa. Il est le vivant 
quelconque devenant soudainement signe de la vie comme telle. 

Expérience de l'être 

La rencontre avec le cafard amène G.H. à l'expérience de la vie comme telle : 
la vie est le nom de l'être chez Lispector. L'apparition du cafard est la révéla-



AD MARCIAM 

194 

tion d'une sorte de différence ontologique dans laquelle la vie devient 
pensable dans la figure d'un animal. 

La révélation du cafard déclenche une expérience qui va vers le pur être 
et présence des choses. Devant le cafard, G.H. ouvre et ferme sa bouche, 
incapable de parler, car sa bouche doit devenir organe pour crier, manger et 
vomir avant de pouvoir parler à nouveau (si écrire est encore parler). Dans 
cette suspension du langage les mots du monde ordonné perdent leur 
signification (Agua viva : « j'ai étudié les mathématiques qui sont une folie 
de la raison, maintenant je veux cytoplasme, je veux me nourrir directement 
par le placenta »). 

Derrière les sentiments humains et les catégories civilisées, le cafard 
apparaît comme une pure chose. Cette chose nue ou chose même (114, 181) 
est ce qui se trouve tout simplement là et n’est en aucune manière pour 
nous. Elle oblige à comprendre que « tout cela […] comme la nature […] 
cela même qui paraît absence de sens – c’est cela le sens » (54). Etant en-
deçà de notre sentimentation humaine, la chose est neutre (comme chez 
Blanchot). Étant neutre, la chose est également insipide, atonale et en-
nuyeuse : la neutralité est avant tout une affaire de saveur. 

Se retirant dans sa neutralité, la chose est. Dans Agua viva, Lispector dit 
qu'elle veut saisir le est de la chose. Dans Passion selon G.H., elle décrit cet 
être qui apparaît à même le néant qu’on rencontre quand on s’abandonne à 
ce qu’on ne comprend pas (30). Pour décrire l’être qui surgit à même le 
néant de son sens, Lispector recourt aux expressions quasi-tautologiques ce 
qui est, est en train d’être (116), ce qui est et ne cesse jamais d’être (188). 
L’être n’est pas une chose vivante mais la vie elle-même, être comme être-
en-vie. Ainsi, G.H. peut dire : « j’avais atteint le néant et le néant était vivant 
et humide » (85). L’être comme vie est la vie en train de vivre (119), l’horreur 
joyeuse de la vie neutre qui vit et bouge (121), l’orgie infernale et absolument 
terrestre de vie-mort. Les mots de Lispector sont proches des descriptions 
par Blanchot et Lévinas du choc de l'il y a. Mais Lispector interprète l'être 
qui est là de manière bien plus forte et positive comme le choc de la vie, en 
particulier de la vie animale. L'être est l'animalité de la vie. La neutralité de 
la vie est aussi son être au-delà du bien et du mal humains, et c'est pourquoi 
la vie est une joie terrifiante, démoniaque, orgastique. Lispector mord 
fermement dans cette vie grouillante qui pourrait occasionnellement attirer 
Blanchot et Levinas mais que ceux-ci finissent toujours par fuir. 

La rencontre du cafard porte G.H. à la présence de l'être. La vie n'est pas 
un principe suprême : elle est la transitivité de l'être d'un étant ; elle est la 
modalité de la chose qui doit être dite en termes temporels de sa présence. 
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Qu'est-ce que la présence de la vivacité de la vie ? Lispector décrit la 
présence paradoxale d'un événement en termes d'une certaine temporalité 
et d'un certain contact. « Ça » est l'instant qui touche. 

Du point de vue de la temporalité, la présence de la chose est 
l'instant que Agua viva appelle aussi la quatrième dimension du maintenant. 
L'être de la chose est son temps. Captivée par la vue du cafard agonisant, 
G.H. entre au sein de la nature, tombe, et ça devient maintenant. G.H. dit : 
« Pour la première fois de ma vie il s’agissait pleinement de l’instant présent. 
Et c’était la plus grande violence qui m’ait jamais été faite » (108). La 
temporalité de ce maintenant est la temporalité de la nature. C'est une 
actualité sans futur ou un futur qui est seulement un nouveau maintenant : 
un temps absolument sans espoir. Il est aussi un temps dans lequel le passé 
ne fonde pas le présent mais devient coprésent avec lui. « Tout en moi avait 
été réabsorbé par l’origine des temps, et par ma propre origine. J’étais passée 
à un premier plan élémentaire […] au premier âge de la vie » (96). Le cafard 
est à l'origine du temps, non pas parce qu'il serait le plus ancien des êtres – 
« Pendant trois millions d’années, ils se sont répétés sans une trans-
formation » – mais parce qu'il est immémorial, « obsolète et cependant 
actuel » (p. 70). Face à cet animal sans âge, G.H. perd elle aussi sa vie 
individuelle, limitée par sa naissance et sa mort, et rejoint l’éternité présente 
des animaux. Peu importe si, en tant qu’individu humain, elle est mortelle 
et sans descendance, car en tant que vivant, elle était tout aussi éternelle-
ment vivante que morte.  

Ordinairement on appelle temps de la nature un temps de la répétition 
sans changement, temps qui ne sert pas à délimiter une existence 
individuelle, temps du pur présent devenant éternité qui bat. Contrairement 
à Heidegger, qui assimile le temps naturel au temps-du-monde des 
horloges, Lispector décrit le temps naturel comme temps immonde des 
naissances et des morts : ce temps est l’heure de vivre, une possibilité de 
naître à la présence de l’expérience. Comme l'instant de la mort selon 
Blanchot, l'instant de la vie est sans mots : immédiateté inimaginable dans 
laquelle il n'y a plus d'intervalle entre l'actualité et moi-même.  

Ceci est la quatrième dimension du temps : non pas l'une de ses extases, 
mais mon temps en tant qu'il m'engage. Le présent de ce temps est sa 
présence à moi. Le cafard est présent au sens où G.H. est en contact avec lui. 
Pour qu'un tel contact puisse se produire, on doit laisser le monde humain 
ordonné et partir vers la nature élémentaire immonde. On s'approche de ce 
contact lorsqu'on quitte son individualité fermée.  
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Ce face-à-face se traduit d’abord en regard : G.H. voit le visage du cafard, un 
visage inexpressif, neutre et horrible, mais cependant un visage qui la voit, 
elle. Cet instant du contact est, pour G.H., l’instant le plus violent et le plus 
féroce, car ce regard n’est pas contemplatif mais déjà une action. L’instant 
est essentiellement action. « Cantique de l’action de grâce pour l’assassinat 
d’un être par un autre être. L’assassinat le plus profond : celui qui est un 
mode de relation, la façon d’un être de faire exister l’autre être, une façon de 
se voir, de s’être, de s’avoir, assassinat où il n’y a ni victime ni bourreau, 
mais un lien de férocité mutuelle. Ma lutte primaire pour la vie. » (109) Les 
deux êtres n’ont pas besoin de se tuer effectivement, car leur contact est déjà 
la mort de leurs individualités respectives : ils se tuent déjà par le fait que 
l’un s’expose à l’autre et trouve la condition de sa vie dans l’autre. 

Dans La passion selon G.H., la violence de cet instant se concrétise par un 
acte violent. Un être mange l’autre : G.H. tue le cafard, car elle le mange – 
mais en même temps le cafard tue G.H., car pour pouvoir l'avaler, elle doit 
se faire tant de violence que c’est tout comme un assassinat de soi. En 
mangeant le cafard, G.H. ne l’assimile pas ni ne fusionne avec lui. Jusqu’au 
bout, elle sait qu’elle avale la chose étrangère ; et c’est par l’étrangeté de la 
chose qu’elle doit la vomir. Le cafard entre dans son intérieur extérieur, 
dans son intimité désertique qui ne lui appartient pas, et c’est pourquoi, en 
entrant, il est déjà sorti d’elle. Ayant englouti la chose nue, G.H. ne devient 
pas le monde. Au contraire : « Et je ne peux aimer qu’à l’évidence inconnue 
des choses, et je ne peux me lier qu’à ce qui m’est inconnu. C’est là le seul 
abandon du réel. Et un tel abandon est le seul qui ne m’exclue pas. […] Le 
monde indépendait de moi – voilà la confiance à laquelle j’étais arrivée : le 
monde indépendait de moi, et je ne comprends pas ce que je raconte. […] 
Et alors j’adore » (229–230). 

Le sacré 

Je pense que l'essentiel est dit. Un dernier mot est cependant requis pour 
faire justice à la problématique. Je viens de lire Passion selon G.H comme un 
traité sur l'inspiration poétique. Dans la tradition reflétée par ce traité, 
l'origine de l'inspiration poétique est aussi le sacré : l'origine ultime de la 
poésie est (l'absence de) Dieu qui révèle le sacré comme tel. 

La passion selon G.H. ne fait pas exception à cela. Ce roman est bien une 
passion qu'on pourrait lire comme une Bible souterraine. Sa singularité tient 
à une vision particulière du sacré. Les origines juives de Lispector ne sont 
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probablement pas déterminantes, car écrivant une passion et se référant 
aussi à Marie elle se réfère tout autant au Christianisme – ainsi qu'à l’Islam 
et à des religions plus exotiques et anciennes. Pour parler de son expérience, 
G.H. a besoin d’un vocabulaire religieux. Elle souligne qu’elle est laïque et 
insainte et dit que « cette sainteté humaine […] est plus dangereuse que la 
sainteté divine, que la sainteté des laïcs est plus douloureuse » (167). De 
même, elle s’adresse à un Dieu mais précise qu’elle n’en connaît pas le nom. 
Cependant, les commandements du Livre sont des éléments constitutifs 
essentiels du monde inauthentique qui condamne le cafard pour impureté 
(« Pourquoi est-ce que la Bible s’est tellement occupée des immondes, et a 
fait une liste des animaux immondes et interdits ? » (98)). 

Dans sa progression vers l'impureté, G.H. nomme les sabbats et les orgies 
des sorcières, les rituels ambigus de la macumba brésilienne et les religions 
préhistoriques. Ce ne sont pas seulement des religions que Le Livre con-
damnerait comme étant diaboliques : elles sont des religions de l'impur et 
de l'impropre, des religions dans lesquelles il faut commettre l'acte criminel 
de manière sainte. Voici pourquoi elles aident G.H. à mettre des mots sur 
son expérience. 

Tout d'abord elles lui donnent l'idée d'un lieu caché et confiné. La chambre 
de la bonne apparaît à G.H. comme un espace étranger inséré dans l’espace 
familier de son appartement, de sorte que pour y accéder c’est comme si elle 
devait sortir de chez elle. La chambre de la bonne s’ouvre comme une grotte, 
l’espace du rituel sacré, et comme un désert, l’espace de conversion par 
excellence. L’être ainsi découvert apparaît comme « un paradis dont je ne 
veux pas » (30) : il est l’enfer du neutre, l’enfer à la fois absolument horrible et 
jouissif. Dans Agua viva Lispector continue sa description du pur est derrière 
les mots : il est la cave, l'utérus, la forêt remplie d'animaux, dinosaures, 
chauve-souris, rats, panthères, araignées, cafards – et l'huitre que le narrateur 
mange tout comme G.H. mange le cafard. 

L'espace sacré peut être approché via le rituel qui consiste à manger le 
fruit défendu – sacrilège sans punition promise. Ce rituel n’a pas le 
caractère glorieux d’un service divin ordinaire. Au contraire, l’expérience de 
G.H. est une « catastrophe sans éclat ni tragédie » (115). Elle est « emportée 
par le démoniaque », par la « vie pré-humaine divine [qui] est d’une 
actualité brûlante » : « Je sais maintenant ce qu’on fait dans l’obscurité des 
montagnes, les nuits d’orgie. Je sais ! Je sais avec horreur : on jouit des 
choses. On jouit de la chose dont les choses sont faites – voilà la joie cruelle 
de la magie noire. C’est ce neutre que j’ai vécu – le neutre était mon 
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véritable bouillon de culture. J’avançais et je sentais la joie de l’enfer. Et 
l’enfer n’est pas la torture de la douleur, c’est la torture d’une joie » (133). 

J'interromps ici la présentation de l'étrange rituel qui emporte G.H. : 
l'essentiel est dit. Bien entendu, Lispector ne préconise pas la restauration 
d'une religion primitive dont le rituel central consisterait à manger des 
huitres ou des cafards. L'expérience de G.H. n'est pas l'adoration de la vie 
élémentaire ou le service de la Nature. Bien plus proche et difficile que de 
nouvelles églises obscures et scintillantes, elle est la rupture de notre vie la 
plus ordinaire vers ses conditions élémentaires que l'inauthenticité 
ordinaire doit bannir. On sait bien que pour vivre nous mangeons d'autres 
vivants, mais on n'aimerait pas savoir que c'est là un sacrifice empreint de 
cruauté et de joie coupable. Voici l'émotion si inaccessible que seule une 
construction complexe comme Passion selon G.H. peut nous la rappeler 
encore. 
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Clarice and Photogeny, or,  
“Not Knowing the Concept of ‘Enough’” 

Irina Sandomirskaja 

In his biographic essay about Eduard Fuchs, the historian and collector (of 
pornography, among other things), Walter Benjamin suggests an unusual 
definition of humanness by combining the idea of transgression and excess 
in orgiastic desire with man’s ability of critical thinking. He quotes Fuchs 
saying that  

…orgies belong to that which distinguishes us from animals. In contrast to 
humans, animals do not know orgies … This is quite different from human 
beings and in particular from creative human beings. The latter do not know the 
concept of ’enough’ at all. 1 

Thus, Fuchs and after him Benjamin see the essence of humanness in not 
knowing the meaning of ’enough’. In a footnote, Benjamin further specifies:  

Here Fuchs is on the track of an important state of affairs. Would it be too rash 
to put into immediate relation the threshold between human and animal, which 
Fuchs sees in the orgy, with the erect posture? This allows for the unheard of 
occurrence of the phenomenon in natural history that the partners can look into 
each other’s eyes during orgasm. Only thus an orgy becomes possible, but not by 
an increase in visual stimuli. Rather, the determining factor is that the expression 
of satiety and even impotence can now become a stimulant itself. (51, footnote) 

The orgiastic appears here as a kind of intensity that pertains uniquely to 
humans and no other species. Benjamin paradoxically locates the source of 

1 Walter Benjamin, ”Eduard Fuchs: Collector and Historian”, trans. Knut Tarnowski, 
New German Critique (1975, 5), 51. 
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infinity and excess – in this case, infinite desire – in the most trivial experi-
ence when one pair of human eyes looks into the depths of another one. 
The simplicity of Benjamin’s solution and the profundity of irony therein 
are such that one could only compare them to those in Kafka’s parable 
“Before the Law”. And indeed, is it not ironic that one should spend a life 
reflecting on the impossibility of entering the gate, while it was meant 
exclusively for the subject to enter? Or, learning compicated techniques to 
climb one thousand plateaus, while the pinnacle of pleasure can be achieved 
by simply looking into the eyes of another human being. A gaze into the 
gaze of the other is a gift to man from evolution, a whim of natural history 
that man – and only man – has been blessed/cursed with, that uniquely 
human entrance into infinity, the “erect posture”. According to the porno-
grapher Fuchs, an orgy cannot be simulated, nor stimulated in an extensive 
way, by increasing “visual stimuli”. Being orgiastically human means just 
closely watching and deriving an impetus from the pleasure and exhaustion 
in the other’s eyes; me allowing the other to manifest him/herself in my own 
gaze: this little would suffice. Fuchs’ attitude, Benjamin concludes, gives 
him a critical perspective, as it “allows him to disperse certain petit-bour-
geois illusions”. (51–52)  

Like everything written by Clarice Lispector, her novel A Besieged City (A 
cidade sitiada, 1949) is an orgy of words and images. I am reading it as an 
autobiographical and meta-fictional narrative, a story about a many-sided 
and complex becoming process: a child becoming a woman, a worker outskirt 
becoming a modern city, and congenital languagelessness becoming a work 
of literature. Hers is that rare kind of writing that, as Benjamin says, “does not 
know the concept of ‘enough’ at all”. Clarice’s words can be described as 
photogenic by nature – I will presently return to a discussion of the concept 
of photogeny – her word to be compared with a ball lightning. This is an 
unusual atmospheric phenomenon without a proper explanation: a sphere of 
high-voltage electric discharge, a ball lightning emits glaring light. Ball light-
nings are rare and appear suddenly and apparently from nowhere during 
heavy thunderstorms under high temperature; according to those who have 
ever witnessed them, they flow slowly in what looks like a terrifying stillness, 
quietly penetrate walls and other obstacles, and can explode at the slightest 
movement around to leave havoc after themseves. Such is the word of Clarice 
Lispector; a catastrophic confrontation in which her language enters with 
reality: a devastation in the wake of the explosive presence of dazzling light; 
the luminous here-and-now of writing, a timelessness in orgiastic extasis. But 
is there, indeed, as Benjamin suggests, a critical potential in such an excess of 
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transgressive illumination? How do ball lightnings, with all that tremendous 
concentration of energy bursting them apart, relate to history and time, and 
what is revolutionary – not just rebellious and explosive by nature, but truly 
transformative – in that moment of direct encounter between the eyes of 
language and the eyes of the world, an encounter that triggers the explosion?  

Indeed, if critique can really be found in an act of direct vision from 
“erect posture”, then Lispector’s novel might contain an answer, given that 
profound investigation of the gaze that she undertakes in the novel: she 
explores it from the point of view of its structure, phenomenology, and 
historicity; the creative and transformative powers of vision, as contained 
both in seeing and in being seen; the magic of vision in its ability to create 
historical realities; and most important, in a roundabout way, she also 
allows us to reflect on the photogenicity of writing, its ability to illuminate 
and to create by illumination, to catch and register the invisible light 
irradiated by objects and, at the same time, to use one’s sight in order to call 
things forward into visibility from their depth and darkness. Writing is a 
faculty that is situated somewhere in close vicinity to the orgy: an almost 
supernatural blind vision, a blindness residing in the sight of the seer. A 
blindness in the eyes of language that gives writing its capacity to make the 
imperfect world of God’s unfinished creation complete by provoking the 
world towards an entire and ultimate self-manifestation, in all of its his-
torical, political, and aesthetic being.  

*** 

“En el cielo aprender es ver;/ En la tierra es acordarse”: this is the epigraph to 
the novel, a line from Pindar. 2 The poet tells us that nowhere – not on the 
earth, nor in heaven – is life given to be known and understood otherwise 
but affectively: either by seeing it while it is still there, or by remembering it 
when it is gone.  

The young girl Lucrécia Neves, the main character in Lispector’s novel, is 
part and parcel of her pueblo, an obscure little place called San Geraldo. As 

2 “В ВВВВ ВВВВВВВВВ—ВВВ ВВВВВВ; /В В ВВВ ВВ—ВВВ ВВВВВВ ВВВВВ.” (В ВВВВВ). I am 
quoting the novel from the Spanish translation by Elena Losada (Clarice Lispector , La 
ciudad sitiada, Madrid: Libros del Tiempo Ediciones Siruela, 2006); I also used the 
Russian translation by Inna Tynianova (Klarise Lispektor. Osazhdennyi gorod, SPb: 
Amfora, 2000). 
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the girl’s body grows up into puberty, the pueblo also grows into an ugly 
semi-industrialized suburb, leaving behind it the primordial time of natural 
tradition: “…esa época de brisa e indecisión … cuando el viento es presagio y 
la luz de la luna horroriza porque es una señal…” (21) With time, San 
Geraldo would develop into a big city – Lucrécia’s home and the creation of 
her imagination, equally beloved and hated, beautiful and ugly both in its 
looks and politics, the motherly womb and the sworn enemy. In due time, 
in her imagination, Lucrécia would besiege, destroy, bury, and abandon San 
Geraldo. But now, this story is only in its beginning; the girl and the place 
are joined together into a common destiny, into a history that is still 
uncertain:  

La ínfima función de la muchacha en su época era una función arcaica que 
renace cada vez que se funda un pueblo, su historia formó con esfuerzo el 
espíritu de una ciudad … La realidad necesitaba de la muchacha para tener una 
forma. ’Lo que se ve’ era su única vida interior; y lo que veía se convirtió en su 
vaga historia. (23) 

Without an inside, without a depth: the pueblo and the girl only have form, 
and form is the only history available to each of them, a vague one. A lower 
class child from a semi-industrial suburb, as rootless as her native place, 
with her humble worker family origin, her coarse surroundings, the awk-
ward greediness of her prepubescent desire, and the inability to express it: 
an existence without ex-isting. On top of all of that, she also dreams that 
maybe sometime she would be able to write about it: ”¡tal vez una día 
escribiría una novela de su vida!, y miró el aire com altivez.” (25) 

Lucrécia is not capable of expressing herself, but neither is San Geraldo. 
Comperehension and knowledge are impotent in these two cases. To make 
things manifest as historical realities, one has to make en effort to see, not to 
know or to use language. 3 Being is expression, and in order to have a world 

3 “Knowing how to “see”, before sight, knowing how to hear, before comprehension, to 
keep the space of waiting open. …What is open is time: not to absorb the thing, the other, 
but to let the thing present itself. Letting it produce its twenty-four faces”. Hélène Cixous, 
“Clarice Lispector: the Approach” in “Coming to Writing” and Other Essays, with an 
introductory essay by Susan Rubin Suleiman (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 
1991), 62–63. I do not quite agree with Cixous when she defines femininity in Lispector’s 
writing by what appears a pacificatory, non-violent relationship with the other in her 
approach. In my reading, there is considerable violence in Lispector’s maieutics: in 
constructing her world, Lucrécia forces, not just allows things to be.  
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of one’s own, one has to know how to make things express themselves, 
which they do not do by themselves. To see things is to force them to be. 
This is why Lucrécia relates and communicates to San Geraldo by just 
watching it closely, with unrelenting attention, in silence, without making 
judgments about or naming things. The town hovers over her representing 
a mass of nameless entities, unthinkable and unsayable, and quite unbear-
able, too, its dark streets and corners teeming with unspecified dangers. Just 
like the teenage Lucrécia herself, it is a world that still fails to reach an 
identity with itself: here, thinking does not lead to conclusions, and 
enunciations fail to communicate, but everything overflows with sensuality 
and affect: “un sentido flagrante, sólo que incomprensible.” (32) Having no 
language or judgment in her possession, Lucrécia has another secret 
capacity: instead of making conclusions about things, she knows how to 
make things themselves show up in all the plenitude of their manifestation. 
“Y la forma de no entender de la joven tenía la misma claridad de las cosas 
comprensibles, la misma perfección de la que ambos formaban parte…” (43) 
San Geraldo, a piece of God’s interrupted creation, crippled by industrial 
modernity, and crying out to be known and acknowledged. In order to 
exist, things need to be seen by someone. And this is what Lucrécia does 
and is: a great seer and hearer of things, a magician enchanting things out of 
their spellbound inexistence, a dedicated and dutiful demiurge, with her 
eyes always wide open and watching, even in the dead of night:  

Pero, por lo menos, lo espiaba todo con claridad: veía soldados y niños. Su forma 
de espresarse se reducía a mirar bien ¡le gustaba tanto pasear! Y así eran tambien 
los habitantes de S. Geraldo, tal vez inspirados por la finura del aire de toda 
aquella zona, propensa a fuertes lluvias y a aquellos veranos. Ya de pequeña 
Lucrécia mantenía durante horas los ojos abiertos en la cama escuchando el 
ruido de alguna de otra carreta que, al pasar parecía marcar su destino terrestre. 
(25–26) 

“Seeing well” is her way of being, close observation of and attention to 
everything. Hers is an active, not vegetative, non-understanding and non-
knowing: it demands an ethics of its own, or even a politics of seeing: an 
effort, a will, an end, and a proud satisfaction of work well done: 

…no espiándola sino mirándola directamente; se preparaba para estar ante las 
cosas con lealtad … En esta muchacha que de sí misma sabía poco más que su 
propio nombre, el esfuerzo de ver era el de exteriorizarse. El albañil construendo 
la casa y sonriendo de orgullo. Todo lo que Lucrécia Neves podía conocer de sí 
misma estaba fuera de ella: ella veía. (65) 
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Thus expressing herself in the work of watching to provoke the city express 
itself, the girl creates her San Geraldo practically ex nihilo. There is a 
perversity about her desire, and a polymorphism in her own being. She 
understands her world by becoming similar to it, herself a monstrous 
creature in a monstrous reality: from a poor teenage girl during the 
daytime, she can transform into a horse, the totem of San Geraldo; or into a 
huge dark bird covering the city with the obscurity of her immense wings; 
or even into a Greek statue on San Geraldo’s central square. Just like the 
city, she also tries on different forms and identities. The girl looking at the 
city, the city looking at the girl; communication is war, because seeing is 
possession: the reconnaissance and conquest of the world by the world’s 
absolutely most disempowered, most insignificant creature: “¡La ciudad era 
una fortaleza inexpugnable! … La joven intentaba repetir con los ojos lo que 
veía, quizás sería la única forma de apoderarse de ella.” (47)  

*** 

This is how vision becomes political: to see is to take over power. The 
appropriation of the city – its besiegement – means putting an end, by force 
of violence, to San Geraldo’s endless mutations and transformations; it is 
equivalent to the act of giving it its form; to articulate and to elucidate, to 
resolve the uncertainty of its identity, to dispel the vagueness of its history; 
to pierce its non-knowledge of itself with a flash of light; to take control 
over the fortifications of the impregnable fortress. Lucrécia seeing San 
Geraldo and Clarice writing it are two parallel dramas – or maybe just one? 
One has to find a manner of seeing (writing) that would be proper to – 
adequate to – similar to – the object; a gesture of description that would be 
entirely proper to its object – and one would require equally much 
attention, patience, and mercilessness:  

Ella estaba mirando las cosas que no se peuden decir. Algunas dispocisiones de 
forma le despertaban aquella atención vacía: los ojos sin piedad mirando, la cosa 
dejándese mirar sin piedad. … Ver las cosas era las cosas. Ella golpeaba con la 
pata, paciente. Buscaba, como manera de mirarlas, ser en cierta manera estúpida 
y sólida y lliena de asombro, como el sol. Mirándolas casí ciega, ofuscada. (94, 
emphasis mine. – I. S.) 

To be seen, San Geraldo requires blindness from the seer, which is a special 
kind of lucidity. A mute world in which things do not reach nor fulfil their 
names, it cannot be appropriated logically; attempts like this end up in a 
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mental asylum: “S. Geraldo estaba lleno de personas illuminadas que se 
agitaban llenas de alegría en la ambulancia del Hospicio Pedro II. Lo 
principal era realmente no entender. Ni siquiera la propia alegría.” ( 89) 
San Geraldo is made of things that have no other existence except for just 
being out there: it is a world that is made exclusively out of “las cosas que 
están aquí”, “a rose is a rose is a rose”. Such a world demands special 
caution in handling. “La cautela consistía en no tener idea de lo que 
hacía…Porque las cosas no existirían más que bajo una intensa atención; 
mirando con una severidad y una dureza que hacían que ella no buscase la 
causa de las cosas, sino sólo la cosa.” (94–95) There are no hidden truths, 
secret driving forces, or motives. Why should one want to know that clouds 
consist of condensated water, while clouds are simply out there? The truth 
of the world cannot be possessed in a roundabout way, either through a 
poetic trope or through a fact. Things are what they are: a happy smile is 
happy, a great city is great, a beautiful face is beautiful. Lucrécias visual 
tautologies – “things out there” seen directly as they are – set reality in mo-
tion. “Todo lo que veía se volvía real. … Lo difícil era que la apariencia era la 
realidad. Su dificultad de ver era como si pintase. … Ni había error posible, 
todo lo que existía era perfecto, las cosas sólo empezaban a existir cuando 
eran perfectas.” (93–95)  

At the same time, seeing things means keeping them under watch: if not 
fixed by the gaze, things start mutating and pretending to be something else, 
as if “made for enemies”: endlessly changing their appearance and essence. 

Y eran siempre las mismas cosas: torres, calendarios, calles, sillas… pero camu-
flados, irreconocibles. Hechas para enemigos. Las cosas eran difíciles porque, si 
se explicasen, no pasarían de incomprensibles a comprensibles sino de una 
naturaleza a otra. Sólo la mirada no los alteraba. (96) 

Under the gaze of the girl, the city capitulates and starts manifesting itself. 
However, to look also means to be looked at and to be seen. Under the gaze 
of the city besieged by her, Lucrécia herself acquires an identity; the city that 
she herself encircles with a wall and then attacks, in its turn, forces her out 
of her originary polymorphous perversity: a girl, but also a horse, a bird, 
and a statue, all at the same time. What she looks at looks back at her, an 
orgiastic fascination of the two mutually making each other manifest 
themselves in their proper shape – “su propia forma”. The girl watching the 
city, the city watching the girl: which is the subject? The object?  
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…las cosas, a base de ser fijadas, adquirían su propia forma con nitidez; era lo 
que a veces conseguía: alcanzar el propia objeto. Y fascinarse. … Cuando una 
cosa no pensaba, la forma que tenía era su pensamiento. El pez era único 
pensamiento del pez. … El secreto de las cosas estaba en que, al manifestarse, se 
manifestaban iguales a sí mismas. …De qué estaba hecha la flor sino de la propia 
flor. (66–67) 

*** 

A dynamic well known to everyone who has ever produced a work of 
writing, for example, a book: both the work and the author, as if watching 
each other, grow out of their respective formlessnesses. As the writer looks 
into its depth trying to discern the meaning and message in her own 
writing, the silhouetto of the future work, like a city under construction, 
gradually acquires more and more depth and detail, gaining more and more 
length and weight, until finally the book stands ready, complete with all its 
walls, towers, and bridges, firmly locked from any invasion from the 
outside, and alien to its own creator. A perfection that signals that the 
project has reached its end, a moment that for the author is both desirable 
and fearsome at the same time. To write a book means to gradually acquire 
a similarity with the things one is writing about. It also means to be 
transformed by those things, and then to be abandoned by them.  

In a way reminiscent of the young Lucrécia, dumb, languageless, and 
incapable of expression, so was also the brilliant Clarice a kind of feral child, 
a deaf and blind foundling in the world of Brazilian language and literature, 
a Mowgli brought up among a different species and writing her books in the 
language of the pack that had adopted her. Lucrécia’s peculiar way of 
dealing with the world that rejected her effort of becoming part of it was 
probably also in some way Clarice’s own, when she was dealing with a 
language in which realities refused to manifest themselves naturally. 
Lispector’s biographer insists that she was completely obsessed with the 
matters of her origin – or rather with her absolute non-belonging, the fact 
that “she did not belong to anything or anybody”, as she insisted in a 
conversation with a friend.4 She was Brazilian because she had no home 
anywhere, and she was therefore not in exile, either. She created her self-
hood herself, from zero, like Lucrécia did, out of inexpressibility and 

4 Benjamin Moser, Why This World: a Biography of Clarice Lispector (New York: Oxford 
University Press, 2009), 7–12.  
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incomprehensibility, by becoming a Sphynx and in this quite similar to the 
incomprehensible world that adopted her – and also like Lucrécia’s, her 
reality appeared to need to be besieged and destroyed in order to be 
possessed. The novel about Lucrécia is Clarice’s self-portrait – the portrait 
of a Gorgon as a young woman.  

This is why the story of Lucrécia’s visual besiegement of San Geraldo, its 
creation and then its destruction, can be read as an autobiographic and 
autoreferential account, as a story about Clarice’s own method: that of 
systematic and stubborn gazing into a world around her that refused to 
coincide with its own names, until it did acquire a reality at the end, by 
agreeing to coincide with words of a language that was not Clarice’s. She 
must have had to use an intense, untiring attention to keep reality in place 
and send it into submission; while enchanting and transforming it, she must 
have been transforming herself, that non-proper language of hers, only 
marked as something personal because it retained that gluttoral East 
European Jewish rrrrr, the remnant of her father’s Yiddischkeit, remem-
bered by her memoirists – transforming under the gaze of her own writing 
like a salamander in fire – and then finishing a book in that language of the 
others, and then abandoning it, never to look back at it again. “Hacer su 
maleta y escapar” are the closing words of the novel. (183) The image of a 
besieged city is an allegory of the work of the writer at all stages of writing a 
book: its conception, gestation, penning, and finally, deserting and forget-
ting. In what appears as a peculiar mixture of Jewish guilt with Russian 
hardness and Catholic exultation, Clarice Lispector writes about writing like 
a mystery of the Passions of the Book: the book resists the will and the 
efforts of its writer to bring it into the world; the blossoming, maturing, 
then fading and extinguishing of the writing parallel to the growing, aging, 
and withering of the body that writes; the agony of the body seeking 
expression and the agony of the world seeking to live its form, protecting 
itself against the violation by the writerly intention to represent it; the 
extreme cruelty and destruction in the creative gesture tearing things apart 
for the sake of making-visible their truth. ”Ni claridad, ni oscuridad: 
frescura … ni claridad, ni oscuridad: aurora … ni claridad, ni oscuridad: 
visibilidad” (86): like a tripple signature of Clarice, the living instance of 
what Edmond Jabès once called Thought as Creation and Destruction of 
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Being Through the Word : ”…Void on which we build, in the heart of which 
we founder.” 5 

*** 

“Claridad y oscuridad: visibilidad.” The beautiful Clarice, the child of 
darkness seeking clarity; an embodiment of triumphant – or shall one say 
obssessive? protective? hysterical? – femininity; a homovestite passionately 
performing Woman in front of photo and film cameras, a glow of pure 
divinity on her face, and pure murder in her unfathomable gaze. Clarice the 
Gorgon, the enchantress, the queen of lightnings, the goddess of the 
petrifying gaze. This is how her image and her legend have reached us, in 
those pictures of hers that are full of amazing, fascinating beauty, and in 
memoirs that are full of anecdotes from her life – about which, though, no 
one can claim he or she knows anything conclusive.  

Photogeny is a word to describe such phenomena; an earlier name for 
what later on became photography. A combination of photo and genius, as 
the early theoretician of film Louis Delluc explained in 1917, not knowing 
how else to capture the essence of that magic faculty of certain things and 
beings to look perfect on film and screen.6 Photogenic, however, means not 
only looking good on pictures (which Clarice always took care to do). 
Beyond Delluc’s interpretation, language suggests that there is also a more 
complicated relationship between light, the illuminated object, and the 
perceiving eye that the word seems to capture well. Photogenic means 
’generating light’ (like certain bacteria, also called luminiferous or phospho-
rescent); in other contexts, photogenic stands for ‘generated by light’ (like in 
photogenic melanoma, a skin cancer produced by exposure to light). A 
photogenic object appears to manifest itself in light, to illuminate itself forth 
into existence and thus to make itself visible. Or, to reverse this scheme, 

5 “In order to think my thoughts, I must myself be thought. / —Thought only speaks to 
thought, as word only to word. If I am my thought, I am also its rigging and hence the 
movement of the Void that carries it and carries it off. Void on which we build, in the 
heart of which we founder. / Am I the Void of my thought? In that case thinking would 
not mean “being”, but permitting though to blaze its trails.” Edmond Jabès, A Little Book 
of Unsuspected Subversions, trans. by Rosemary Waldrope (Stanford, Calif.: Stanford 
University Press, 1996), 57. 
6 Louis Delluc, “Beauty in the Cinema” in Richard Abel, French Film Theory and 
Criticism: A History/Anthology, 1907–1939. Volume 1: 1907–1929 (Princeton NJ: 
Princeton Univerity Press, 1988), 137–140. 
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maybe on the contrary, it is not the object but the eye itself that pierces 
darkness by illuminating and thus calling forth those things that lurk deep 
there, out from their obscurity. To return to Walter Benjamin’s strange 
image of critique as an orgy between two equally erect instances facing each 
other – two instances of equal virtue, two sources of mutual illumination, 
gazing directly into each other’s eyes – we can also translate this scene into 
the terms of reciprocal photogeny; thinking and being thought; generating 
light and being generated by light; between two instances of being, two 
individuals, two historical moments – that of the writer and that of what is 
being written – confronting each other in a complicated relationship of 
construction/destruction, or subjectivity/objectivity with the two opposing 
categories indistinguishable from each other. To recollect Walter 
Benjamin’s comments concerning the uniquely human “erect posture” and 
the critical potential of the orgy, this is what is going on between Lucrécia 
and San Geraldo; between the child of darkness Clarice and the Portuguese 
language of Brazilian literature: in the heart of darkness, a moment of 
mutual illumination by the gaze of the other; a moment that makes the 
identity of the other with itself complete. “Claridad, oscuridad, visibilidad”; 
“…not knowing the concept of ‘enough’ at all”. 



“Não esquecer que por enquanto é tempo de morangos. Sim.”



Clarice Lispector - A Hora da Estrela 



 

Förgående uppslag/previous spread 
Utan titel/Untitled, Laercio Redondo, Foto/Photography, 2004–2016 
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Den svarta strålen minne. Orfikern Paul Celan 

Anders Olsson 

En fråga som blivit allt mer brännande i samtida kritik är om man fort-
farande kan tala om någon orfisk inspiration hos diktaren Paul Celan. 
Måste man i hans fall, som i stora delar av den moderna poesin, tala om en 
uppgivelse av alla höga anspråk och om en misstro mot själva språket som 
gör det motiverat att använda begreppet ”orfisk reträtt”?1 

Låt oss se närmare på en dikt i samlingen Atemwende från 1967, där det 
finns en direkt förbindelse med de orfiska mysterierna: 

IM SCHLANGENWAGEN, an 
der weiβen Zypresse vorbei, 
durch die Flut 
fuhren sie dich. 

Doch in dir, von 
Geburt, 
schäumte die andre Quelle, 
am schwarzen 
Strahl Gedächtnis 
klommst du zutag. 

1 Ingemar Algulin talar om ”den orfiska reträttens sista, avtynande musik” hos Celan i 
Den orfiska reträtten (Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, 1977), 74. För 
Bernt Olsson framstår likaledes Celan som det mest signifikanta exemplet på språklig 
misstro och en modern, anti-orfisk position, Vid språkets gränser. Svenska 1900-
talslyriker och frågan om ordens förmåga (Lund: Ellerströms, 1995), 148–167. Mikael van 
Reis driver en mer nyanserad tes om en annan mörk orfism, som jag här ansluter mig 
till, i Den siste poeten. En essä om Paul Celans aska. (Göteborg: Daidalos, 2015).  
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I översättning lyder den: 

I ORMVAGNEN, förbi 
den vita cypressen, 
genom floden 
förde de dig. 

Men i dig, från 
födseln 
skummade den andra källan, 
på den svarta 
strålen minne 
klättrade du i dagen.2 

Dikten är daterad den 16.12 1963 och hör till samlingens första cykel, som 
skulle publiceras av Brunidor i Paris i en bibliofil utgåva den 23 september 
1965 under namnet Atemkristall.3 I själva verket hade Celan planer på att 
kalla denna första del av Andningsvändning ”Schlangenwagen”, vilket är en 
antydan om vilken betydelse Celan tillmätte denna dikt. Två år senare, den 
28 augusti 1967, kom hela samlingen ut på Suhrkamp under titeln 
Atemwende. Dikten består av tio korta rader och gestaltar i mytologiskt 
färgade bilder en omvälvande livsresa. De två mot varandra ställda stroferna 
hålls samman av ett tilltal som får en förlösande innebörd på slutraderna. 
Hela dikten har en retrospektiv karaktär med de tre verben i förfluten 
tidsform: ”fuhren” (förde), ”schäumte” (skummade), ”klommst”(klättrade). 
Men vad betyder denna omvälvande resa? 

Dikten kan beskrivas som en mycket komprimerad berättelse om ett 
avgörande skeende i en människas liv. Detta narrativ är riktat till ett icke-
preciserat ”du”, där de grammatiska subjekten som är fogade till verben 
skiljer sig starkt åt, något som sammanhänger med hur dikten är uppbyggd. 
Denna uppbyggnad svarar mot den syntaktiska uppdelningen i två satser 
som förhåller sig antitetiskt till mot varandra.  

 
2 Paul Celan, Andningsvändning, övers. Anders Olsson (Stockholm: Lublin Press, 2015), 
23.  
3 Uppgifterna om diktens och samlingens tillkomst är hämtade ur Barbara Wiedemanns 
kommentar i Paul Celan, Die Gedichte. Kommentierte Gesamtausgabe (Frankfurt am 
Main: Suhrkamp, 2003), 718 resp. 723. 
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I första strofen står subjektet i tredje person: ”durch die Flut / fuhren sie 
dich”, ”genom floden / förde de dig”. I den andra strofen är det första 
subjektet ”die andre Quelle”, ”den andra källan”, vilket skulle kunna antyda 
att floden i den första strofen är den ”första” källan. Men det är inte säkert. 
Hur som helst innebär bestämningen av källan som ”den andra” att 
delningen av dikten i ett första och ett andra moment förstärks. 

Det andra subjektet i den andra strofen är själva adressaten: ”klommst 
du zutag”, ”klättrade du i dagen”. Vi kan här tydligt iaktta en förändring hos 
det du som är berättelsens huvudperson från passivitet till aktivitet, men 
också från horisontell till vertikal handling. Det sällsynta verbet ”klimmen”, 
som förekommer i beskrivningar av branta bergsbestigningar, förstärker 
den energiskt uppåtriktade rörelsen, det dramatiska skiftet till vertikalitet.4 
”De” som förde ”dig” genom floden övergår i hur den tilltalade klättrar 
uppför en stråle, till synes sprutande upp ur underjorden. Det bör kanske 
påpekas att Celan inte använder ordet ”stråle” som ett ljusfenomen, vilket 
exempelvis en engelsk översättning av ”Strahl Gedächtnis” till ”black 
memory beam” suggererar.5 Snarare kan vi se hur själva vattenelementet 
hålls kvar från den första strofens flod och förvandlas till den andra strofens 
kraftfulla vattenstråle.  

Vi kan således se hur den kring en avgörande vändpunkt starkt samman-
hållna dikten är fylld av motsatser på en rad plan: strofiskt, grammatiskt, 
retoriskt och narrativt. Denna av motsatser laddade, kristallina enhet 
kännetecknar Celans sena dikter över lag, och ger dem en vibrerande spän-
ning som är fullt ut närvarande också här. 

I dikten ”I ORMVAGNEN” har tomraden den viktiga uppgiften att skilja 
de två delarna åt. Den andra strofen inleds av den adversativa konjunk-
tionen ”Doch”, ”Men”. Lika starkt upplever vi motsatsställningen på andra 
plan, mellan färgerna vitt och svart, den vita cypressen och den svarta 
strålen minne, infätad i en rad andra oppositioner mellan liv och död, jord 
och himmel. Färden med ”ormvagnen”, som tycks associerad med under-
jorden, är ställd mot den andra delens födelse och uppåtstigande. 

Men det som starkast frapperar i dikten är nog bildspråket och den 
mytiskt klingande vändpunkten, som leder oss in i det orfiska mysteriet.  

4 Lars-Inge Nilsson har tidigare översatt dikten till svenska, men på bland annat denna 
punkt skiljer sig våra tolkningar åt. Han översätter slutraden: "klängde du i dagen." Paul 
Celan, Den stora tidlösan (Lund: Ellerströms, 2011), 99. 
5 Paul Celan, Selected Poems and Prose of Paul Celan, övers. John Felstiner (New 
York/London: Norton, 2001), 243. 
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”I ORMVAGNEN” är diktens första ord, skrivna i versaler, en klaus-
trofobisk bild som i sin klara åskådlighet försätter oss i ett mytiskt laddat 
rum som kan erinra om Dante. Vi vet att Dante i Sång XXIX i Skärselden 
skådar en spektakulär, himmelsk triumfvagn alldeles efter att han skiljts 
från sin vägvisare Vergilius, och det är ur denna änglalika vagn som 
Beatrice stiger fram.6 Hos Dante har emellertid inte vagnen något att göra 
med ormar, den av en bevingad grip dragna vagnen är framställd med 
sublimt överdåd. När Dante möter sin älskade och nya vägvisare har han 
druckit ur glömskans vatten och är beredd att med Beatrices hjälp börja sitt 
uppstigande mot Paradiset. Men innan han gör det måste han på hennes 
uppmaning dricka också ur minnets källa för att fullborda initiationen. Den 
sista sången i Skärselden avslutas: 

Ur helig bölja steg jag upp på stranden, 
Pånyttfödd så som unga träd om våren 
Med nyutsprunget lövverk sig förnyar, 
Ren och beredd att gå mot himlens stjärnor.7 

Vi ser hur samma rituella scenario återkommer hos Celan, där de två vat-
tenflödena också kan identifieras som glömskans och minnets vatten och 
där passagen genom och förbi dem leder jaget vidare på initationens väg 
mot höjderna. Dantes namn på minnets vatten är ”Eunoë”, en anspelning 
på den antika myten om ”Mnemosyne”, minnets gudinna. Hur annorlunda 
är inte klättrandet mot dagens ljus i Celans dikt jämfört med Dantes pånytt-
födelse och uppstigande till himlen!  

Men passagen hos Dante ger oss likväl en vink om vad som står på spel 
också hos Celan. Det handlar i båda fallen om en och samma arkaiska 
initiationsrit, som i Celans fall pekas ut med vattenflödena och de visuellt 
pregnanta bilderna. Mer specifikt handlar det om de eleusinska mysterierna 
och de underjordiska initationsriter som arkeologiska gravfynd gjort oss 
förtrogna med.  

I antikens Grekland var Triptolemos en halvgud som hörde till de 
eleusinska mysterierna, nämnd i den homeriska ”Hymnen till Demeter” och 

 
6 Dante Alighieri, Den gudomliga komedin, uppl. 2, övers. Ingvar Björkeson (Stockholm: 
Natur och kultur, 1983), 262f.  
7 Sång XXXIII, ibid., 281. 
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invigd i de hemliga riterna av jordens och fruktbarhetens gudinna.8 Trip-
tolemos är ofta avbildad i det atenska vasmåleriet i en bevingad triumfvagn 
omgiven av Demeter, Persefone och Hekate. Vagnen är smyckad med eller 
dragen av ormar, väktare av livets källa och förbundna med underjorden. 
Än mer tvingande avbildas Medea på ett liknande sätt i grekiska vas-
målningar. Efter att ha mördat sina barn, som hämnd på Jason, flyr Medea 
undan följderna av sitt dåd i en vagn dragen av ormar. 

De eleusinska mysterierna hölls varje år, där Demeters förlust av sin 
dotter Persefone firades och där hennes pånyttfödelse och befrielse från 
Hades fjättrar åkallades. 

I Celans dikt övergår resan i den andra strofen i en annan rumslighet, 
där källan visar sig belägen i den tilltalades inre: ”in dir”. Riten blir ett inre 
förlopp och en del av jaget. Detta förinnerligande är inte entydigt, då källan 
i nästa steg åter förflyttas utanför jaget. Jaget eller den tilltalade förhåller sig 
till vattnets frambrytande som till en främmande, utomordentligt verksam 
kraft. Minnet framstår som en kraft både innanför och utanför jagets 
räckvidd.  

Initiationsriten blir särskilt synlig i diktens andra bild: ”den vita cypres-
sen”, som har en distinkt plats i det kulturella minnet. Det är uppenbart att 
Celan varit medveten om detta, eftersom han ägde ett verk om försok-
ratikerna där den initiationsrit som dikten hänvisar till återfinns: 

Till vänster om Hades boning kommer du att finna en källa; bredvid den står en 
vit cypress. Undvik att komma i närheten av denna källa! Du kommer att finna 
ännu en källa, vars svala vatten flyter fram ur Mnemosynes sjö. Väktare står 
framför den. Säg därefter: ”Jag är jordens och den stjärnfyllda himlens son: dock 
är jag av himmelskt ursprung. Det vet ni ju själva. Av törst är jag uttorkad och 
försmäktar. Bär snabbt fram svalt vatten, som flyter fram ur Mnemosynes sjö.’ 
Då kommer de ge dig att dricka från den gudomliga källan, och då kommer du 
att härska med de andra hjältarna.9  

8 Se De homeriska hymnerna, övers. Ingvar Björkeson (Stockholm: Natur och kultur, 
2004). 
9 Min övers. Orig. i Celans antologi lyder: ”Du wirst im Hause des Hades zur Linken eine 
Quelle finden; neben ihr steht eine weiβe Zypresse. Hüte dich, in die Nähe dieser Quelle 
zu kommen! Finden wirst du auch noch eine andere, deren kaltes Wasser aus dem See 
der Mnemosyne hervorflieβt. Wächter stehen davor. Dann sprich: ’Sohn der Erde und 
des gestirnten Himmels bin ich; doch meine Herkunft ist himmlischen Ursprungs. Das 
wiβt ihr ja selber. Vor Durst bin ich ausgedörrt und verschmachtet. Aber gebt schnell 
kaltes Wasser, das aus dem See der Mnemosyne hervorflieβt.’ – Dann werden sie dir zu 
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De hopvikta guldblad som dessa verser skrivits på har kallats de ”dionysiska 
guldplattorna”, vilket visar hur de dionysiska och orfiska traditionerna här 
är sammanflätade på ett intrikat sätt. Dessa dikter har uppenbarligen haft en 
rituell funktion, då man funnit dem fästa runt halsen på de döda. Genom att 
dricka minnets vatten skulle de döda vinna evigt liv.10 Gravfyndet har gjorts 
i Kalabrien, som hörde till det antika Grekland, och stammar från 400-talet 
f. Kr. Dessa rituella fragment belyser inte bara bilderna av den vita cypres-
sen och av glömskans och minnets vatten, utan också själva diktens struk-
tur, där floden som korsas i ormvagnen ställs mot minnets källa i form av 
en svart stråle. Varken Lethe eller Mnemosyne nämns i dikten, men deras 
närvaro är ovedersäglig.  

Frågan är hur vi skall förstå den första strofens färd i ormvagnen i ljuset 
av denna arkaiska initiationsrit? Hans-Georg Gadamer, som har tolkat hela 
sviten ”Atemkristall”, har inte noterat förbindelsen med det orfiska frag-
mentet, dock har han bestämt hävdat: ”Ty det som här åkallas med orm-
vagnen är Dionysos, rusets gud.”11 Att det finns en koppling mellan Orfeus 
och Dionysos är inte konstigt med tanke på att man kan se orfismen som ett 
nedtonat utflöde av den dionysiska kulten någon gång kring 500 f. Kr.12 
Men i dikten tycks det dionysiska ruset vara förbundet med minnet, eller 
Mnemosyne. Kanske kommer rentav ruset från den poetiska ingivelse som 
minnet bistår jaget med? Något som pekar på det är Celans nära relation till 
Friedrich Hölderlin, som i en av sina sena dikter, inkluderad i det så kallade 
Hamburger Folioheft och skriven straxt innan den sjuke diktaren tas in på 
mentalklinik 1806–07, har flera variationer över myten om Mnemosyne.13 I 

 
trinken geben von der göttlichen Quelle, und dann wirst du mit den anderen Heroen 
herrschen.” Die Vorsokratiker. Die Fragmente und Quellenberichte, övers. och red. 
Wilhelm Capelle (Stuttgart, 1958), 41f. Barbara Wiedemann påpekar denna källa i sin 
kommentar i Die Gedichte, a.a., 724. 
10 Jfr Peter Jacksons aktuella kommentar till dessa orfiska fragment i ”The Arrival of the 
Clients: Technologies of Fame and the Prehistory of Orphic Eschatology”, Historia 
Religionum, vol 8 (2016). W. K. C. Guthrie diskuterar detta och andra liknande orfiska 
fragment i Orpheus and Greek Religion (Princeton: Princeton University Press, 1993), 
172ff. 
11 Hans-Georg Gadamer, Wer bin Ich und wer bist Du?: Ein Kommentar zu Celans 
Gedichtfolge ’Atemkristall’ (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1973), 91. 
12 Se Guthrie, Orpheus and Greek Religion 44f. 
13 Håkan Rehnberg och Werner Hamacher framhöll båda den sannolika kopplingen till 
Hölderlin under symposiet "Paul Celan: Micro Readings" den 4 december 2015 på 
Södertörns högskola, där jag presenterade denna artikel i en första version. 
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en oavslutad dikt med namnet ”Mnemosyne” uppträder ormmotivet all-
deles i början i förbindelse med minnets gudinna:  

Reif sind, in Feuer getaucht, gekochet 
Die Frücht und auf der Erde geprüfet und ein Gesetz ist 
Daβ alles hineingeht, Schlangen gleich, 
Prophetisch, trümend auf  
Den Hügeln des Himmels. 

I Aris Fioretos svenska översättning lyder den: 

Mogna och doppade i eld, kokta 
Och prövade på jorden är frukterna, och det är lag 
Att allt inträder, likt ormar, 
Profetiskt, drömmande  
på himlens höjder.14 

Ormmotivet används här som en liknelse, ett sätt att närmare bestämma 
uppstigandet till den himmelska sfären. Hos Hölderlin förenas den dio-
nysiska inspirationen med minnet i det ögonblick när den klassiska myto-
login inte längre räcker till. Alla givna mytologiska system är borta och 
måste ersättas av ett mytskapande, där åkallan av det dionysiska ruset i 
någon mån kan återställa den klassiska myten i form av den skapande 
händelsen.15 Och det narrativ som Celans dikt formar är ju helt uppbyggd 
kring den vändning – den andningsvändning – som utgör den centrala 
händelsen i det liv som gestaltas. Celan är än mindre än Hölderlin en 
mytskapande diktare, men det finns ett mytiskt stråk hos honom som kan 
kallas orfiskt-dionysiskt eftersom det sammanhänger med poesins födelse. 
När Celan talar om ”födelse” i dikten förstår jag det som det ögonblick då 
diktaren blir ett med sitt ord.  

Det kan vara intressant att jämföra med hur Hölderlin använder ordet 
”Strahl”, ”stråle”, för att beteckna Dionysos födelse som den händelse som 
skall inspirera diktaren i samtiden. I den kända hymnen ”Wie wenn am 
Feiertage…” låter Zeus blixten träffa och befrukta Semeles boning, varpå 

14 Hölderlin, Kom nu eld!, övers. Aris Fioretos (Stockholm: Ersatz, 1913), 193. 
15 Karl-Heinz Bohrer har i en serie läsningar av Hölderlin, Nietzsche, Pound, Valéry och 
Rilke konsekvent pläderat för en förskjutning från mytologi till mytskapande i den 
moderna poesin med utgångspunkt i Dionysosmotivet. Se Das Erscheinen des Dionysos 
(Berlin: Suhrkamp, 2015). 
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hon framföder Dionysos. Det är just denna händelse som enligt hymnen 
gör att diktare idag kan dricka den himmelska elden utan fara. De kan 
blotta sina huvuden för gudens åska och fatta ”faderns stråle” med sin hand. 
Strålen är inspirationens händelse, men den kommer från ovan, inte från 
underjorden som hos Celan. Och den är ett ljusfenomen, blixtens och 
eldens flamma, som kommer ur faderns höga och ”rena” region.16 

De hölderlinska mytelementen uppträder på så sätt i omkastad form. 
Själva ormmotivet har också andra associationer, då Celans vagn är allt 

annat än triumfatorisk. Tvärtom, färden äger rum i underjorden och är inte 
riktad uppåt utan horisontellt: ”genom floden”. Det antika, ikonografiska 
motivet är mycket fritt infogat i en modern kontext, där vi är långt från 
Triptolemos himmelsfärd, och även från Medeas flykt undan sitt dåd, även 
om ormvagnen också hos Celan signalerar en avgrundsdjup ondska. Som 
jag läser dikten, handlar den om en initiation i en mycket akut, modern 
kontext. 

Den inledande, typografiskt framhävda rumsbestämningen ”I ORM-
VAGNEN” låter också antyda en djupt oroande färd av annat slag än den 
mytologiska bakgrunden. Att vara ”i” ormvagnen kan läsas som att ”vara 
instängd i”. Som vi ser är det någon annan som kör vagnen, vilket antyder 
att mörka makter är verksamma. Det strider mot förloppet i den orfiska 
dikten, där det är den döde som manas att uthärda sin törst och fortsätta sin 
vandring mot minnets sjö. Han är fri att fullfölja sin väg mot upplysning. 
Denna frihet existerar inte i Celans dikt.  

Mot fonden av Celans verk i övrigt återkallar vi oundvikligt deporta-
tionerna under Förintelsen. Ormmotivet är inte vanligt förekommande hos 
Celan, men vi erinrar oss hur det entydigt är förknippat med Förintelsen i 
dikten ”Dödsfuga” med en rad som ”han leker med ormar och drömmer att 
döden är en mästare från Tyskland”. I dikten ”I ORMVAGNEN” före-
kommer inget drickande av glömskans eller minnets vatten som hos Dante 
eller i den klassiska initiationsriten. Här färdas duet förbi den vita cypressen 
genom glömskans flod och klättrar uppför strålen minne. Varför?  

 
16 Passagen lyder på tyska:”So fiel, wie Dichter sagen, da sie sichtbar / Den Gott zu sehen 
begehrte, sein Blitz auf Semeles Haus / Und die göttlichgetroffne gebar, / Die Frucht des 
Gewitters, den heiligen Bacchus. // Und daher trinken himmlisches Feuer jetzt / Die 
Erdensöhne ohne Gefahr. / Doch uns gebührt es, unter Gottes Gewittern, / Ihr Dichter! 
mit entblöβtem Haupte zu stehen, / Des Vaters Strahl, ihn selbst, mit eigner Hand /Zu 
fassen und dem Volk ins Lied / Gehüllt die himmlische Gabe zu reichen.” Werke und 
Briefe, Band 1, utg. Friedrich Beiβner (Frankfurt am Main: Insel, 1969), 136. 
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Drickandet är annars intensivt närvarande i Celans poesi, i ”Dödsfuga” 
dricks den svarta gryningsmjölken gång på gång, om morgonen, mitt på 
dagen och om kvällen. Där handlar det sannerligen inte om någon glömska, 
utan om en ursprunglig föda som under våld har förorenats. Och så snart 
minnet övergått i tvång är vi inne i traumats erfarenhet. Att dricka glöm-
skans vatten för att bli kvitt alla minnen, som hos Dante, tycks vara en 
omöjlighet hos Celan. Minne och glömska är kontaminerade, precis som 
gott och ont, vitt och svart, är det i dikten om ormvagnen.  

Det finns således två tydligt åtskilda meningsskikt i dikten, det arkaiska 
och det moderna, som strider mot men också belyser varandra. Detta gör 
dikten obestämbar och omöjlig att föra tillbaka på något redan känt. Den 
måste förbli främmande.17  

Minnets vatten är ingen stilla sjö utan har bringats i häftig rörelse. Och 
inte bara det: det är en rörelse som kan bära upp jaget på dess färd mot ljus. 
Bilden av detta vatten som den ”svarta strålen minne” är ett djupt mot-
sägelsefullt fenomen, inte bara den kreativa antitesen till död och glömska 
utan den bär också på traumat i sitt hjärta.  

På så sätt finner vi i den korta dikten ”I ORMVAGNEN” ett spel mellan 
motsatser, där attribut och värden byter plats: vitt och svart, glömska och 
minne, liv och död, horisontell och vertikal rörelse. De interagerar och 
tvingar oss att läsa om dikten och återkalla dess stridande enhet.  

Men vi kan också observera hur döden föregår livet i detta förlopp. 
Dikten börjar i underjorden och slutar uppe i skyn.  

Märkbart är att Celan väljer att skriva denna berättelse i andra person, 
där dikten vänder sig till en annan för att teckna ett öde som diktaren utan 
tvivel är del av. Vi finner inget ”jag” här, då jaget är implicit närvarande i 
den poetiska konventionen att tala under en annans mask. Greppet innebär 
att vem som helst som läser dikten åtminstone i princip kan bli delaktig i 
denna prekära initiation. Men bara i princip, eftersom diktens ”du” 
genomgår en färd som är så exceptionell och i så viktiga avseenden lämnar 
oss utanför. Vi är bara i tanken ett med detta ”du”, en mun som talar genom 
någon som i allt väsentligt måste förbli en hemlighet.  

17 Jfr Marcia Sá Cavalcante Schuback, Lovtal till intet, Essäer om filosofisk hermeneutik 
(Göteborg: Glänta Produktion, 2006), 60f. 
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Mycket har sagts om Celans sätt att avpoetisera den litterära traditionen i 
sin poesi, med allt radikalare verkan från och med Andningsvändning.18 Och 
det är sant att han allt påtagligare undviker poetiska klichéer och bilder till 
förmån för en sakligare, gråare och kompaktare dikt, som låter betydelserna 
skiktas i språkets materia. Men denna fortlöpande uppgörelse med poesins 
skönhetsdyrkan i namn av viljan att vittna och erövra ett sanningens språk, 
kan bara vara ett partiellt svar. Det fulla svaret måste vara, som Mikael van 
Reis har betonat, att denna kritiska revision av det poetiska språket aldrig 
innebär en uppgivelse av den orfiska inspirationen. Avpoetiseringen är 
samtidigt en återpoetisering av lyriken.19 Den mångbottnade anknytningen 
till de orfiska mysterierna i denna dikt understryker nödvändigheten att se 
denna dubbla rörelse. Den negativa färden i dödsriket följs av en uppåt-
stigande rörelse, precis som alkemins upplösande fas åtföljs av ett samman-
fogande i diptyken ”Solve” och ”Coagula” i samma samling.  

Vad gäller bildspråket har forskningen bara varit alltför mån om att följa 
Celans skepsis mot metaforen och därmed lämnat det hängande i luften. 
Men Celan upphörde aldrig att använda troper, inte ens metaforer. Frågan 
är bara hur hans bildspråk ser ut. När Celan vänder sig mot metaforen i den 
kända dikten ”ETT DÅN” i Atemwende, låter han sanningen träda ut bland 
människor ”mitt i metaforyran”.20 Celan driver här gäck med metaforen 
med hjälp av metaforen, där den rådande bristen på klar sikt fångas med 
hjälp av metaforen ”metaforyran”.  

Men det sker också med hjälp av andra troper, där sanningen blir en 
personifikation, en varelse på väg ut bland människor.  

Om vi återvänder till dikten ”I ORMVAGNEN” är den inledande ikono-
grafiska bilden återigen av annat slag än metaforen. Dess kusliga associa-
tioner åt såväl arkaisk mytologi som Förintelsen transporteras vidare till 
den än mer gåtfulla bild som avslutar dikten. Den ’svarta strålen minne’ är 
en trop men också ett namn på minnet, precis som Memnosyne är namnet 
på minnets sjö i det orfiska fragmentet. Jag tror alltså inte att man skall läsa 
konstruktionen som en metafor, vilket exempelvis Felstiner gör i sin 
engelska översättning: ”black memory beam”.21 Det är inte minnets svarta 

 
18 Klaus Voswinckel använde begreppet ”avpoetisering” i sin inflytelserika Paul Celan. 
Verweigerte Poetisierung der Welt (Heidelberg: Lothar Stiehm Verlag, 1974). 
19 Van Reis, Den siste poeten. 
20 Celan, Andningsvändning, 90. Orig.: ”in der Mitte von Metapherngestöber”, Celan, Die 
Gedichte, 206. 
21 Celan, Selected Poems and Prose of Paul Celan, 243. 
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stråle utan den svarta strålen minne som uppfyller Celans dikt, något som 
Lars-Inge Nilsson och Pierre Joris noterat i sina översättningar.22 Detta 
namn är emellertid också en trop, där minnet liknas vid ett flöde. Det är en 
bildlik vändning som blir nära nog oläsbar av den följande frasen, en 
vändning av vändningen där den tilltalade sägs ha klättrat uppför strålen. Vi 
erinrar oss orden i Meridian, Celans tal då han mottog Büchnerpriset 1960: 
”Och dikten vore alltså den ort, där alla troper och metaforer vill föras ad 
absurdum.”23  

Hur klättrar man uppför en stråle? Omöjligt, men ett extraordinärt sätt 
att säga att denna överlevnadsakt inte bara är en handling av fri vilja, 
kommen till stånd av en fysisk ansträngning att stiga upp ur glömskans 
avgrund. Den har endast gjorts möjlig av den ”andra källan”, som är 
minnets flöde, det som den orfiska gravdikten också kallar ”den gudomliga 
källan”. Så långt vill Celan kanske inte gå, men han talar likväl om källan 
som ”skummande” alltsedan födelsen. Den kan alltså inte bara återföras till 
traumat, utan har bevarat sin livgivande kraft tvärsigenom Förintelsen.  

Vändningen ”att klättra” eller ”bestiga” en stråle trotsar uppenbart logi-
ken och den uråldriga ritens vissheter; men hos Celan är denna omöjliga 
uppstigning mot ljuset samtidigt allt. Initiationens resa leder inte till själens 
odödlighet som hos Dante, utan till den händelse som låter en dikt bli till. 
Och så är det generellt hos Celan: poesin är en kraft som bryter fram i en 
vertikal rörelse för att komma att stå.  

Och även om så mycket är osäkert här, kan vi vara säkra på en sak. Om 
du har klättrat uppför strålen minne, i synnerhet om den är svart, har du 
kommit mycket, mycket långt.  

22 Celan, Den stora tidlösan, 99, resp. Breathturn into Timestead, trans. Pierre Joris (New 
York: Farrar Straus Giroux, 2014), 15. 
23 Paul Celan, Meridian. Samlad prosa, övers. Lars-Inge Nilsson (Lund: Ellerströms, 
1914), 56. 



 



225 

Biographie und Philosophie. Eine erste Skizze 

Peter Trawny 

Die Allergie der Philosophie gegen das Biographische scheint ihren Ur-
sprung in einem wissenschaftlichen Selbstverständnis zu haben. Wissen-
schaft basiert auf universalistischen Voraussetzungen, auf neutralen Form-
en, bei Kant und Husserl auf dem mathematischen Modell. Das Leben, das 
geschriebene, sich schreibende Leben des Philosophen und der Philosophin 
findet darin keinen Platz.  

Das reicht in die institutionelle Organisation der Philosophie. Das 
Akademische, eine täuschende Erinnerung an Platon, soll das Persönliche 
der Forscher eliminieren. Doch nicht nur hier setzt das Misstrauen an. Als 
wüssten wir nicht, welche esoterische Politik die Fakultäten beherrscht. Die 
Neutralität ist oft genug nur die Maske der simpelsten Kumpanei. Gewiss 
erhalten schon hier die Biographien der Akademiker eine erste Bestimmt-
heit, doch das berührt längst noch nicht das Problem, um das es geht.  

Derrida schreibt einmal: „Ich würde sie gern über ihr Sexualleben sprechen 
hören. Wie sieht das Geschlechtsleben Hegels oder Heideggers aus? […] 
Weil das etwas ist, worüber sie nie reden, ich möchte sie über etwas 
sprechen hören, worüber sie sonst nie sprechen. Warum stellen sich 
Philosophen in ihrem Werk als geschlechtslose Wesen dar? Warum haben 
sie ihr Sexualleben aus ihrem Werk herausgehalten? Warum sprechen sie 
nie über persönliche Dinge?“1 Die Antwort dürfte nicht überraschen: weil 
das Persönliche – erst recht das Sexualleben – nicht mit den wissenschaft-
lichen Formen des Denkens korrespondiert. 

1 Zitiert nach Benoît Peeters: Jacques Derrida, Eine Biographie. (Berlin: Suhrkamp 
Verlag, 2013), 10. 



AD MARCIAM 

226 

Und doch setzen hier Fragen an: Müsste man nicht annehmen, dass das 
Sexualleben von Kant und Husserl sich in den neutralisierenden Bewe-
gungen ihres Denkens widerspiegelt? Kann man wirklich glauben, dass eine 
Erotische Persönlichkeit sein Denken an mathematischen Modellen 
orientiert? Ließe sich ein Frege als Denker einer nietzscheanischen Philo-
sophie vorstellen? Oder Heidegger als ein Schreiber Quine’scher Texte? 
Sollte das Persönliche des Philosophen keine Rolle spielen, wären die Ver-
bindungen nicht absurd. 
 
Natürlich lassen sich die Unterschiede philosophischer Texte auch dadurch 
begründen, dass ihre Autoren und Autorinnen mit dem, was Philosophie 
ist, Unterschiedliches verbinden. Quines Verständnis von Philosophie wird 
sich mit dem Heideggers nicht decken. Dann ist aber zu fragen, warum und 
inwiefern solche Unterschiede überhaupt möglich sind. Wenn die 
Philosophie wie die oder als eine Wissenschaft eine spezifische Äußerungs-
form der Vernunft ist, dann lässt sich nicht verstehen, wie Quine und 
Heidegger so weit auseinander liegende Philosophie-Verständnisse haben 
können. Hängen sie mit dem Persönlichen dieser beider Männer zusam-
men?  
 
Doch es geht jetzt nicht mehr nur darum, die Biographie als Ausgangspunkt 
einer Philosophie zu verstehen. Vielmehr geht es darüber hinaus um die 
entgegengesetzte Richtung, dass die Philosophie sich im gelebten Leben des 
Philosophen niederschlägt. Es geht um ein philosophisches Leben, das sich in 
der Tat essentiell von einem unphilosophischen unterscheidet. 
 
Nun ist unmittelbar ein Missverständnis auszuschließen. Das philoso-
phische Leben erscheint nicht im Lichte eines Ideals. Es ist nicht mehr als 
eine Karikatur, sich den Philosophen als einen Verzicht übenden Geist vor-
zustellen, der nichts anderes tut, als dem Guten, Wahren und Schönen in 
der vita contemplativa hinterherzudenken. Es gibt solche Idealisierungen 
gewiss schon bei Platon und Aristoteles, doch bereits Sokrates, dieser Vater 
zweier Söhne, der ohne Zweifel seine Familie vernachlässigte, machte ihnen 
einen Strich durch die Rechnung. Es ist die Genialität Platons, diesen Strich 
gleich mitzuzeichnen. 
 
Es ist übrigens unwahrscheinlich, dass Hegel und Heidegger in ihren 
Schriften nie über persönliche Dinge gesprochen haben. Freilich haben sie 
das nicht offen, vielleicht nicht einmal bewusst getan, doch dass sich das 
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Sexualleben darin nicht zum Ausdruck brachte, ist genauso zu bezweifeln, 
wie dass ihr Denken sich nicht in ihrem Sexualleben spiegelte. Auf einer 
anderen Ebene ließe sich sogar behaupten, dass ohne das Leben des Gesch-
lechts kein einziger Gedanke zum Vorschein gekommen wäre. Zwar ist der 
Eros nicht schon dasselbe wie das Sexualleben, doch schon eine flüchtige 
Erinnerung an das „Symposion“ macht deutlich, dass die erektiven Kräfte 
des Philosophierens ohne das Erotische nicht zu verstehen, ja nicht vor-
handen wären. 

Das stösst mich auf die Frage, ob eine weibliche Philosophie den erektiven 
Charakter des Idealismus nicht zerbrechen müsste. Nicht umsonst lässt 
Platon in der reinsten Darstellung der philosophischen Erektion Diotima 
auftreten. Doch wie? Als Priesterin, die den erotischen Überschwang in der 
Idee explodieren lässt; eine waghalsige Neutralisierung, mit der Platon das 
Erotische aus seinen Verbindungen mit dem Tragischen befreit. Und doch 
– wie sähe eine Philosophie aus, in der sich das weibliche Sexualleben
reflektierte?

Vermutlich habe ich es hier mit einem hermeneutischen Problem zu tun. 
Sollte sich in jeder eminenten Philosophie das philosophische Leben auf 
mehr oder weniger verborgene Weise einschreiben, gehörte zum Verstehen 
der Philosophie stets auch eine Ahnung von dem, was es heißt, philosophi-
sch zu leben. Nun verwende ich das Wort Ahnung mit Absicht. Denn wie 
ließe sich klar verstehen, was keine eindeutige Form anzunehmen vermag? 
(Wie wäre es, wenn das philosophische Leben nichts anderes als das gelebte 
Leben ist, das Leben, das sich von den vielfältigen Entlebungen (z.B. in 
Wissenschaft, Wirtschaft, Beruf etc.) fernhält?)  

Auf der anderen Seite folgt die Reduktion der Philosophie auf ein Studium 
von „Gedanken“, von „Ideen“, selbst von „Werken“ einem Neutralitäts-
gebot, das als solches unphilosophisch ist, aus dem Geist der Wissenschaft 
übergreifend auf einen Geist, der sich auf unendliche Weise verkörpert. 

Die Verkörperung der Philosophie? Vielleicht. Das aber dann in beiden 
Richtungen, im Körperlich-Werden des Philosophierens sowie im Philo-
sophisch-Werden des Körpers. Das philosophische Leben wird dann zu 
einer Gebärde, einer Bewegung. Kann man einen Philosophen an seinem 
Körper erkennen? Ein Philosoph oder eine Philosophin spricht, er oder sie 
hat eine Stimme. Gibt es eine Stimme ohne Körper, ohne seinen Atem?  
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Allerdings: Marx’ Unterscheidung zwischen Unter- und Überbau gilt für 
die Philosophie extra. Geld ist ein primärer Antrieb der bourgeoisen 
Akademiker. Entzieht man ihnen das Gehalt, kündigen sie die Bereitschaft 
fürs Denken. Daher stammt Platons Abneigung gegen das Geld. Es geht 
dabei nicht so sehr darum, wie Sokrates zu verarmen (wenn stimmt, was er 
in seiner Apologie sagt). Es geht jedoch um Unabhängigkeit. Wer nur für 
Geld denkt, ist kein Philosoph. Die Institution ist kein philosophischer Ort.  
 
Das betrifft eine besondere Seite des Selbstverständnisses der Philosophie. 
Hat sie nicht ihren Ort auf der Agora? Und wird dort nicht eine andere 
Sprache gesprochen als im Oikos, im Haus? Noch einmal Derrida: „Ab 
einem bestimmten Punkt des Lebens und des Lebenswegs einer öffentlichen 
Person, eines Menschen, den man nach sehr unklaren Kriterien eine Person 
des öffentlichen Lebens nennt, ist jedem privaten Archiv, sofern das nicht 
bereits ein Widerspruch in sich ist, dazu bestimmt, zu einem öffentlichen 
Archiv zu werden, sofern es nicht augenblicklich verbrannt wird (und 
sofern es nicht – auch als verbranntes noch – die sprechende und bren-
nende Asche einiger Symptome hinterläßt, die durch Interpretation oder 
umlaufendes Gerücht archivierbar sind).“2 Vielleicht ist ein Philosoph 
immer eine Person des öffentlichen Lebens. Doch selbst wenn nicht, besteht 
nach Derrida keine Möglichkeit, auf das Privatleben zu pochen und die 
Biographie dem Denken zu entziehen. 
 
Für den Philosophen und die Philosophin ist die Unterscheidung von 
Privatem und Öffentlichem mindestens problematisch. Das private, das sich 
dem Öffentlichen entziehende Leben kann sich nicht außerhalb der Philo-
sophie befinden. Die Philosophie ist kein Beruf, von der die Freizeit 
unterschieden wird. Der Philosoph, die Philosophin, sind immer und über-
all das, was sie sind. Trotzdem ist es nicht plausibel, die Philosophie mit 
dem Öffentlichen zu identifizieren. Epikurs λάθε βιώσας ist kein Aufruf, die 
Philosophie zu verlassen. Im Gegenteil – nicht selten ist der Garten als 
philosophischer Ort dem Marktplatz vorzuziehen. Doch die Topographie 
der Philosophie weist beide Orte, die Akademie sowie die Agora auf, oder 
sie weist sie beide nicht auf.  
 

 
2 Ibid., 12. 



BIOGRAPHIE UND PHILOSOPHIE – TRAWNY 

229 

Ich behauptete, dass die Irrelevanz des Biographischen in der Philosophie 
ihrer Wissenschaftlichkeit, ihrer Universalität, entspringt. Doch es gibt viele 
Anzeichen dafür, dass gerade in der Wissenschaft Spitzenleistungen mit 
Biographien verbunden werden. Einstein verschwindet nicht hinter der 
„Relativitätstheorie“, Cantor nicht hinter seinen Erkenntnissen zur 
„transfiniten Unendlichkeit“, Steve Jobs nicht hinter seinen Apple-Ideen. 
Zeigt sich hier nicht eine Inkonsequenz des technisch-wissenschaftlichen 
Apparats? Schon Kant weist darauf hin, dass es keinen genialen Mathe-
matiker geben kann.  

Man könnte darauf antworten, dass nicht nur die Universalität wissen-
schaftlicher Erkenntnisse zählt, sondern auch der Weg, auf dem ein 
Wissenschaftler zu ihnen gekommen ist. Schließlich entspringt die Liebe zu 
einem Cellisten nicht nur dadurch, dass er die Cello-Suiten von Bach spielt, 
sondern wie er sie spielt. Allerdings würde sich dann das Wie der Univer-
salität den Kompositionen entziehen (vorausgesetzt, dass es so etwas wie 
„universale Musik“ geben kann). Das Wie des Spielens wäre womöglich 
dem Geschmacksurteil überlassen. Oder jede Komposition von Musik 
kommt erst zu sich selbst, wenn sie im Stil des Interpreten erklingt? Dann 
gäbe es jedoch keine „schlechten Interpretationen“.  

(Die Philosophie ist mehr Kunst als Wissenschaft. Darum ist der Stil für sie 
eine Frage, für die Wissenschaft nicht.) 

Doch vielleicht lässt sich das Interesse an den Biographien von Natur-
wissenschaftlern oder Erfindern noch anders fassen. Möglicherweise steckt 
im Faktum der Universalität von Erkenntnissen etwas, was sich dem huma-
num entzieht, so dass es im Grunde nicht möglich ist, die Universalität eines 
Gedankens „menschlich“ zu verstehen. Gewiss äußert sich die Vernunft not-
wendig in Aussagen, deren Wahrheitsanspruch nicht lokal und temporal 
begrenzt sein kann. Das gehört zur Philosophie schon seit Heraklit und 
Parmenides, vielleicht sogar schon seit Thales. Aber niemand wäre je auf die 
Idee gekommen, Aussagen von Philosophen, die den Universalismus des 
Denkens begründet haben, von den Philosophen selbst so weit zu entfernen, 
dass nicht mehr relevant ist, wer sie ausgesprochen hat.¨ 

Das mag jedoch einer seltsamen Unklarheit geschuldet sein. Denn es liegt 
auf der Hand, dass das Verstehen oder Begreifen eines philosophischen 
Gedankens nicht nur zunächst, sondern auch allein dem formalen Vollzug 
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und Nachvollzug der Denkbewegung angehört. Wenn jemand „es“ ver-
standen hat, dann hat er „es“ verstanden, jenseits der Frage, ob dieses „es“ 
von Platon oder Heidegger stammt. Philosophie muss dann also immer 
auch ohne die Philosophen, ohne die Namen und die Biographien, aus-
kommen. 
 
Die Namenlosigkeit der Philosophie gehört zum philosophischen Leben. Sie 
ist ein wichtiges Moment. Wer philosophiert, philosophiert primär nicht in 
seinem Namen. Er philosophiert für das Ereignis des Philosophierens und 
wohl auch der Philosophie. Dennoch kommen die Namen wieder. Der und 
die Philosophierende sind dann wieder jemand, ein Mann, eine Frau, der 
wir das Denken zuschreiben. Insofern ist die Namenlosigkeit nicht das ganz 
Andere zum Namen, sondern vielmehr seine Rückseite. Diese Rückseite ist 
kein Zweites, sondern die abwesende Dimension, die in ihrer Abwesenheit 
Philosophie erst geschehen lässt. 
 
Das erinnert an die Frage, ob die Gedanken der Philosophie den Philo-
sophen „gehören“. Ist Aristoteles der Besitzer oder Eigentümer des Begriffs 
der οὐσία, Hegel der des „spekulativen Satzes“, Heidegger der „Frage nach 
dem Sinn von Sein“? Die Antwort ähnelt dem Verhältnis von Namen und 
Namenlosigkeit. Die Gedanken der Philosophen gehören ihren Denkern 
und Denkerinnen und gehören ihnen nicht. Klar, dass es Heidegger ist, der 
die „Frage nach dem Sinn von Sein“ stellt, klar aber auch, dass diese Frage 
eine Bedeutung jenseits dieser Person beansprucht. Doch welche? 
 
Ich sollte eher fragen: Für wen? Für wen hat die „Seinsfrage“ Bedeutung? 
Gewiss nicht für jeden oder jede. Die „Seinsfrage“ hat Bedeutung für 
diejenigen, die sie verstehen und anerkennen. Das Verstehen kann jeder 
leisten, der über eine gewisse Intelligenz verfügt, die Anerkennung leitet 
dann in das Philosophieren über. Philosophie braucht Philosophen und 
Philosophinnen, braucht diejenigen, die zu philosophieren beginnen. Dazu 
ist das Verstehen nur dann eine zureichende Bedingung, wenn es die Aner-
kennung der Philosophie mitenthält. Jedes Verständnis eines einzelnen 
Gedankens muss immer besagen: Ich verstehe die Philosophie. 
 
Das führt wieder zum Problem zurück: Wer beginnt zu philosophieren? 
Nur wer philosophisch leben kann, wer sein Leben in die Philosophie und 
die Philosophie in sein Leben einzuschreiben vermag. Doch um welches 
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Können handelt es sich dabei? Um die Sensibilität, dem Gedanken als 
solchen Raum und Zeit zu geben.  

Die Einschreibung birgt ein weiteres Problem. Ich gehe davon aus, dass der 
philosophische Text sich an und aus der Bewegung des Argumentierens 
entfaltet. Davon auszugehen ist insofern, als der philosophische Text 
schließlich noch viel mehr ist als diese Bewegung. Hier setzt die Frage nach 
dem Stil an, welche Relevanz es hat, dass die Philosophen und Philoso-
phinnen nicht nur anderes, sondern auch anders schreiben. Der Stil – 
verweist er nicht auf die Dimension des gelebten Lebens? Ist nicht Stil 
überall Lebens-Stil? Doch zurück zum Beginn: Im Unterschied zum Text 
des Philosophierens, der sich zu Anfang am Argumentieren orientiert, wird 
eine Biographie erzählt.  

Sollte das Philosophieren einen biographischen Charakter haben, dann 
müsste sich auf irgendeine Weise im philosophischen Text eine Erzählung 
verbergen. Biographischer Charakter meint allerdings nicht, dass sich die 
Lebensgeschichte einzig und allein als konkretes Narrativ ins Philoso-
phieren einzuschreiben vermag. Wie sich Leben in die Denk-Schrift 
übersetzt, ist wahrscheinlich eine nicht zu beantwortende Frage. Hier 
beginnen alle Bestreitungen, dass die Biographie etwas mit dem Philoso-
phieren zu tun hat. Man kann immer sagen, dass sich „am Text“ nicht 
ausweisen lässt, was im Leben seines Autors geschieht – selbst wenn dieser 
eine Autobiographie verfasst. Wer würde schon meinen, Rousseaus 
„Confessions“ würden das konkrete Leben des Philosophen wiedergeben? 

Wie kann aber von einem narrativen – vom biographischen – Charakter der 
Philosophie gesprochen werden, wenn dieser sich nirgends zeigt? Ver-
mutlich ist schon der Ansatz der Frage falsch. Denn es kann keine Rede 
davon sein, dass die Einschreibung des Lebens ins Denken sich faktisch auf 
das faktische Geschehen des jeweiligen Lebens beziehen muss, dass die 
Einschreibung dieses Faktische enthalten muss. 

An dieser Stelle droht aber das ganze Problem, das Verhältnis von Bio-
graphie und Philosophie, zu kollabieren. Wenn das Biographische nicht 
anders als Erzählung zur Sprache kommen kann, dann scheint sich der 
philosophische Text gegenüber dem Biographischen zu verschließen. Dann 
noch zu sagen, dass sich in den philosophischen Texten das Leben seiner 
Autoren „irgendwie“ mitzuteilen vermag, wäre nichts anderes als eine 
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Banalität. Daraus könnte gewiss kein philosophischer Gedanke zu ent-
springen. 
 
Bleibt dennoch die Frage, wie sich die Philosophie als Lebens-Form 
ereignet. Dass sie eine ist, ergibt sich aus ihrem Vollzug. Vielleicht wird die 
Philosophie nur deshalb noch möglich bleiben, weil sich das Wie ihres 
Vollzugs in diesem selbst entzieht. So bleibt sie unzugänglich auch für den, 
der in ihr lebt.  
 
Übrigens sollte sich in einem philosophischen Text stets auch die 
Biographie des Autors einschreiben, dann auch in diesem Text – vor-
ausgesetzt, der Text ist philosophisch. Alle die bisher besprochenen Prob-
leme dürften sich auch an ihm betrachten lassen. 
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More than – not enough:  
the approximation of the sketch 

Cecilia Sjöholm 

Thinking the Sketch 

How does one do more than philosophy? How does one exceed writing? 
How does one challenge the limits of signification, and reach the more than 
of the text?  

Marcia, you give us both the more than, and the not enough. Philosophy 
is a discourse of language. But language is not the same as reason. Language 
can never purely absolve from the poetic; the resonance, the tonality. It lives 
in the vicinity of the musical, and of rhythm. Poetry is not so far from the 
language in which we practice philosophy. The old battle between philoso-
phy and poetry is a well-known struggle between cousins. 

But what about the image? Whereas religion has struggled with the 
image, it seems not to have been a hot ground for philosophical queries. 
You approach the relation between image and philosophy in Att tänka I 
skisser. Essäer om bildens filosofi & filosofins bilder, How to Think in 
Sketches. Essays of the Philosophy of the Image & The images of Philosophy 
(2011). Over the centuries, philosophy has defined its own borders with the 
help of the question of mimesis, simulacra, and theoria, but these are con-
cepts that traditionally reflect on the relation between the image and the 
truth content conveyed by the image. It does not say anything about the 
quality of the image, or discuss the range and kinds of images that we may 
approach as philosophers. With your book we are reminded of an aspect of 
thought that is only rarely brought to the fore in philosophy: its relation not 
to the image as something already understood as a given structure of the 
visible, but to the sketch, the almost-image, the image of becoming. As we 
read your book, we become aware of how the closeness of thought to art 
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permeates not only Martin Heidegger’s philosophy of technology, but many 
other thinkers, not least in speculative philosophy, and its predecessor, 
Immanuel Kant.  

As you think through the sketch, you also sketch the way thinking pre-
sents itself.  

Here. You enter a domain where a certain incompatibility shows itself. 
How can we transpose the image into language? How should we consider 
the relation between philosophical ideas and the visual arts, is that even a 
meaningful endeavor? As one approaches these questions, one is taken to a 
point where philosophy appears both limited – not enough – and poten-
tially limitless – more than its premises.  

In the works of Clarice Lispector, the incompatibility between thought 
and the various media of expression, and the wish to move beyond it, is 
always at stake. In Agua viva the voice of the text stems from a painter who 
has changed her medium and started to write. In writing, she cannot manu-
facture with her hands, as she was doing when she was blending colors for 
instance. But writing, like painting, engages the body, although the body 
behind the text is a secret one: “More than anything else, I paint painting. 
And more than anything else, I write you hard writing. I want to grab the 
word in my hand.”1 The art of the hand is that of the sketch. As one looks at 
the soft anatomical drawings by Leonardo da Vinci, for instance, one can 
see the hand in the sketch. The hand seeks the sketch, just as the sketch is in 
need of the hand. A sketch may be a drawing. But a sketch does not need to 
be a drawing, and a drawing does not need to be a sketch.  

The philosophical question of the sketch takes its beginning, perhaps, 
with the concept of disegno in Giorgio Vasari’s sense, by the way he speaks 
of the art of the drawing as somehow pointing to the ideal beyond the 
image. To Vasari, the sketch and the drawing is the art of the divine. 
Through disegno, we approach the shapes of creation. The idea and the 
image are one. This comes to the fore, in particular, with the shapes of the 
human body. But in modern art, and contemporary philosophy, we witness 
an inherent incompatibility between the two. As you show in your book, 
this incompatibility is brought out, rather than overcome by the philoso-
phical question of the sketch. 

 
1 Clarice Lispector, Agua Viva, trans. Stefan Tobler (New York: New Dircetions, 2012), 
6. 
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The challenge to philosophy when it is concerned with the sketch, then, is 
not to identify what it means think in images. Whether the mind operates 
with internal images or not is another problem that has been dwelled upon 
in centuries: by Descartes, Wittgenstein and others. But this is not what is at 
stake here. The sketch exceeds the image, and it exceeds language. It is more 
than image and more than language, in the very moment when it seems to 
be less: a sketch is an approximation. Therein lies its challenge not only to 
language and image, but also to thought. How can we conceive of thought 
when it doubles, lacks in precision, ceases to define? This is the moment 
when it becomes more than philosophy, at the very moment when it also 
becomes less.  

The sketch and the concept 

The sketch, you show us, has a transcendental quality. It acts as if. The 
image of the hand of the sketch is not an exact copy of the hand, but it acts 
as if it is the hand. In this way, it is an approximation. Here the challenge to 
thought presents itself: if the sketch is an approximation that we all agree 
upon, than certainly the mind can bring forward other kinds of presenta-
tions that we all agree upon as well, although they are approximations. 
Theoretical concepts, also, may serve as sketches. A concept is working with 
relations rather than objective facts. It is putting something in shape. It 
produces the as if of the shape. In your way of reading Heidegger, for 
instance, you bring out this quality of the sketch. It becomes an archi-
tectonic form. As such, it is shaping the conditions of thought. Architecture 
is not simply putting things in place. In a truly beautiful work of art, form is 
everything, Schiller, writes, but the form is not frozen.2 It is full of 
antinomies.  

Theoretical concepts may serve as approximations that allow us to grasp 
conditions that we cannot objectify. Thoughts can be brought to concretion 
through a kind of sketching by thought itself. Sketching is a kind of process 
of thought. It is not so much concerned with describing what is true as with 
describing what is real. Sketches present something real for us, although 
they are not mimetic, or pictures, or aspirations to truth. In this way, the 

2 Marcia Sá Cavalcante Schuback, Att tänka i skisser. Essäer om bildens filosofi & 
filosofins bilder, (Stockholm: Glänta Produktion, 2011), 99. 
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sketch is a kind of thought. It is a creative process that is not determined by 
external conditions. Your book brings forward the role of imagination for 
philosophical abstraction. You translate the Kantian concept of Einbil-
dungskraft for these purposes into the Swedish neologism Inbildningskraft. 
This is a concept which points to the imago, the image, the Bild.  

The discussion about Kant’s schematism in your book shows us clearly 
how imagery and concept are tied in the sketching of the mind. The image, 
and also the concept, is not a reproduction but a production, not a 
representation but a presentation. With his schematism, Kant sketches the 
thought of synthetization. The manifold is conceptualized, and the concept 
becomes a schematic image of the real: “The concept is a conceptual schema 
and thereby ‘as if’ it were an image. It is a pictureless image, uniting sensi-
bility and thought.”3 The meaning of what philosophical conceptualization 
may imply is thereby widened. It is not about creating a language under 
which the real is to succumb. Kant sees a way of producing concepts that 
incorporates the image rather than refer to it.  

Perhaps this is why Kant becomes interested in the aesthetic qualities of 
thought: beauty and the sublime. Here we can remind ourselves of the 
reading of Jean-François Lyotard, to whom Kant’s Critique of Judgment 
refers not only to thought’s own imagery, but also to thought’s own self-
touching capacity, a sensibility of thought which we can see ingrained in the 
idea of the sketch.4 

Indeed, the sketch has a very particular place in paragraph 14 in Critique 
of Judgment. When the Reize – sometimes translated as the “charms of 
sensibility – are the cause of judgement, taste becomes “barbaric”. A judge-
ment of taste can only be pure when Reize, instigations of sensibility such as 
colors, are not involved. True beauty presents itself through something that 
is minimal in its manner of attracting. Therefore, a drawing is the example 
that best exemplifies the object of taste. Here there is no vulgar sensation 
involved. True objects of art are contained in their shapes. Painting is the 
drawing before the color. Music is the composition before the tones.5 

But here we encounter a problem: To think in sketches: could that per-
haps not entail the risk of moving too far from corporeal sensibility? To, 
 
3 Ibid., 37. 
4 Jean-François Lyotard, Lessons on the Analytic of the Sublime, trans. Elisabeth 
Rottenberg (Stanford: Stanford University Press, 1994), 11–14. 
5 Immanuel Kant, Critique of the Power of Judgment, trans. Paul Guyer &Eric Matthews 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2000), § 14, 5:224–226. 
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like Kant, end up in an illusion about the pure, the untainted, in an illusion 
about thought moving itself? I see this problem present itself in Kant and 
Heidegger, and I would like to discuss this with you. Is there not a move-
ment away from corporeal sensibility in these philosophical considerations, 
which belies the original vicinity between body and sketch that presents 
itself with the extraordinary drawings of Rembrandt, for instance? A 
vicinity which was present even in Vasari’s Neoplatonic idea of disegno?  

The sketch is an approximation. Sketches present something real for us, 
although they are not mimetic, or pictures, or aspirations to truth. They 
serve as something that makes it possible to grasp the real. Here we are 
reminded again, after Lispector’s quote above, of the very corporeal quality 
of the philosophical sketch of the concept. The impulse of sketching begins 
in the body. The sketching needs the concretion of the hand, just as 
Lispector says. The philosophical impulse to grasp begins with the hand. 
We grasp the real through the very tactile qualities of the approximation; 
with our minds as with our hands.  

The grey melancholy of the sketch 

How does an image appear as an image? Is there something that unites all 
images, you ask, looking for the transcendental quality of the as if in all 
sketches.  

Is there something like a pure image? How are we to perceive its parti-
cular qualities not as a metaphor of language, but as an image that has 
always already been, like the thing or thinginess that comes before the 
unique object? 

As we consider the sketch, we encounter both the possibility and 
immediate impossibility of such an image of the image. The considerations 
of the sketch lead us to the limits of philosophy, but also to the limits of the 
arts. A painting is never only visual, and poetry spills over into the world of 
images. A composition draws from the realm of rhythms, which determines 
the contours of the sequences. The sketch, perhaps, is a kind of trans-
position, a suggestion that you make towards the end of your book, 
although in indirect terms. 

In the late Heidegger, which you discuss, one can see a movement 
between image and writing where they mutually create each other. The 
phenomenology of appearance, you argue, builds on a parallel movement 
where the writing of the image and the image of writing approach one 
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another.6 To Heidegger, van Gogh does not paint reality, or imagination. He 
paints images. It is as if the image is a quality that places itself between 
reality and that which creates images. The image makes visible an 
appearance. This is what a sketch is to Heidegger. In this way, Heidegger’s 
idea of the sketch implies a connection between figurative and abstract art.  

Perhaps, and here I reflect upon your suggestion, this is where the transi-
tion between figurative and abstract is made visible. In Manet’s paintings for 
instance, of the famous view over Rouen, painting has become more sketch-
like. At the same time, in certain works of Brazilian concretism, the transition 
between sketch and writing is seamless. Mira Schendel, in her drawings of 
concepts and words, some of them barely discernable, look like calligraphy, 
but also “confers thickness and corporeality to graphical signs which, weren’t 
it not for their capacity to vibrate, would remain within the sphere of 
abstraction.”7 At the same time, as Hannah Arendt saw, literature can be 
pictorial: Kafka’s novels were blueprints of the real.8  

Art is not imitation but a depiction of the real. The essence of the image 
lies not in its ways of representing but in the way in which it lets something 
be seen, In the same way, poetry is not rendering the real, it is the creation 
of an openness where beings can appear.  

Something, like Freud saw, which makes the dream-image into an image 
and nothing else, which at the same time is directly related to what he calls 
the thought of the dream. In this way, the relation between sketch and 
writing has intrinsically engaged psychoanalysis. As Freud discusses the 
memory traces of the human mind in the very sketch that he makes towards 
the end of Traumdeutung, it becomes clear that there is never any original 
trace. The mind, in the process of recalling, is sketching a memory, but it is 
unclear whether that memory is pictorial or written – the memory trace is 
always already drawn into a chain of displacement.9 

In this vein, one can also consider Derrida’s Memories of the Blind, the 
catalogue from the exhibition at the Louvre in Paris 1990. Here, the image 
came to be connected with the autobiographical. What the gaze can do, 
what seeing can do, is to sketch a happening, an event, a memory perhaps. 

 
6 Sá Cavalcante Schuback, Att tänka i skisser, 107. 
7 Lisette Lagnado, “Problems of interlocution” in Regionality/Mondiality, eds. Charlotte 
Bydler and Cecilia Sjöholm (Stockholm: Södertörn University, 2015), 96. 
8 Hannah Arendt, Men in Dark Times (New York: Harvest Books, 1970), 154–155. 
9 Sigmund Freud, “The Interpretation of Dreams” in Complete Psychological Works Of 
Sigmund Freud, Pt. 2, Vol 5 (New York: Vintage Classics, 2001), 509–623. 
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The origin of the drawing and the origin of the painting gives place to 
multiple representations that substitute memories for percepetion. There-
fore, one also forgets. The drawing becomes an art of skiagraphia, a writing 
of the shadows, an art of blindness where memory, and the lack of 
memories, replaces perception.10 

The idea that something always precedes the image, just like something 
always precedes thought – an arbitrary trace that is not always discernible – 
cannot be avoided. Perhaps the mimetic impulse, in spite of your resistance 
to it that we talked about in the beginning of this text, comes close to this 
idea of the sketch. Plato insisted that mimesis is the affirmation of the 
imperfect. Does this not also release its productive qualities? As Samuel 
Ijsseling has shown, mimesis can be read as an early concept for the trace.11 
Mimesis presumes no original, what may be produced as an image is not 
emerging from nowhere but is to some extent always a mirror of something 
that has already been produced, What is seen is always a repetition of 
something that has already emerged, although in a new way. Mimesis is a 
displacement, to another level. It is, as Philippe Lacoue-Labarthe has 
argued, surprising that Heidegger has not given more attention to mimesis, 
unlike his contemporary, Theodor Adorno, to whom mimesis was always in 
focus of critical thought.12 

It is not possible to entirely synthesize, in words, the sketching process of 
thought. It varies with different thinkers. It is a process that several philoso-
phers have tried to immerse themselves in. One can argue that Kant’s 
Einbildungskraft is not only producing the non-existent in the abstract but 
also shaping concepts. To Schelling, thought is a productive process that 
rather relates to the negative freedom of nothingness. In Heidegger, tech-
nique sketches the shadow of the real, and puts it in a shape it has not had 
before.  

Let me quote your book on Heidegger’s philosophy of techne: “‘The task of 
thought’ could be considered to consist in learning to see, read and discover 
that to think is to sketch the possibilities of being. This is what the closeness 

10 Jacques Derrida, Mémoires d´aveugle (Paris: Édition de la Réunion des musées 
nationaux, 1990), 54. 
11 Samuel Ijsseling, Mimesis: On Appearing and Being (Amsterdam: Kok Pharos 
Publishing House, 1997). 
12 Philippe Lacoue-Labarthe, Typography: Mimesis, Philosophy, Politics (Stanford: 
Stanford University Press, 1998), 297. 
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of thought to art consists in.”13 Perhaps what Kant is lacking is a depiction 
of philosophy not only as receptive but as productive, desiring and as laden 
with affects, an activity which is never pure but always more than and not 
enough. Perhaps Kant fails to bring out the radical incompatibility between 
image and thought. 

We find it, instead, in Friedrich Schelling. To Schelling, art is a source of 
philosophy. Here we see a paradoxical movement: to see with the image, 
one needs to see beyond it and through it. It entails to, with the help of the 
gaze that loses itself in the attraction of the image, lose oneself in the inner 
perception of intuition. Marcia, you read Schelling as a philosopher of 
appearances. But also, you see that this philosopher of appearances leads us 
towards the point where the image will disappear. You read Schelling as a 
thinker who is not only the inheritor of Kant, which is the usual dramaturgy 
of the history of philosophy. You read him as a possible friend of Paul Klee 
and Cy Twombly. You see them lose themselves, jointly, although from 
different practices, in the “imageless intuition” of that which Klee calls “the 
grey point”, the point which is neither black nor white. It is both.14 

But is there not also a melancholic side to this, unleashed by a philoso-
phy unable to reach beyond its own borders, unable to move towards the 
more than and the not enough. Through constructing a system on a concept 
of freedom that is set as a lack of ground, rather than as ground, on drives 
rather than desires, Schelling is emphasizing plurality, mobility and 
productivity, such as it is manifested through a work of art. He is affirming 
another kind of plurality than that of the empirical world. He is interested 
in the invisible dynamic that produces differences, mediations and novel-
ties. The specular phenomena of temporality: the titanic moment lifting 
philosophy, the upheaval of the split caused by the fall, results in an 
encounter of the gaze with death, which is always imageless, such as we 
know it from Maurice Blanchot. With Schelling, the image becomes a 
symptom of the diremption of man. The titanic, the sublime, wild nature 
expresses a desire which can only find fulfilment through death: going 
through the mirror, defying the lack, giving up on desire.15 

 
13 Sá Cavalcante Schuback, Att tänka i skisser, 24. 
14 Ibid., 56. 
15 F. W. J. Schelling, The Philosophy of Art, trans. and ed. Douglas W. Stott (Minneapolis: 
The University of Minnesota Press, 1989), 252–61. 
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You demonstrate thought to be, through its very nature, immersed in 
sketching. You show us why this is altogether different from “thinking in 
pictures.” This is also where the incompatibility with philosophy lies – 
which for a long time has insisted upon the “thinking in pictures” to be the 
main problem to deal with, or the mimetic impulse. The sketch, however, 
points to another kind of incompatibility, which philosophy must seek, and 
which it must not strive to overcome. The picture has an intrinsic relation 
to the real. The sketch, however, points to the abyss of the real. It does not 
give any answer as to how the real is constituted. As we gaze at a picture, we 
may be led towards the point where it disappears.16 At this point, we find 
the melancholic side of philosophy. Where is the connecting point between 
the schema and reality? Between the image and its correspondent? Between 
the sketch and the real? These are questions that philosophy cannot deter-
mine. But philosophy may need to head towards the abyss of the real, rather 
than place itself comfortably in a zone, where there are no sketches and no 
approximations, only pictures and certainties. No artist or writer would be 
comfortable there. If art has anything to teach philosophy, this is perhaps 
the lesson to be taught. 

16 Sá Cavalcante Schuback, Att tänka i skisser, 56. 
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Att synliggöra det synliga  
Till frågan om singularisering inom bildkonsten 

Göran Torrkulla 

Till först några tackord med gratulationer 

Sedan den 6.2.2012 när jag skaffade ett eget exemplar av Din essäsamling 
Att tänka i skisser, har jag träget återvänt till texternas tankedigra samman-
flätningar av olika begreppsnivåer i den mångdimensionella frågan om för-
hållandet mellan filosofi och konst, särskilt då aspekter på frågan om 
singularisering inom bildkonsten som jag på egen hand inte skulle ha 
funnit. I detta essäistiska utkast som växt fram ur marginalanteckningar, 
närmar jag mig frågan om hur skillnaden mellan något livlöst och något 
levande synliggörs eller döljs vid en framställning på bild. Med Hjärtliga 
Gratulationer vill jag överräcka detta utkast även om det fortfarande för-
söker formulera sin fråga.  

Del I: Inför några skobilder 

Skodon är till för att gå med, medan skor på bild – bildskor – naturligtvis 
inte är till för våra fötter utan för våra ögon: att ses! Liksom det finns många 
olika slags skor, finns det också många olika slags bilder. Och liksom skor 
har sina varierande brukssammanhang, synliggör bilder på olika sätt allt-
efter arten av bild och de olika sammanhang där de förekommer. En aspekt 
som vi lätt glömmer bort, är att vi alltid medvetet eller omedvetet betraktar 
en given bild mot bakgrunden av andra bilder som vi tidigare sett: allt från 
reklambilder till konstverk. Det oaktat att konstbegreppet förändrats från 
tid till annan och alltjämt är omstritt, är det ändå alltid mot bakgrunden av 
våra egna praktiska erfarenheter av skodon som vi betraktar bilder av skor. 
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Varje möte med en konstnärlig gestaltning av skor är sålunda menings-
laddat på ett mångdimensionellt existentiellt sätt, och ställer oss härigenom 
ytterst inför frågan om vilken roll vi ger konsten i våra egna liv, liksom 
inom kulturen som helhet – en öppen fråga som ständigt måste omprövas.  

Den röda modellen  

Varför uppfattar jag René Magrittes (1898–1967) målning Den röda model-
len (särskilt då versionen från 1937) som kuslig, och inte som ett sinnrikt 
uppenbarande av att skodon är till för fötterna? Mot en brädvägg (eller 
kanske en kuliss) i bakgrunden, står ett par ”skofötter” – en visuell hybrid – 
på en mörk jämnad markyta med glest utspridda småstenar. Jag får inget 
fotfäste i denna egendomliga iscensättning, som väcker ett slags gäckande 
igenkännande. Min blick dras till tårna som tydligt avtecknar sig mot det 
mörka underlaget, men barfotaintrycket övergår strax abrupt i ett skodons-
intryck. Det jag ser är varken fötter eller skor. Kusligheten tycks mig härröra 
ur det säregna sammanförandet av levande och livlöst, och förstärks av att 
den levande huden med sina synliga blodådror sedan övergår i skaftets 
livlösa läderskinn. Och även om ”skofötterna” är tomma upptill, är det ändå 
inte ett par skodon som framträder. Tjänligheten är liksom bortblåst. 

Denna visuella hybridisering ställer mig inför en bildgåta som fram-
manar den kusligt svävande obestämdheten hos ett slags oting, och får mig 
att villrådigt undra över hur jag skall uppfatta ”skofötterna”. När jag håller 
fast vid skodonsaspekten kan jag med en viss ansträngning tänka mig en 
bisarr framställning av ett par skor som tagit form efter bärarens fötter, men 
när jag tar fasta på fotaspekten förvandlas snörningen till ett slags ärr, och 
ger som helhet ett intryck av kapade fötter som för mina tankar till Théo-
dore Gericaults (1791–1824) makabra studier av kroppsdelar för Medusas 
flotte (1819). Oscillerandet mellan sko och fot framstår med andra ord som 
en rent av monstruös sammansmältning av utsida och insida till en absurt 
förvrängd avigsida. Samtidigt blir jag medveten om att bilden inte är mime-
tiskt avbildande i gängse mening, utan tvärtom sätter hela denna bildsyn i 
gungning.  
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Upphittade skor 

Inför fotografen Edward Wilsons (1886–1958) färgfotografi Shoe, Death 
Valley (1947) som visar en ensam sko – ett motiv som återkommer i ett fler-
tal olika versioner – ser jag i första hand en upphittad långskaftad och 
väderbiten parlös känga, som går ton i ton med den rödbruna brädvägg som 
den är uppspikad på: en fotografisk komposition med ett upphittat föremål 
”som sådant”. Däremot för det svartvita fotografiet Shoe, Moonstone Beach 
(1937) som visar en trasig damsko tillsammans med annat skräp som flutit 
iland, mina tankar snarare till en för oss okänd människa, än till en utsliten 
tjänlighet eller blotta skräp som smutsar ner stranden, och framstår här-
igenom som ett slags vanitasbild. Och Abandoned shoes (1937) – också i 
svartvitt – som visar ett par avartat förvridna skor, ter sig åter anonymt 
främmande på ett sätt som tenderar att utplåna alla samband med ett 
tidigare bruk.  

Eller uttryckt på ett annat sätt: trots att dessa artefakter har förvandlats 
till skräp, bibehåller de även i sin malplacerade övergivenhet en hänvisning 
till de mänskliga sammanhang där de hör hemma, men fokus är inte i första 
hand på deras slutgiltiga obrukbarhet utan det faktum att de är mänskliga 
spår, och visar sålunda att även don som med Heideggers formulering i 
Konstverkets ursprung ”sjunkit ihop till vanligt skräp”1, kan vara ett vittnes-
börd om någonting mera och annat än enbart sin utslitna tjänlighet. En 
jämförelse med bilder av döda fåglar som Weston påträffat ute i naturen, 
påminner mig om att den förlorade tjänligheten hos skodon är utbytbar 
eftersom de ”är något som frambringats av människohand”, medan en död 
fågelkropp vittnar om att det liv som ”växt fram genom sig självt” (KU: 22) 
oåterkalleligt har upphört.  

Ett par pjäxor 

Målningen Ett par pjäxor (1882) av den svenska målaren Nils Kreuger 
(1858–1930) visar ett par ingångna skor i gott skick, men som i övrigt liknar 
det slags skor som vi ser på den målning av van Gogh som Heidegger 

1 Martin Heidegger, Konstverkets ursprung (Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB, 2005), 
29. (KU)
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hänvisar till.2 Framför två bortvända dukar (som lutar mot ateljéväggen) ser 
vi ett par avtagna pjäxor på ett golv som är belagt med sexkantiga golvkakel. 
Kreuger verkar inte att enkom ha ställt fram skorna som ett studieobjekt, 
utan har snarare målat ett par utomhusskor (antagligen hans egna skor) där 
de tillfälligt lämnats stående i vila från sin tjänst. Motivvalet hör samman 
med den framväxande realismens intresse för den vardagliga omgivningen, 
som innebar en omvärdering av motiv som enligt den traditionella este-
tikens synsätt ansågs höra till de lägsta kategorierna och kallades ropografi 
(från gr. ropos; triviala eller obetydliga ting). Även om skoparets tjänlighet 
eller utseende i och för sig knappast står i centrum för Kreugers framställ-
ning, öppnar målningen betraktarens blick för en (då) nya syn på konst, och 
härigenom också för den vardagsvärld där mångt och mycket förbises eller 
förblir osett just på grund av sin vanlighet.  

Ett par ”bondskor” och vad mer?  

Att Heidegger i Konstverkets ursprung väljer van Goghs målning Ett par skor 
(1886) som en framställning i bild av ett skopar för att ”underlätta åskåd-
liggörandet” (29), och inte till exempel François Millets (1814–1875) välkända 
målning Angelus (1857–59) av bondparet där de med typiska träskor på 
fötterna vid kvällsringningen stannat upp i sitt arbete ute på åkern, kan tänkas 
sammanhänga med att Millets målning inte visar ett ensamt skopar i isolering 
från varje brukssammanhang. Är det kanske just för att ställa frågan om 
förhållandet mellan donets donmässighet och verkets verkmässighet på sin 
spets som Heidegger väljer van Goghs målning?  

Vid sitt val utgår han ändå från att vi igenkänner objektet på bilden som 
ett par skor, liksom att det inte handlar om vilken bild som helst, till exempel 
en reklambild, utan om ett känt konstverk – dock utan att vi för den skull 
antas vara på det klara med vare sig donvaron eller verkvaron. Det tycks mig 
att han med frågan ”Men vad kan man egentligen se där?” vill påvisa att när vi 
ställer den ur ett gängse ”förhandenhetsontologiskt” perspektiv, tar för givet 
att ”var och en vet vad som hör till en sko”, och härigenom förleds till det 
förmenta konstaterandet att det enda vi ser är ”de tomma och oanvända 
skorna som bara står där” – ja, att vi ”med hjälp av van Goghs målning inte 

 
2 Nr. 1124 i Jan Hulsker, The Complete Van Gogh: Paintings, Drawings, Sketches (Oxford: 
Phaidon, 1980). 
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ens [kan] fastställa var dessa skor står (och vem de tillhör). Runtom dessa 
bondskor finns inget som de kunde tillhöra eller höra hemma i, bara ett 
obestämt rum. Inte ens jordkokor från åkern eller åkervägen har fastnat på 
dem, vilket åtminstone skulle kunna hänvisa till deras användning. Ett par 
bondskor och inget mer” (KU: 27). Medveten om risken att ägna mig åt 
hårklyverier, undrar jag ändå huruvida skorna på målningen alls kan 
beskrivas som ”oanvända” (ungebrauchten), liksom varför Heidegger låter 
förstå att ifall skorna målats med jordkokor som fastnat på dem, så skulle 
detta ha kunnat hänvisa till deras användning. Ett sådant tillägg i målningen 
kunde visserligen ha fört tankarna ”utomhus”, dock utan att göra det möjligt 
för oss att fastställa varifrån jordkokorna härrör.  

När jag betraktar reproduktionen som ligger framme bredvid datorn, 
slås jag åter en gång av att skoparet omges av ett (i slutskedet inmålat?) 
starkt ljus, vilket bidrar till att markera deras framskjutna position i det för 
övrigt tomma bildrummet. I jämförelse med de andra skomålningarna från 
samma tid, ger detta skopar inte intryck att vara uppställt som ett 
studieobjekt, och visar inte heller demonstrativt fram de utnötta sulorna. 
Det oaktat att skorna ”bara står där” – må det vara fråga om ”ett par 
bondskor” eller inte – bär de tydliga spår av ett flitig bruk. Förtrogenheten 
med skor har visserligen följt mig i mötet med konstverket, men det är van 
Goghs synliggörande som låter deras medfarenhet framträda i ett nytt ljus, 
och får mig att uppmärksamma sådant som jag i praktiska sammanhang 
ofta bortser från, förbiser eller kanske inte ens lägger märke till. Jag ser att 
det är fråga om skodon, som troligen tillhör(t) en vuxen människa, som 
bruka(t)s till det de är till för: att gå i, om så på en åker, en gata eller någon 
annanstans, och som härigenom hänvisar till en mänsklig livsvärld där vi 
använder skor. Samtidigt öppnar verket en värld för mig som pekar mot en 
”obegränsning” i Gunnar Björlings mening, där det inte bara finns skor som 
”är till för arbetet på fältet eller dans” (KU: 27), utan där det också finns 
människor som äger fler skopar än de använder och andra som saknar 
ordentliga ”fotbeklädnader”, tillika med att vi numera vanligen tar av oss 
skorna när vi kommer in, och ibland gärna går barfota. 

Inför Heideggers bestämda hävdande att vi har funnit donets donvaro 
”bara (min kursiv) genom att vi ställde oss inför van Goghs målning. Den 
(min kursiv) har talat” – att hans målning ”är öppnandet av det som donet, 
detta (min kursiv) par bondskor, i sanning är” (KU: 30), förblir jag osäker 
på hur bokstavligt jag skall tolka konstaterandet att ”den har talat”, även om 
jag häri ser ett framhållande av att konstverket vill överföra sig självt och 
inte något annat. Det kan väl ändå inte vara så att en viss målning så att säga 
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framtvingar en viss tolkning hos var och en som har en ”riktig” förståelse av 
dess verkvaro? Och när detta senare följs upp av det lika bestämda 
hävdandet att ”där konstnären och hur och under vilka omständigheter 
verket skapats förblir något okänt, träder denna stöt, detta ”att” hos skapad-
varon, som allra renast fram ur verket” (KU: 66), liksom att ”ju ensammare 
verket står, fastställt (min kursiv) i sin gestalt, ju renare det förefaller lösa sig 
ur alla relationer till människorna, desto enklare träder den stöt som ligger i 
att ett sådant verk är in i […] den öppenhet hos det varande som det själv 
öppnat” (KU: 67), undrar jag huruvida ett sådant avvärjande av ”de invanda 
utläggningarnas övergrepp” (KU: 26) inte löper risken att skymma sikten 
för att den enskilda betraktarens medskapande tillägnelse av konstverket är 
ett gensvar på en enskild konstnärs tilltal – att vi i och genom konstverket 
just tar del av en enskild människas gestaltning av sitt mer eller mindre 
säregna synsätt. 

Del II: Inför några harbilder 

Alla känner igen en hare, och här i Norden torde de flesta av oss själva ha 
sett en levande hare. Men även när vi ute i naturen stöter på en hare blir vi 
sällan i tillfälle att betrakta den på närmare håll, eftersom harar är skygga 
djur som ständigt är på sin vakt. Det vi urbana stadsmänniskor vet om 
harar är således till övervägande del hämtat från böcker och filmer, eller 
numera från internet. Vår ofta bristande artkännedom – eller rent av 
”artanalfabetism” för att tala med entomologen och författaren Fredrik 
Sjöberg – medför att vi inte alltid (eller alls) kan skilja en fälthare från en 
skogshare, vilken folkligt också kallas ”svenskhare” i kontrast till fältharen 
som kallas ”tyskhare” för att den inplanterades söderifrån i Sverige först 
1858, och i Finland däremot ”rysshare” för att den invandrade österifrån på 
1910-talet. Och när jag nu i sommar här mitt inne i staden upprepade 
gånger sett en hare komma skuttande över innergården och på svansens 
mörka översida igenkänt en fälthare, har jag ändå inte kunnat avgöra om 
det från gång till gång är en och samma hare. Att betrakta en framställning i 
bild av en hare – av en naturvarelse som inte ”kommit in i varat genom vårt 
eget frambringande” (KU, 22), väcker frågor som inte uppstår när det 
handlar om mänskliga artefakter. I det följande försöker jag se närmare på 
hur skillnaden mellan livlöst och levande framträder på några harbilder, 
liksom huruvida ett konstverk i själva sitt sätt att synliggöra också kan dölja 
något med det den visar.  
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Orörliga ting 

Heidegger skriver: ”Vi tvekar till och med att kalla rådjuret i skogsgläntan, 
skalbaggen i gräset eller grässtrået för ett ting. […] Som blotta ting gäller för 
oss bara stenen, jordkokan, en träbit. Det livlösa i naturen och i vårt bruk” 
(KU: 14) Men hur är det med en död djurkropp? Som ett försök att komma 
på det klara med skillnaden mellan hur orörligheten hos ett livlöst föremål, 
och orörligheten hos döda djurkroppar framträder på en målning, väljer jag 
Jean-Baptiste Oudrys (1686–1755) En hare och ett fårlår (1742). Inför detta 
jaktstilleben (still-leven; stillstehende sachen; ”orörliga ting”, som under 1700-
talet på franska började kallas nature morte) ställer jag samma fråga som 
Heidegger inför van Goghs målning: Men vad kan man egentligen se där? 

Målningen som utnyttjar närperspektivet för att föra betraktaren inpå 
motivet, visar kroppen av en död hare och det flådda låret av ett får vilka 
båda hänger i en metallkrok på en enfärgat neutral vägg. Med en klinisk 
blick och en skicklig hand har Oudry vinnlagt sig om en virtuos stoff-
behandling av såväl den livlösa harkroppens mjuka päls som det glänsande 
råa fårköttets utseende som om det var fråga om vilka som helst livlösa ting. 
Genom att omsorgsfullt dölja spåren efter penseldragen åstadkommer han 
en trompe l´oeil-liknande kylig elegans som inte väcker lika starka, eller alls 
likadana, reaktioner som vid en direkt konfrontation med en död djurkropp 
eller ett rått köttstycke. Härigenom blir också målningen på sitt sätt en 
jakttrofé som framvisar och bekräftar såväl skyttens som målarens skick-
lighet i att ”fånga” sitt byte. Allting i målningen pekar i först hand in mot en 
värld där ”varje förekomst signeras av människan”3, i detta fall ”signerat” 
inte bara av jägarens vapen och av konstnärens pensel, utan också av vår 
tanklöst (ny)fikna blick. Men även om djurkropparnas till-konst-gjordhet, 
deras estetiskt förtingligade bild-varo, lockar oss att begapa sådant som i ett 
konkret sammanhang snarare väcker obehag eller avsky, kan vi ändå 
plötsligt komma att rygga tillbaka inför upptäckten att målningen ”egent-
ligen” visar det som återstår av två djur som berövats sina liv: en död 
harkropp och det flådda låret av ett styckat får.  

3 Roland Barthes, ”Bild, förnuft och oförnuft. Om Encyklopediens planscher” i Design 
och konst. Texter om gränser och överskridanden. Del 2., red. Torsten Weimarck 
(Stockholm: Raster Förlag, 2003), 28.  
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Fälthare eller Dürerhare?  

Albrecht Dürers akvarell Fälthare (1502) gestaltar en levande hare. Verket 
kallas också Ung hare eller Vild hare, och då kan det vara svårt att avgöra 
om vi ser en fälthare (Lepus europaeus), en skogshare i sommarpäls eller 
kanske rent av en vildkanin, eftersom den tomma bakgrunden inte ger 
några ledtrådar varken om årstiden eller den naturliga livsmiljön. Upp-
tagenheten med en zoologisk identifiering ställer sig visserligen lätt i vägen 
för ett möte med själva konstverket, men jag frågar mig ändå i vilken mån 
arten av vår förtrogenhet med harar – men också med konst, kan tänkas 
inverka på beredskapen att uppfatta Dürers bildhare som ett synliggörande 
av det Du i anslutning till Heidegger beskriver som ”en annan, icke mime-
tisk förståelse av den singulära existensen”, det vill säga att akvarellharen 
varken är ”ett exempel på en art eller ett släkte” eller ”en avbild av en idé om 
haren”, utan istället visar ”denna hare, i sitt unika, enskilda, singulära 
varande”, eller enligt Heideggers tolkande läsning ”att denna bild är harens 
varande, haren själv i sin unika enskildhet” som visar ”vad det innebär att 
vara ett denna, ett den-här”.4  

Med en parafras på det jag kallade Heideggers beskrivning ur ett 
”förhandenhetsontologiskt” perspektiv av van Goghs skomålning, kunde 
man om Dürers harakvarell säga: Runtom denna hare finns inget som den 
kunde höra till eller höra hemma i, inte ens en obestämd plats. Vi ser inte 
heller om det är en vild hare ute i det fria, utan bara en hare och den lätta 
skugga som den kastar på det tomma arket. Däremot visar det synligt 
placerade monogrammet att det handlar om ett verk och inte om en för-
beredande studie.  

Bland Dürers verk från början av 1500-talet finns också andra signerade 
akvareller med djurmotiv, vilka han kallade Konterfei för att markera att de 
hade en ”exakt likhet”. Till exempel huvudet av en råbock, vingen av en 
blåkråka eller mulen av en oxe är virtuost utförda, och kan som brukligt 
också ha tjänat som prov på hans konstfärdighet. Såväl sakligheten hos det 
framväxande vetenskapliga naturintresset som ett konstnärligt intresse för 
det måleriska ger sig till känna i dessa akvareller, och föregriper det natur-
vetenskapliga synsättets betoning av vikten att med egna ögon studera 
naturen, och inte enbart förlita sig på äldre auktoriteters redogörelser i bild 

 
4 Marcia Sá Cavalcante Schuback, Att tänka i skisser. Essäer om bildens filosofi & 
filosofins bilder (Göteborg: Glänta produktion, 2011), 101–102.  
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eller text. De systematiska vetenskapliga planschverk som sedermera 
skapades presenterade dock inte porträtt av enskilda djur, utan i ”artbilden” 
kombinerades fältskisser med detaljstudier gjorda efter uppstoppade och 
skjutna djur, liksom jämförelser med äldre bildframställningar. Syftet var 
härvid att tillhandahålla en enligt gängse vetenskapliga kriterier korrekt bild 
av de särskiljande egenskaperna hos en specifik art, för att möjliggöra en 
säker identifiering oberoende av de variationer som förekommer i naturen.  

Men tillbaka till Dürers akvarell. Konsthistoriskt sett är hans gestaltning 
av fältharen utförd på en för sin tid ovanligt naturtroget och livfullt 
individualiserande sätt. Eftersom ingen enskild hare är precis likadan som 
en annan hare, och vi inte heller på basen av själva bilden kan avgöra om 
han utgått från skisser ute i det fria och kompletterat dem med detaljstudier 
av en eller flera skjutna harar, anmäler sig frågan om huruvida han i så fall 
enligt Heideggers tolkning synliggör ”hare-varon – djur-varon i den enskild 
haren – i och med att han visar den enskilda existensen utifrån dess egen 
enskildhet och singularitet”5, eller om den bildhare som vi ser är ett slags 
sammansättningsbild. Och om vi håller oss till den traderade berättelsen att 
Dürer målade en fälthare som han vid en översvämning sommaren 1502 
räddat från att drunkna och sedan höll inspärrad i sin verkstad, visar 
bildharens hopkrupna ställning i så fall den avvaktande vilsenheten hos en 
enskild levande vild hare som befinner sig i fångenskap och är utsatt för en 
människas granskande blick. Vi ser då med andra ord dess ”i-fångenskap-
varo”, och inte en hare som framträder i sin fria egen-varo i den natur där 
den hör hemma. Det oaktat att Dürers bildhare inte kan ersätta anblicken av 
en levande hare ute i naturen, väcker hans livfulla gestaltning hos mig en 
existentiell förundran inför hare-varons annanheten, som samtidigt blir en 
påminnelse om ”hela den ofattbara, ofattbara mångfalden av synliga ting”.6 
Huruvida jag här förlagt tonvikten vid det sammanhang där verket uppstått 
på ett sätt som får mig att misstolka dess innebörd, förväxlar ett konstverk 
med en vetenskaplig illustration, eller på något annat sätt läser in betydelser 
som gör mig blind för den dürerska bildharens egenart, förblir dock i 
skrivande stund en olöst fråga för mig som kräver fortsatta undersökningar.  

5 Marcia Sá Cavalcante Schuback, Att tänka i skisser. Essäer om bildens filososofi & 
filosofins bilder (Göteborg: Glänta produktion, 2011), 98–99. 
6 Czesław Miłosz, Ärlig beskrivning, i urval av Anders Bodegård och Leonard Neuger 
(Stockholm: Brombergs, 2011), 48. 
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Vinterhare  

I en osignerad akvarellstudie av Bruno Liljefors (1860–1939) – troligen en 
skiss gjord ute i det fria – gestaltas en ögonblicksbild av en skogshare i vit 
vinterdräkt på språng över ett öppet snöfält på vilket vinterljuset tecknar 
dess blåa skugga: en vild hares att-varo i sitt språng över snön innan den 
varsnat att den blivit sedd av en människa! Till skillnad från Dürers akvarell 
där det vita arket visar en hare isolerad från allt vad omvärld heter, står här 
det vita papperets omålade ytor dels för himlen och dels för snön, men 
också för harens vita päls. Samtidigt visar skissen att vinterdräktens vita 
skyddsfärg ”är förankrad i en natur utanför bilden”7 och låter haren smälta 
in i vinterlandskapet. Sin ingående kännedom om naturen har han från 
utelivet i markerna både som erfaren jägare och passionerad målare, och till 
exempel målningen Vinterhare (1908) – en av hans många sinsemellan 
olika harmålningar – visar att han för varje gång eftersträvar att på ett nytt 
sätt gestalta den vilda harens samhörighet med sin livsmiljö, och samtidigt 
såsom han själv framhållit ”försöker framställa […] just individerna. Jag 
målar djurporträtt”.8 I hans bästa målningar framträder haren inte bara i sin 
egen fria hare-varo i den natur där den hör hemma, utan också som en 
levande medvarelse i en natur där vi alla ingår. Det bör dock tilläggas att 
han i sin strävan att skildra naturen på dess egna villkor – som om män-
niskan inte var närvarande, förutom penna, pensel och kamera, också som 
en skicklig jägare använde sig av sitt gevär.  

Till sist några ord om betraktarens medskapande engagemang  

När konstnären genom signeringen kapar navelsträngen till konstverket får 
det ett eget liv. Förutom att det formas av den enskilda betraktarens med-
skapande engagemang, har det också i det avseendet sin innebörd framför 
sig att det uppvisar nya sidor och öppnar nya förståelsehorisonter allt efter 
de nya sammanhang i vilka det förekommer. Och genom nya möten mellan 
verk och mottagare som kan sträcka sig över tid och rum, framträder 
oväntade dimensioner och beröringspunkter som berikar och förvandlar 
det. I den meningen låter det sig sägas att det vid ett levande umgänge med 

 
7 Lennart Sjögren, ”När hararna vitnar”, i Bilden. Tankar om poesi och miljö (Stockholm: 
LTs förlag, 1981), 10. 
8 Citerat efter Ulf Linde, ”Ytterligheter” i Artes Nr. 2/1981 (Stockholm: Forum, 1981), 78. 
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ett konstverk alltid kommer ut mer än vad som lagts in i det. Härvid har vi 
som enskilda individer en väsentlig andel i och ansvar för konstverkens liv: 
utan betraktare förblir verken stumma.  

I grunden vilar det konstnärliga skapandet inte på någon särskild metod 
utan handlar om ett sökande efter och gestaltande av en egen uppfattning, 
vars överskridande karaktär ofta kräver modet att stiga ut i det okända – 
men också modet att förbli sig själv trogen i ett nytt sammanhang. Eftersom 
konstverk skapas av människor och endast är verksamma i de mänskliga 
sammanhang där de blir införlivade, är och förblir frågan om konstens 
status och roller oupplösligt förbunden med den övergripande frågan om 
dess olika förankringar i den mänskliga livsvärlden, och låter sig därför inte 
heller meningsfullt diskuteras i isolering från övriga mänskliga verksam-
heter. I ett föränderligt liv och i en föränderlig värld, ställs vi alltså ytterst 
inför frågan om vilken plats vi tilldelar konsten i våra liv och vad vi kräver 
av den, liksom vad våra olika konstuppfattningar uppdagar om oss själva – 
en samvetsfråga som var och en själv om och om igen måste ompröva. 
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Historiska museet och framtiden:  
Från Oscar Montelius typologiska tidsvågor  

till det goda samhället 

Johan Hegardt 

Oscar Montelius (1843–1921) föddes på S:t Paulsgatan 11 på Södermalm 
och bor hela livet i samma hus. 1871 gifter han sig med Agda Reuterskiöld, 
känd för sina insatser i Fredrika Bremer-förbundet. Paret får aldrig några 
barn. Efter studier i Uppsala kommer Montelius till Historiska museet 1868, 
ett museum som har sin plats i Nationalmuseums bottenvåning. Här blir 
han kvar till sin pensionering 1913. 

Nationalmuseum invigs samtidigt med öppnande av Stockholmsutställ-
ningen den 15 juni 1866, en pan-nordisk utställning som är en konsekvens 
av Skandinavismens kollaps i samband med Danmarks förlust i kriget mot 
Tyskland 1864. I stället för att komma danskarna till hjälp har svenskarna 
backat och därmed faller idén om den skandinaviska enheten. Genom 
Stockholmsutställningen vill man nu fokusera på den nordiska kulturen.  

Dagens konstmuseum är 1866 ett kulturhistoriskt museum med det 
uttalade syftet att fungera som en nod för samlingar utspridda runt 
Stockholm: konst, konsthantverk, egyptiska samlingar, samlingar från 
medelhavsområdet, historiska rustningar och klädesplagg, samlingar från 
Asien och andra fjärran områden samt Historiska museet. Samma år invigs 
nya lokaler åt Naturhistoriska riksmuseet på Drottninggatan. Sverige ståtar 
med två praktmuseer, ett över kulturen och ett över naturen. Några år 
senare läggs grunden för ytterligare ett museum i några våningsrum på 
Drottninggatan, Artur Hazelius Skandinaviska-etnografiska samling, som 
senare blir Skansen och Nordiska museet. Ytterligare ett museum med 
nationalmuseumkaraktär kan nämnas, nämligen Armémuseum på Riddar-
gatan, som öppnar 1879 under namnet Artillerimuseum. 
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Mellan åren 1866 och 1907, när Nordiska museet tillsist står klart, skapas i 
Stockholm en utställningsyta på 10 000-tals kvadratmeter. Detta enorma 
samlande hör samman med flera faktorer, exempelvis behovet att visa ett 
civiliserat samhälle, men kanske framför allt med insikten att tiden går 
framåt med motorkraft och lämnar vrakrester efter sig, som etnologen Ernst 
Klein uttryckte det.1 Tiden inbegriper både en möjlighet och ett hot, en 
insikt som förstås inte är ny, men som får sin konsekvens inom den museala 
praktiken och som resulterar i ett febrilt byggande av museer. 

Oscar Montelius befinner sig mitt i denna våg av museal expansion. Han 
blir en central gestalt i det svenska kulturlivet. Sedan tidigare är han med-
lem i Vitterhetsakademien, 1895 blir han ledamot av Vetenskapsakademien 
och 1917 blir han ledamot av Svenska Akademien på stol 18. Montelius är 
också känd som en kvalificerad folkbildare.2 Han har “star quality” och hans 
föreläsningar på museet, för arbetare eller på landsbygden drar stora skaror. 
I Europa är han erkänd och under 1930-talet användes hans typologiska 
metod t.o.m. av kinesiska arkeologer.3 

Oscar Montelius 

Samma år som Oscar Montelius dör publicerar Gunnar Ekholm4 ett försök 
att summera närmare hundra år av bronsåldersforskning. Begreppet brons-
ålder härstammar från den danske fornforskaren Christian Jürgensen 
Thomsen (1788–1865), som 1836 efter flera års arbete i Danmarks national-
museum publicerar sin idé om de tre förhistoriska perioderna sten-, brons- 
och järnålder.5 Kronologin godtas ganska omgående inom de europeiska 
akademierna. Men indelningen är grov och saknar absolut datering och är 

 
1 Ernst Klein, “Vikingaskeppens ättlingar i svenska farvatten”, i Nordiska museets och 
Skansens årsbok Fataburen, red. Andreas Lindblom, Gösta Berg & Sigfrid Svensson 
(Stockholm, 1932). 
2 Evert Baudou, Oscar Montelius: Om tidens återkomst och kulturens vandringar 
(KVHAA, Stockholm: Atlantis, 2012). 
3 Chen Xingcan & Magnus Fiskesjö, “Oscar Montelius and Chinese Archaeology” in 
Bulletin of the History of Archaeology, 24:10, 2014, 1–10. 
4 Ekholm var en svensk arkeolog. 
5 Christian Jürgensen Thomsen, Ledetraad til nordisk oldkyndighed, (Kjöbenhavn: det 
konglige Nordiske old-skrift-selskab, 1836). 
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istället baserad på en s.k. relativ datering.6 Det är Montelius som lyckas 
tilldela bronsåldern en absolut datering och han gör detta genom ett 
minutiöst jämförande av föremål från stora delar av Europa.7 

Under 1800-talet och fram till första världskriget råder passfrihet8 och 
svenska arkeologer reser intensivt i Europa för att besöka museer och 
privata samlingar. Tanken med dessa resor är att jämföra föremål från olika 
länder i syfte att finna belägg för dateringar och utvecklingslinjer. Denna 
jämförande metod kallar Montelius för den komparativa typologin, en 
metod som, enligt honom själv, skapar en ”konstgjord indelning”.9  

Om det enbart handlade om att tilldela bronsåldern en absolut datering 
hade Montelius aldrig behövt publicera sig så rikt som han gör, eller 
beskriva sin metod så utförligt som han gör. Dateringen av bronsåldern är 
en sak. En annan är att bronsåldern utgör en viktig kugge i idén om kultur-
utvecklingen. I en intervju i Aftonbladet 1897 påpekar han följande:  

Den som studerar historien […] blir lätt […] till sin politiska uppfattning liberal 
och till den allmänna uppfattningen optimist. Han blir liberal, emedan han ser, 
huru de förhållanden, som betinga individens och folkens lif, växlat, och då 
förstår han, att hvad man nu kallar det bestående, förr eller senare måste 
förändras. Han blir optimist, emedan han ser, huru de förändringar, som hittills 
inträffat, i det stora hela varit förbättringar. Just därför han känner forntiden, 
skulle han ej hafva velat lefva i den. Han föredrager att lefva i nutiden. Hälst 
skulle han vilja lefva i framtiden. 

Det är denna process som Montelius försöker beskriva i sina böcker och 
illustrera på Historiska museet. Att tilldela bronsåldern en absolut datering 
är därför bara en del av ett större projekt. 

Men om hans metod är konstgjord och han själv är en liberal optimist 
som helst vill leva i framtiden hur ska han illustrera denna process? En 
tänkbar inspiratör är Darwin. Montelius skriver:  

… dels i afseende på utvecklingsläran stå på rent darwinistisk ståndpunkt […] 
Hvad arten är för naturforskaren, det är nämligen typen för den förhistoriske 

 
6 Bo Gräslund, Relativ datering. Om kronologisk metod i nordisk arkeologi, (Tor, Tidskrift 
för nordisk fornkunskap, Vol. XVI, Gustavianum, Uppsala, 1974). 
7 Gunnar Ekholm, Studier i Upplands bebyggelsehistoria. II. Bronsåldern, (Uppsala, 1921), 1. 
8 John Torpey, The invention of the passport: Surveillance, citizenship and the state 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2000). 
9 Oscar Montelius, Om tidsbestämning inom bronsåldern med särskildt afseende på 
Skandinavien (KVHAA Handlingar 30, Stockholm, 1885) 84. 
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fornforskaren, och den sistnämnde […] söker numera att äfven spåra det inre 
sammanhang, som finnes mellan typerna, och visa, huru den ena typen, liksom 
den ena arten, utvecklat sig ur den andra. Vi kalla detta typologi.10  

Även om Montelius är darwinist haltar liknelsen mellan biologiska väsen 
och ting väsentligt, men accepteras så länge det handlar om forntiden eller 
s.k. primitiva kulturer. Darwin förklarar de slumpmässiga förändringar som 
leder fram till en viss art genom selektionsteorin, som huvudsakligen 
användas för att följa förändringen bakåt i tiden. Montelius typologi 
studerar förloppet i den omvända ordningen. Han börjar i botten:  

På högens botten låg ett stort rundt stenröse /…/ Alla dessa grafvar hade ett 
sådan inbördes läge, att ej ringaste tvifvel kan råda derom, att den understa är 
äldst; att den mellersta tillkommit först en längre eller kortare tid derefter och att 
den öfversta är yngst.11 

Typologin har ringa likheter med selektionsteorin utan bygger snarare på 
stratigrafi – lagerföljd.12 Montelius bör ha begripit detta och även de natur-
vetare som lyssnade till honom, men alla var fullt upptagna med idén om 
utvecklingen. 

Frågan är vad det är för utveckling Montelius följer, och vad denna 
konstgjorda indelning egentligen visar. Den inte är relevant för forntida 
förhållanden eftersom människan inte lever efter en konstgjord kultur-
utveckling. Korrelation saknas därför mellan Montelius systematisering och 
de forntida sammanhang där föremålen en gång skapades. Det är inte heller 
Montelius tanke. Vad han vill visa är att kulturutvecklingen pekar mot 
framtiden och ligger till grund för den framtidstro som han ville sprida. För 
att ro sitt projekt i hamn sätter han berättandet i centrum. Ett exempel:  

 
10 Oscar Montelius, “Typologin eller utvecklingsläran tillämpad på det menskliga 
arbetet” (Svenska fornminnesföreningens tidskrift, 10:3, 1899), 237–268. 
11 Skånska Aftonbladet och Sydsvenska Dagbladet, ”Från 3000-åriga grafvar. Märkliga 
fornfynd i Hammarlöf”, 20 september 1892. 
12 Gräslund, Relativ datering, 207–216. 
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Hvad åldern af de nu omtalade italienska spännena beträffar, synes det mig vara 
klart att, om vi fästa oss endast vid hufvuddragen, typerna i allmänhet hafva följt 
efter hvarandra i tiden ungefär i samma ordning, hvaruti de här behandlats.13 

Boken är med andra ord disponerad efter den tidsliga utveckling som han 
tycker sig kunna urskilja genom sin typologi. I samma bok hittar vi det 
kanske mest bisarra uttrycket för typologins egen besynnerliga logik: 

Erfarenheten från södra Europa visar emellertid, såsom vi sett, huru på ett visst 
utvecklingsstadium af spännet nålen städse [alltid] har en benägenhet att frigöra 
sig, tydligen emedan det på detta stadium möter svårigheter att göra nålen af 
samma stycke som spännet, utan att försvaga det hela.14  

Montelius vägrar uppenbarligen att tala om forntidens människor. Han är 
inte heller speciellt intresserad av forntiden, eller av föremål heller för den 
delen. Han vill tala om “typer”. 

Typer i följd har en större berättelsepotential än spännen eller yxor i 
följd. Skälet är att typen neutraliserar det enskilda och specifika i föremålet. 
Typens väsen ligger i dess konstruktion och inte exempelvis i dess form eller 
specifika skönhet. Montelius skriver:  

Ett sådant spänne i sin enklaste form är /…/ den ännu i dag brukliga säkerhets-
nålen. Men denna enkla form är mäktig af en förvånande rik utveckling, hvarför 
knapt någon fornsaksgrupp erbjuder en större omvexling än spännenas samt i 
följd deraf är ett lämpligare föremål för typologiska undersökningar och af större 
betydelse för fornforskningen.15 

Här ska vi inte förblindas av säkerhetsnålen, även om den förklarar en del. 
Istället är det begreppet ”omvexling” som är intressant. För Montelius är 
begreppet nämligen synonymt med utveckling och kanske också med 
Darwins selektionsbegrepp. Här finner vi också ett tydliggörande från 
citatet ovan där Montelius skrev: “Han söker numera att äfven spåra det 

13 Oscar Montelius, “Spännen från bronsåldern och ur dem närmast utvecklade former. 
Typologisk studie af Oscar Montelius” i Antiqvarisk tidskrift för Sverige, 6:3, 1880–1882, 
79. 
14 Ibid., 30. 
15 Ibid., 3, min kurs. 
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inre sammanhang, som finnes mellan typerna, och visa, huru den ena typen, 
liksom den ena arten, utvecklat sig ur den andra.”16 

Montelius typologi handlar med andra ord om att definiera det ögon-
blick där typen växlar om från den ena till den andra. Ögonblicket är inte 
vilket ögonblick som helst, utan en tid-punkt. Därför säger Montelius att:  

För ett fynd, i synnerhet om det tillhör en tid, då mynt ännu ej voro i bruk, är 
ofta ett spänne … af samma betydelse för tidsbestämningen, som ett mynt 
kunnat vara; förutsatt nämligen, att man förstår skilja de olika spänneformerna 
från hvarandra samt känner deras typologiska sammanhang/…/17  

Tingen har ingen mening, vare sig som kulturbärare, uttryck, symboler eller 
tecken. De förmedlar inte intentioner, inte skönhet eller någon form av 
social funktion. De är enbart tidpunkts-markörer och är som sådana identi-
fierade genom sin inre funktion, som vi såg i exemplet med nålen som hade 
problem med sig själv. Människan är exkluderad ur analysen eftersom 
forntidens människor liksom den samtida etnografins objekt betraktas som 
primitiva och oförmögna att förändra sina samhällen, även om de så vill. 
Istället är det tiden som är den avgörande faktorn. Allt utvecklas, enligt 
typologen, med tiden.  

Montelius typologi är bisarr, men han är oerhört respekterad i Europa. 
Han är inte heller ensam om att nå framgång genom besynnerliga resone-
mang. Den berömda brittiska antropologen E. B. Tylor skriver: What the 
task is like, may be almost perfectly illustrated by comparing these details of 
culture with the species of plants and animals as studied by the naturalists. 
To the etnographer, the bow and arrow is a species /…/18 

När Riksdagen 1845 beslutar att bygga Nationalmuseum presenterar 
riksantikvarien B. E. Hildebrand (1806–1884), som var djupt engagerad i 
treperiodsystemet, en promemoria för Vitterhetsakademien med en plan 
över inte bara Historiska museet utan över hela Nationalmuseum, där han 
också intecknar framtiden.19 

Tillväxten av föremål är enorm under det sena 1800-talet och Historiska 
museets samhällsposition blir allt starkare. Besökare från alla samhällsklas-

 
16 Min kurs. 
17 Montelius, Spännen från bronsåldern, 3f. 
18 Edward Burnett Tylor, Primitive culture: Researches into the development of mythology, 
philosophy, religion, language, art, and custom (Vol. 1, London, 1871), 7. 
19 Bror Emil Hildebrand, Pro Memoria, (Utdrag ur Academiens Protocoller 1844–45). 
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ser strömmar till. Vad fick de se? I huvudsak tiden. Museet är nämligen 
organiserat som en vandring genom tiden från den äldsta stenåldern fram 
till och med medeltiden. Hela Nationalmuseum är organiserat som en 
hegeliansk vandring med andens utveckling upp genom byggnadens alla tre 
våningar, likt Neues Museum i Berlin.20 

Nationalmuseum inrymmer således tiden, även framtiden, men det är på 
Historiska museet som tiden är mest synlig och framför allt på avdelningen 
för stenåldern. Här hänger stenyxor i böljande tidsvågor, med de minsta 
först och sist och de största i mitten, men även bronsålderns och järnålderns 
föremål vittnar med sin typologiska ordning om tidens svindlande gång och 
besynnerliga “omvexlingar”.  

Historiska museet är en utbildningsanstalt med det explicita syftet att 
genom en tidsupplevelse utbilda människor i att förstå tidens betydelse för 
samhällsutvecklingen. Detta sker samtidigt med en striktare synkronisering 
av tiden i samhället i stort. 1878 får Sverige nämligen en enhetlig tid, något 
som tvingades fram genom utbyggnaden av järnvägen. Det är också järn-
vägen som möjliggör för Montelius att resa runt i Sverige och i Europa för 
att genomföra arkeologiska utgrävningar och därmed utveckla sin idé om 
den komparativa typologin. Hans brev till Agda vittnar om detta.21 Det före-
faller därför självklart att när han ska förklara sin typologi gör han det 
genom en bild av järnvägsvagnarnas omvexling från en typ till en annan. 

Tiderna förändras 

Men tiderna förändras, som Montelius konstaterade och efter hans död 
1921 sker en omvexling, men en omväxling som förebådar Montelius egen 
framtidsdröm, nämligen idén om det goda samhället – Folkhemmet. 

Trots mycket gemensamt skapas i Sverige och i Tyskland två motsatta 
självbilder under det sena 1800-talet och 1900-talets första hälft, som också 

20 Dan Karlholm, “The New Neues Museum in Berlin” i The Museum Beyond the Nation, 
red. Johan Hegardt (The National Historical Museum, Stockholm Studies 21, 2012), 
113–125.  
21 Patrik Nordström, Arkeologin och livet: ett dubbelporträtt av paret Agda och Oscar 
Montelius genom deras bervväxling 1870–1907 (KVHAA, Stockholm: Atlantis, 2014). 
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följer två olika moderniseringslinjer. Om tyskarna utgår från nationens 
storhet talar svenskarna om nationens godhet.22 

Under 1900-talets början drabbas Sverige av sociala kriser och konflikter, 
som bland annat mynnar ut i uppgörelsen mellan socialdemokraterna och 
arbetsgivarna 1933, den s.k. ”Saltsjöbadsandan”. Samma år inträffar kristall-
natten i Tyskland.  

Tillskillnad från under Montelius tid betraktas nu Europa med skep-
ticism, som neofeodalt, patriarkiskt, hierarkiskt, ojämlikt och det krävs pass. 
Välfärdsstaten blir under 1930-talet det centrala för svenskarna.23  

Den sociala ingenjörskonsten skapar ett samhälle som är en dröm för 
många, men samma samhälle ger också upphov till tvångssteriliseringen, 
som förankras med största precision i en ekonomisk rationalitet och 
demokratisk politik.24 

De svenska socialdemokraterna följer något som Nina Witoszek har 
kallat ”harmonins imperativ”, med vilket man vill undanröja konflikter och 
spänningar genom rationella analyser, kompromisser och konsensus. Syftet 
med folkhemmet är att skapa en god relation till moderniteten och på så 
sätt få till stånd en gemenskap mellan det förflutna och framtiden, de 
förändringsvilliga och de konservativa, det offentliga och det privata. Ur 
detta skapas begrepp som medarbetare, medborgare och medansvar.25 

Svenskarna söker sitt mytiska ursprung i den romantiserade bilden av 
familjen – ”Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan”, som 
Per Albin Hanson uttrycker det i sitt ”Folkhemstal” – och det är denna bild 
som blir bärande och som sedan mynnar ut i begrepp som folkrörelse, 
folkupplysning och folkhögskola.26 

Muserna och kulturmiljövården faller in i leden. 1923 tillträder Sigurd 
Curman som riksantikvarie och därmed som chef för Historiska museet. 
Fram tills dess har verksamheten följt B. E. Hildebrands principer från 1845. 
Historiska museet är fullt till bristningsgränsen. Under 1920- och 1930-talet 
 
22 Nina Witoszek, “Moral Community and the Crises of the Enlightenment: Sweden and 
Germany in the 1920s and 1930s” in Culture and Crises: The case of Germany and 
Sweden, eds. Nina Witoszek and Lars Trädgård (New York & Oxford: Berghan Books, 
2002), 53. 
23 Nina Witoszek & Björn Trägårdh, “Introduction” in Culture and Crises: The case of 
Germany and Sweden, eds. Nina Witoszek and Lars Trädgård (New York & Oxford: 
Berghan Books, 2002), 9. 
24 Ibid., 6. 
25 Witoszek, Moral Community, 52f. 
26 Ibid., 58. 
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görs därför starka satsningar för att ordna upp i kaoset. Bland annat införs 
ett nytt begrepp, skådesamlingar. Om den tidigare principen är att ställa ut 
allt i böljande tidsvågor efter typologins principer, väljs nu ett färre antal 
föremål ut för besökaren. Resten placeras i magasin.  

I inledningen till boken Folkhemmets museer understryks folkhems-
tanken och Per Albin Hanssons berömda tal om det goda medborgar-
hemmet. Här påpekas också att Hansson höll sitt tal dagen innan – den 18 
januari 1928 – Curman undertecknar en skrivelse till regeringen med för-
slag till nya lokaler för Historiska museet.27  

Museerna ska nu bli ”folkliga bildningsanstalter”, som Curman uttrycker 
det, med det uttalade syftet att förmedla historisk bildning till hela folket 
och på så sätt säkra demokratin och samhällsutvecklingen och därmed 
skapa en homogen modern nationell identitet.28 En ny politisk estetisering 
av nationens historia är ett faktum. Borta är också tiden i den mening som 
vi sett Montelius definiera den. I dess ställe placeras en idé om en nation, en 
ras, en historia, en religion och ett folk, en idé som får sitt fulla uttryck 1943 
när utställningen Tiotusen år i Sverige öppnar i Historiska museets sedan 
1939 nya lokaler på Narvavägen. Utställningen är ytterst modern och 
avspeglar folkhemsandan och utställningsrummen fylls inte huvudsakligen 
med föremål utan också med stolar, bord, böcker och gröna växter, allt för 
att skapa hemtrevnad. Svensken har sedan stenåldern utan konflikt och 
genom familjens styrka och en säregen konsensus byggt sitt land steg för 
steg, vill utställningen hävda. Därmed pekar utställningen direkt på tiden 
och det politiska etablissemangets förmåga att kontrollera dess pendling 
mellan det goda och det onda, det konstruktiva och det destruktiva, i sin 
strävan att skapa det goda samhället. I delvis ombyggd form står utställ-
ningen kvar fram till 2002 när den svenska museipedagogiken och kultur-
arvspolitiken tillsist inser att Sverige inte längre består av en nation, en ras, 
en historia, en religion och ett folk samt att folkhemmet är upplöst, om inte 
tidigare, så i varje fall 1995 när Sverige efter flera ekonomiska kriser blir 
medlem i EU.  

I den senaste permanenta utställningen på Historiska museet, Sveriges 
historia, som öppnade 2010, placerar man emellertid folkhemsbrottet till 
mordet på Olof Palme 1986. Det är också tydligt att museet tycker sig kunna 

 
27Anders Bergström & Victor Edman, Folkhemmets museum: byggnader och rum för 
kulturhistoriska samlingar (Stockholm: Byggförlaget, 2005), 9. 
28 Bergström & Edman, Folkhemmets museum, 9f. 
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kontrollera tiden fram till just 1986. Utställningen är nämligen ordnad efter 
en tidslinje fullt synlig i golvet, men efter 1986 bryter den successivt sam-
man och löses upp i temporala identiteter. 

Det är inte oviktigt i sammanhanget att Henrik Berggrens bok om Olof 
Palme bär titeln Underbara dagar framför oss.29 Inte heller är det oväsentligt 
att utställningen Sveriges historia avslutas med en spikrak linje mot framtiden. 
I sin promemoria intecknar Hildebrand också framtiden, som vi såg, och 
Montelius vill “Hälst /…/ lefva i framtiden”. Från typologins tidsvågor över 
folkhemmets dröm om det goda samhället och utställningen Tiotusen år i 
Sverige till utställningen Sveriges historia finner vi ett folks och en nations 
strävan att kontrollera tiden och därmed den närmast patologiska drömmen 
om framtidens underbara dagar. Lockropet ljuder fortfarande inom den 
politiska retoriken även om framtiden inte tycks lika villig att låta sig manipu-
leras på samma sätt som tidigare, inte ens på ett historiskt museum. 

 
29 Henrik Berggren, Underbara dagar framför oss: en biografi över Olof Palme 
(Stockholm: Norstedts, 2010). 
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Den möjliga bilden 

Dan Karlholm 

Bildens natur är ett skeende eller närmare bestämt ett kommande till bild.  
En bild visar alltid att det verkliga och det overkliga, det varande och det icke-
varande är sammanflätat. Bilden är […] en ursprunglig erfarenhet av ett bortom 
sig själv, ty en bild visar sig själv som bild i och med att den avbildar, efterbildar, 
eller förebildar något annat än sig själv. Bilden är lika mycket ett simulakrum. 
Bildens gränser är bilden själv eftersom ingen bild kan avbilda sig själv och 
bilden visar sig själv i alla möjliga bilder.1 

Alla möjliga bilder. Det betyder ungefär vilka olika slags bilder som helst. 
Men om vi tar ordet möjlig på orden: är alla bilder möjliga? Eller: är bara 
alla möjliga bilder möjliga? Uttrycket ”alla möjliga” tycks formulera en 
inskränkning – många, vissa men inte alla. Men om vi tänker på alla bilder 
som finns, som alltså möjliggjorts genom att realiseras som bilder – ett ord 
som på ett tacksamt sätt innefattar både det som finns att se i eller på bilden 
och bilden själv som materiell gestalt, ungefär motsvarande engelskans 
image respektive picture – så vill jag här försöka betrakta alla dessa bilder 
som möjliga.  

Att alla befintliga bilder är möjliga framstår kanske som en omöjlig eller 
bara löjlig formulering, för att inte tala om tanken som härmed kommer till 
uttryck, men mot bakgrund av att vi i regel tänker oss möjligheternas tid 
och det möjligas sfär som något som föregår förverkligandet, bjuder tanken 
på bilden som sådan som möjlig, som alltjämt möjlig, motstånd mot var-
dagsförståndet.  

Ett villkor för att skänka påståendet att bilder är möjliga bilder – även 
sedan de blivit till, tagit form eller gestaltats – ett mått av rimlighet är att de 

1 Marcia Sá Cavalcante Schuback, Att tänka i skisser: essäer om bildens filosofi & filosofins 
bilder (Göteborg: Glänta, 2011), 105, 72–3. 
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ses i sin konstitutiva dubbelhet, som Marcia i ovanstående citat talar om. 
Bilden sammanflätar det varande och det icke-varande. Bilden är själv-
refererande i grunden, det vill säga upprättar ett förhållande till sig själv 
som bild. Medan de allra flesta konsthistoriker nöjer sig med att begrunda 
vad bilden gestaltar och hur, ofta även när och varför, försöker snarare 
filosofer tänka vad det betyder att bilden gestaltar. Det handlar då om 
bildens vara, dess sätt att vara till.  

Från ett fenomenologiskt perspektiv är bilden själv verklig, sin egen värld 
och därmed, med Marcias ord, ”grundläggande relationell”, det vill säga 

ogripbar […] och oförsonlig […] med all idé om substans, bestämning, 
subjektivitet och essens. Det relationella kan inte förstås som en relation mellan 
två ting, två sakförhållanden eller två substantiella eller processuella bestäm-
ningar. Det relationella ställer begripligheten inför en gräns eftersom det rör sig 
om ett sammanfallande mellan identitet och differens, mellan att vara och att 
icke vara. När realiteten inte längre förstås utifrån en idé om föremålslighet eller 
real existens träder den fram som ’abstrakt’, den framträder som figurlös, 
gestaltlös, formlös; som rörelse, dynamik och kraft. Här kopplas abstraktionen 
främst till tidens förgänglighet och framför allt till tidens formlöshet. Här finns 
ingen romantisk idé om vare sig någon prototyp eller något förment väsen 
bakom olika framträdelser, utan det handlar om försöket att i en framträdelse 
visa hur det formlösa kommer till form.2  

Ordet form ska här inte förstås som en fast substans, lika lite som bild i 
”kommande till bild” är en sådan. Det torde snarare röra sig om formlös 
form eller formad formlöshet, med en formulering som slår fast det flyktiga 
eller förflyktigar det fasta. Detta dynamiska perspektiv komplicerar dock 
vårt umgänge med bilder, ett ord som knappt kan användas längre om vi 
förstår dess grundläggande väsen som ett grundlöst skeende. Substantivens 
substanser verbaliseras bara för att förvandlas till nya substantiv; bild blir ett 
bildande, målningen oskiljaktig från dess målande, utan att de senare orden 
entydigt förknippas med ett preparativt görande, med konstnärens arbete 
innan bilden blev till. Med Marcias synsätt fortsätter bilden att bilda, att bli 
till, att komma till bild, att ske.  

Med inspiration från Marcias utläggning om bilden i Att tänka i skisser 
vill jag alltså pröva att se en bild, ja varje bild, som alltid och för alltid en 
möjlig bild. Adjektivet möjlig väcker en rad filosofiska dikotomier till liv; 
potentiell – aktuell eller aktualiserad; virtuell – reell eller realiserad samt 

 
2 Ibid., 115. 
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kanske också latent – manifest. Problemet med dessa är emellertid att de 
bokstavligen särskiljer det som måste hållas samman. Före skiljs från efter, 
icke-varat från varat. Det första ledet tänks som tidigare än det som så 
småningom blir till.3  

Vad jag vill försöka argumentera för i denna min skiss är att bilden aldrig 
släpper sin möjlighet ifrån sig. Den färdiga bilden, som konstnären i regel 
signerat, kanske låtit rama in och lämnat ifrån sig, skänkt bort, sålt eller 
bara lämnat därhän, är också alltid fortfarande en möjlig bild. Möjligheten 
ska då inte uppfattas som förborgad inom ett föreliggande skede, då ”allt” 
tycktes konstnären möjligt och bilden – den bild som ska bli till – kunde ta 
olika skepnad; varje fläck retuscheras, varje linje raderas och varje yta målas 
över. Möjligheten hos bilden förblir ett karakteristikum hos bilden efter det 
att den kommit till. Möjligheten blir då en oskiljaktig del av bildens tillvaro.  

Jag anspelar härmed inte på möjligheten för bildens skapare att i efter-
hand, efter att bilden levererats till världen, måla om eller revidera något i 
bilden, även om detta i regel alltid låter sig göras. Bildens möjlighet är något 
mycket mer grundläggande, ja snarast motsatsen till att i efterhand lägga till 
eller dra ifrån något. Att addera till respektive subtrahera från bilden ger 
upphov till nya bilder med nya förkroppsligade möjligheter. Ordet möjlighet 
konnoterar förvisso en zon av pågående arbete, tankeprocess och skapar-
vånda, men den möjlighet jag talar om är oberoende av det föregående 
respektive efterföljande arbete en bild underkastas. En bild kan ta år att 
producera respektive väljas ut på ett ögonblick. Den konstnärliga arbetstiden 
är åtminstone sedan renässansen ingen måttstock för kvalitet, inte heller för 
den (abstrakta) kvalitet som bildens möjlighet utgör. 

Till skillnad från de gängse dikotomier jag just nämnde, och som möjlig 
kan associeras till, kan inte möjlig själv infogas i denna semantiska logik. 
Medan både det potentiella och det virtuella tänks som stadier av 
möjligheter som kan bli till, aktualiseras eller realiseras, saknar vi ord för det 
möjligas realisering som sådan – mot ordet möjlig står bara dess negation: 
omöjlig. Även om vissa fenomenologiska filosofer laborerar med verklig 
eller nödvändig som motpol till möjlig är strängt taget ordet omöjlig det 
enda möjliga ordet att mobilisera mot möjlig, åtminstone i det svenska 
språket. Trots ordets innehållsliga affinitet med potentiell, virtuell och latent 

3 ”Contrary to the traditional idea of potentiality that is annulled in actuality,” skriver 
dock Agamben, ”we are confronted with a potentiality that conserves itself and saves 
itself in actuality”. Giorgio Agamben, “On Potentiality”, Potentialities: Collected Essays in 
Philosophy, övers. Daniel Heller-Roazen (Stanford: Stanford U.P., 1999), 184. 
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saknar vi ett ord för realiseringen av dess inneboende egenskaper, för 
aktualiserad, realiserad respektive manifesterad. Vi saknar ordet förmöjligad 
i svenskan. Antingen är något möjligt eller inte, vilket leder till följande 
paradox: antingen är något möjligt, vilket det nästan alltid är oavsett sanno-
likhet, eller också – alltid en möjlighet om än sällsynt – är det omöjligt. Till 
skillnad från det möjliga, som bara nästan alltid är möjligt, är dock det 
omöjliga själv aldrig omöjligt. Skillnaden påminner om varats öppenhet 
gentemot dess förslutande, om villkorlighet gentemot ovillkorligheten, 
frihet mot nödvändighet och metaforiskt liv kontra död.  

Den senare metaforen låg Walter Benjamin varmt om hjärtat, även om 
han också ville frånkänna förbindelsen bildlighet: ”Tanken om konstverks 
liv och fortlevnad bör förstås helt sakligt och ometaforiskt. Att liv måste 
tillskrivas även annat än biologiska organismer har man antagit till och med 
i tider då tänkandet varit som mest fördomsbundet.”4 Det är nämligen inte 
naturen som borgar för liv, enligt hans sätt att se, utan historien. Det senare 
ordet bör också uppfattas lika sakligt som småskaligt; det handlar inte om 
historiens buller, krig och fred eller viljan till makt hos individer, folk eller 
stater. Det handlar hos Benjamin om verkets egen förvandling: ”i sin 
fortlevnad, som ju inte kunnat kallas så om den inte varit en förvandling 
och förnyelse av något levande, förändras originalet.” Konstverket tillskrivs 
”eftermognad”5, ett ordval som antyder en fas med inneboende ändlighet, 
då all mognad bär sin oundvikliga förruttnelse inom sig. Men med tanke på 
hur Benjamin ser på frågan om ursprung eller ursprunglighet, som inte har 
med uppkomst att göra, tycks eftermognaden kunna slå upp som en 
möjlighet i en räcka av dialektisk utveckling. ”Ursprung avser inte det upp-
komnas tillblivelse, utan snarare det som uppstår ur tillblivelsen och 
förgängligheten. Ursprunget står som en strömvirvel mitt i det varandes 
flod och suger in uppkomstmaterialet i sin rytmik.” Ursprunget reserveras 
således inte för en föregående, potentiell fas, utan blir det som liksom hos 
Martin Heidegger i Konstverkets ursprung, har möjlighet att springa fram ur 
verket. Ursprunget kopplas hos Benjamin till verkets både ”för- och efter-
historia”. Det handlar om att ”fastställa fenomenens tillblivelse i deras vara. 

 
4 Walter Benjamin, ”Översättarens uppgift”, Språkfilosofiska texter, övers. Lars Bjurman 
(Göteborg: Daidalos, 2013), 41. 
5 Ibid., 43. 
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Ty den filosofiska vetenskapens varabegrepp mättas inte i fenomenet, utan 
först i en förbränning av dess historia.”6 

Under arbetet med en bild är ett närmast oändligt antal bilder möjliga, 
särskilt i början, men endast en bild blir arbetets resultat. Att kalla den 
bilden för möjlig, som jag här dristar mig till är att göra våld på vardags-
språket, enligt vilket möjligheternas tid måste ses som principiellt avslutad i 
den färdiga bilden. Det fanns ett antal möjligheter för konstnären att välja 
mellan. I den färdiga bilden finns dessa inte längre, vilket innebär att den 
färdiga bilden enligt vardagsspråkets ofrivilligt paradoxala logik blir en icke-
längre möjlig eller o-möjlig bild. Möjligen kunde man hävda att den färdiga 
bilden realiserat en men endast en av alla möjliga bilder. I princip alla 
möjligheter har då uttömts eller förklingat i den förfärdigade bilden. En 
möjlighet skulle därmed kvarstå, låt vara i mumifierad form, vilket sam-
tidigt innebär att den möjlighet som konstnären realiserat därmed övergått 
från flyktigt till fast, rörligt till stabilt, möjligt till icke-längre möjligt eller o-
möjligt. Kanske kan varje målning, varje teckning eller skiss ses som frusen, 
som ”fotograferad” eller hejdad i steget. Detta är dock ett objektifierande 
synsätt som inte tar vara på bildens realitet eller vara, dess resurser eller 
förmågor. En färdig bild är inte färdig i bemärkelsen avslutad eller ”död”, 
utan en bild med färdigheter.  

Om vi leker med tanken på att möjliggöra verbet förmöjliga respektive 
adjektivet förmöjligad i det svenska språket, skulle vi kunna åberopa stöd 
från detta språks germanska rötter. Ordet möjlig blir möglich på tyska. Det 
mjuka, böjliga och onomatopoetiska ”j:et” i möjlig hårdnar i tyskan till ett 
”g”. En möjlighet eller Möglichkeit beskriver ett tillstånd under vilket vissa 
saker kan ske, kanske till och med under vilket vissa saker är troliga att 
inträffa. Det är möjligt att jorden imorgon går under, men det är inte troligt. 
I etymologin för möglich ligger också vermögen, förmåga (vars ”g” blivit lika 
osynligt som ohörbart i ordet möjlig), som syftar på möjligheten att kunna 
eller förmå något (etwas machen, där ”g” assimilerats till ”ch”). Förmåga 
länkar i sin tur till förmögenheter, ett slags tillgångar. Här blir emellertid en 
splittring tydlig, där det senare ordet tycks ha objektifierat det som 
fortfarande hålls öppet i förmågor. Att vara förmögen är inte bara att vara 
rik på ting eller pengar, utan framför allt att vara i stånd att, att kunna göra 
något, att vara utrustad med handlingsberedskap, kapacitet eller resurser att 

6 Walter Benjamin, ”Kunskapskritiskt företal [till Ursprung des deutschen Trauerspiels,
1928]”, 71–72. 
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företa sig något. I regel har förstås också den rike i kraft av sina monetära 
resurser denna förmåga – om inte annat genom att kunna köpa de egen-
skaper eller förmågor i form av arbetskraft som en viss uppgift eller önskan 
kräver, men detta är en vulgär utvidgning och förslutning av den öppna 
bestämningen hos förmögen. Den som äger en Rembrandtteckning kan 
därigenom betraktas som relativt förmögen, vulgärt uttryckt, men det 
viktiga för min föreliggande skiss är att oavsett detta fastslå bildens för-
mögenhet, dess kvarvarande förmöjligade möjlighet.  

Mitt resonemang handlar inte om tolkning eller tolkningsmöjligheter, 
där en bild kan förstås på en mängd olika sätt. Det handlar inte om vad som 
är möjligt att göra med eller inför bilden. En Rembrandtmålning kan som 
bekant användas som strykbräda, men det säger inget om dess karaktär av 
bild. Bilder vi kallar konst, och som jag underförstått utgår ifrån i denna 
text, skiljer sig också från andra ting genom att inte vara underkastade 
tjänligheten eller en specifik användning, förutom den mycket specifika 
användning som kan sägas bestå i det oanvändbara perceptuella umgänget.  

Det vore inte heller korrekt att säga att bilden bär på en rad möjligheter, 
som om möjligheterna vore externa tillägg till bilden. Möjligheten är 
oupplösligt förenad med bildens varastruktur. Det finns i bilden som bild 
ingen materiell grund, som alltså skulle vara fast, reell eller verklig (och inte 
bara möjlig) utifrån vilken dess otaliga möjligheter strålar. Bilden och 
möjligheten är ett. De organiska material som konstnären använt och som 
ännu finns i bilden, liksom den tid och det arbete baserat på teknik och 
kunskap som nedlagts i bilden och ännu präglar den, kan inte längre, efter 
att bilden uppstått, betraktas för sig. Alla dessa fysiska förutsättningar och 
moment har uppgått i bilden, absorberats med den. Det vore omöjligt att 
extrahera dem från bilden i efterhand. Delar av bilden kan bytas ut eller 
restaureras, vilket ger upphov till en förnyad bild, vilket i sin tur inte är mer 
eller mindre bestämmande för dess identitet än när en organisk varelse 
underkastas ett operativt ingrepp av patologiska eller estetiska skäl.  

Hela bilden kan också destrueras och därmed göras ”omöjlig” i yttre 
mening, men bilden som bild kan likväl kvarstå och ”leva” vidare som 
minne eller i reproducerad form efter dess fysiska destruktion. Om bilden 
istället skulle försvinna eller glömmas bort har den dock fallit offer för en 
tillsvidare-baserad funktionell omöjlighet i yttre mening, ett tillstånd som 
först kan upphävas om bilden hittas eller uppmärksammas igen.  

Men, om detta nu inte handlar om bildtolkning i traditionell mening, 
där bilden tas för given som sådan medan de så kallade tolkningarna, 
läsningarna och utläggningarna varierar, så talar jag utan tvekan om upp-
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levelsen av bilden såtillvida som den förenar sig med bildens framträdande. 
I de teckningar som vi kallar skisser, och som ofta är trevande utkast eller 
förberedelser till andra, mer elaborerade verk (och då oftare kallas studier), 
anar vi bildens framträdande på ett tydligare sätt än i den ambitiöst 
upplagda oljemålningen, med sina lager på lager av färgskikt och avsikt-
lighet. Bildens immanenta möjlighet är dock inte mindre i det senare fallet. 
Att verkligen studera en bild, såväl på dess ideala avstånd som ohövligt nära 
intill och tillbaka igen, leder oss att uppmärksamma vad Gottfried Boehm 
kallat den ”ikoniska differensen”, nämligen hur exempelvis en brun fläck i 
bildens nederkant är ett stycke solvarm jord och samtidigt är en kvantitet 
bränd umbra utpenslad med linolja.7 Vår upplevelse av bilden är beroende 
av uppmärksamheten mot och vetskapen om denna dubbelhet. Det folkliga 
divertissemang som kallas trompe l’oeil leker istället med möjligheten att 
bilden inte ses som bild, utan som ett stycke faktisk verklighet i vardaglig 
mening, vilket förr eller senare leder betraktaren mot en smärre chock, när 
det sedda avslöjar sig som bild. För andra bilder, de allra flesta, gäller att de 
hänger inramade på en vägg eller balanserar på socklar, vilket redan från 
början anger deras möjlighetsbetingelser som bilder att uppfatta och 
betrakta som bilder.  

Att betrakta en bild som bild skulle enligt min skissartade tankegång 
också innebära att se den som endast möjlig, där ”endast” inte anger en 
inskränkning utan ett lika allomfattande som nödvändigt tillstånd. Detta 
gäller bildens beståndsdelar såväl som dess helhet. Att se en del av en bild 
som möjlig är att förstå att denna del kunde se annorlunda ut – det är att se 
möjligheten av en annan möjlighet. Att se en del som del är att se en annan 
sak i denna del än vad man faktiskt ser när man betraktar denna del som en 
oskiljaktig del av bilden som helhet.  

Delen är en intressant komponent av bilden i kraft av dess öppna 
karaktär och lösa struktur. Delarnas antal i en bild är i princip lika oändligt 
som delens avgränsning är flytande, skiftande. Att se delen som del i en bild 
är att förstå att den inte bara kunde ha varit annorlunda utan att den också 
var det innan bilden fann sin slutgiltiga form, som paradoxalt nog inte är 
slutgiltig. Bildens så kallade färdiga eller slutgiltiga form är inte slutgiltig 
eller färdig, vilket är en definitionsegenskap hos en bild till skillnad från en 
tavla såsom ett rent fysiskt objekt (som dock i kraft av dess organiska 

7 Gottfried Boehm, “Die Wiederkehr der Bilder”, Boehm (utg.), Was ist ein Bild? 
(München: Fink, 1994), 11–38. 
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åldrande inte heller är slutgiltig i bokstavlig mening). Att kalla en tavla för 
möjlig vore meningslöst, eller endast konsthistoriskt relevant utifrån vilka 
önskemål respektive historiska direktiv, som aldrig är outtömliga, som kan 
ha förelegat inför konstverkets tillkomst. ”Allt är inte möjligt alla gånger”, 
påpekade Heinrich Wölfflin, för att legitimera konstvetenskapens arbete 
med att förklara vad som skiljer skilda tiders framställningar av olika scener 
och motiv.8 Men de bilder jag talar om här måste skiljas från både fysiska 
tavlor och konstverk (även om jag hela tiden tänker på konstverk). Vi måste 
kunna frilägga bilden (the image) i bilden eller konstverket i form av en 
oljemålning på duk (the picture), samtidigt som vi inser att detta faktiskt är 
en omöjlighet.9 Bildens är ontologiskt oskiljaktig från dess bild. Bildens 
möjlighet berör den bild som står att finna i konstverket, vars möjlighets-
betingelse i begränsad mening är dess materiella förutsättningar som gestal-
tat objekt bestående av till exempel linne, linolja och pigment, brons, gips 
eller marmor.  

Att se bilden som möjlig i verket, och bildens delar som möjliga 
beståndsdelar av bilden i verket, är att se bilden som öppen och ”definitivt 
oavslutad” med Marcel Duchamps ord om Det stora glaset.10 Det är också 
att se ”konstverkets ursprung”, inte som en historisk eller förhistorisk om-
ständighet före verket eller bilden, utan som det som verkbilden ger upphov 
till och håller öppet och som Heidegger också kallar värld.11  

Enligt Heidegger är människan en skiss, ett utkast, en möjlighet som 
bidar sin tid mot den sista möjligheten, som utgörs av döden. Bilden är 
också en skiss, ett utkast, en möjlighet, vars sista stadium, möjligheten att 
bilden helt ska upphöra att existera, också finns där. Det naturliga existens-
villkoret för en bild är dock dess ”odödlighet”, vilket både omfattar den bild 
som låter en bild framträda, och den bild som därmed framträder ur bilden. 
Att kalla denna dubbla bild möjlig skulle kunna uppfattas som alltför 
statiskt, som en fast egenskap, medan denna möjlighet snarare ska ses som 
något i bildens pågående, något som likt ett väsen aldrig helt kan fastställas.  

 
8 Heinrich Wölfflin, Konsthistoriska grundbegrepp: stilutvecklingsproblem i nyare tidens 
konst, övers. Bengt G. Söderberg (Stockholm: Svenska bokförlaget/Norstedts, 1957), 12. 
9 T.ex. W.J.T. Mitchell, Image Science: Iconology, Visual Culture and Media Aesthetics 
(Chicago & London: The University of Chicago Press, 2015), 16–8. 
10 T.ex. Thierry De Duve (red.), The Definitely Unfinished Marcel Duchamp (Halifax: 
Nova Scotia College of Art and Design, 1991). 
11 Martin Heidegger, Konstverkets ursprung, övers. Sven-Olov Wallenstein (Göteborg: 
Daidalos, 2005). 



DEN MÖJLIGA BILDEN – KARLHOLM 

273 

Det är inte troligt att mina utläggningar lägger något väsentligt till Marcias 
essäer, men helt omöjligt är det inte.  
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Poesi och filosofi – gräns och (o)möjlighet 

Magnus William-Olsson 

I essän ”I namn av vad?” för Giorgio Agamben ett resonemang om den 
politiska filosofins misslyckande som går ut på att den inte vågat pröva sig 
mot poesin:1 ”Den moderna filosofin har misslyckats i sin politiska uppgift 
eftersom den har förrått sin poetiska, den har inte vågat eller velat riskera 
sig i poesin.” Den korta essän är, om man så vill, ännu ett av de många 
uttrycken för den kamp – filosoferna brukar kalla den ett ”gräl” – som rått 
mellan filosofi och poesi alltsedan filosofins födelse. Och fastän Agamben 
med självklarhet ser sig som poesins försvarare är det inte utan att man som 
poet känner igen den tröttsamma art av ”mansplaining” som genomsyrat 
filosofernas förhållande till oss poeter åtminstone sedan Sokrates dagar. 
Agambens tes är att poesin traditionellt talar eller tiger i namn av Gud och – 
som politiken – i namn av folket: ”[F]olket är alltid poetens objekt och 
samtidigt subjekt för ett anspråk”, skriver han. Men vid en särskild tid-
punkt, på tröskeln till moderniteten, då det blir uppenbart att såväl Gud 
som folket är frånvarande, vänder sig poesin till filosofin. Denna tidpunkt 
har ett namn: Friedrich Hölderlin. En dialog blir plötsligt möjlig, i och 
genom ett ademia (av grek a ”icke” och demos ”folk”). ”[A]demia är för 
poeten och för filosofen – eller bättre, för poeten-filosofen eller för filo-
sofen-poeten –, namnet på den oupplösliga förbindelsen som förenar poesi 
och filosofi och, därtill, namnet på den politik som återknutit till levandet 
(demokratin i vilken vi idag lever är väsentligen ademia), och det namnet är, 
därför, ett tomt ord.” 

Det ligger en del i hans resonemang, tror jag. Det är sant att kampen 
mellan filosofi och poesi gäller ordet. I historisk mening är det också sant att 
poesin ofta talat i namn av det gudomliga och folket. Genom århundraden 

1 Giorgio Agamben, ”In nome di che? ”, Il fuoco e il racconto (Rom: Nottetempo, 2014). 
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av dygdiga Homerosstudier har vi alla lärt oss att den gudomliga invoka-
tionen är diktens ursprung: mēnin aeide thea ”Vreden sjung gudinna” Och 
sången handlar ju om hjältens dåd och svarar, ja, mot folkets anspråk på 
nöje, sammanhang, njutning, spänning, insikt. Och eftersom den där poet-
filosofen/filosof-poeten verkligen intresserar mig – om hen alls är möjlig – 
så bestämmer jag mig för att gilla Agambens bok, fastän han själv var gång 
viker av istället för att riskera sig i poesin. I en annan av bokens essäer, som 
handlar om den skapande akten, kommer han närmare.2 Här återvänder 
Agamben ånyo till det som jag uppfattar som hans kanske mest snillrika 
tankegång (av dem jag tagit del av, alltså, han publicerar sig ju minst sagt 
ymnigt), den där han genom Aristoteles Om Själen och Metafysik närmar 
sig hur man kan tänka tillblivelsen, hur något går från möjlighet till akt 
(från dynamis till energeia).3 Det snillrika gäller Agambens upptäckt av en 
andra möjlighet (i det omöjligas (adynamis) aktualisering: ”möjligheten-av-
icke är ett inre motstånd i möjligheten som möjliggör att den inte uttömmer 
sig i akten utan tvingar den åter till sig själv, att göra sig till potentia 
potentia, i kraft av själva omöjligheten.” I denna Aristotelesläsning har 
Agamben givit den filosofiska poetiken en chans att förstå varför dikten 
aldrig uttöms i läsningen, utan alltid efter varje läsning ånyo står fram som 
oläst och möjlig. Men Agamben ser hellre en annan poetologisk använd-
ning av sin insikt: ”Vad är väl poesin”, skriver han, ”annat än en operation i 
språket som deaktiverar och förverkar de kommunikativa och informativa 
funktionerna för att öppna språket för en annan, möjlig användning? Eller, 
med Spinozas terminologi, den punkt där språket har deaktiverat sina 
användbara funktioner, vilar i sig självt och kontemplerar sin möjlighet att 
säga.” Det är förstås här den politiska filosofin, enligt Agamben, borde 
riskera sig i poesin. 

Det jag finner problematiskt, typiskt filosofiskt – skulle man kanske 
kunna säga – med Agambens poetik är att han gör poesin till ett filosofiskt 
föremål. Som hos nästan alla filosofer som alls intresserar sig för poesi, 
inträder en sorts andtruten vördnad när Agamben tar sig an den. Denna 
vördnad försöker, men lyckas inte dölja sitt anspråk. Just det anspråk som 
filosofin alltsedan den blev till riktat mot poesin. Man skulle helt enkelt 

 
2 ”Che cos'è l'atto di creazione?”. 
3 Se t.ex. Giorgio Agamben, Homo sacer, övers. Sven-Olov Wallenstein (Riga: Daidalos, 
2010), 53 ff. 
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kunna kalla det ”sanningsanspråket”. 4 Agamben uttrycker det i just denna 
bok så här: ”Filosofi är ett undantagstillstånd deklarerat i allt slags vetande 
och i varje disciplin. Detta undantagstillstånd kallas sanning.” 

Vari består detta anspråk på ett sanningens ”undantagstillstånd”? Inte 
bara poeter, utan alla utanför filosofernas krets; vetenskapsmän, hant-
verkare, konstnärer, sofister av alla sorter, praktiker som teoretiker, alla 
plågas vi av detta anspråk när vi vänder våra möjligheter mot filosofin. Men 
för poeterna, som menar sig verka i makt av ”språket i dess högsta potens” – 
språket som allt det kan vara – ter sig anspråket särskilt provocerande.5 I 
kraft av vad annekterar ni ett undantag i språket, ett filosofins exklusiva 
sanningsannex? 

Att forma språkets läten till talande och verksamma fraser och ord var 
länge en konst som poeten såg som sitt särskilda privilegium. I en ofta 
åberopad passage i Pindaros andra Olympiska ode prisar poeten de kunniga 
(sofos) vilka karaktäriseras av att de inte ”tjattrar på alla språk” (pag-glo ̄ssos) 
som korpar, utan talar som Zeus heliga fågel. Passagen har alltid förundrat 
mig eftersom korpens förmåga att låta ter sig så överlägsen örnens. Men 
egentligen handlar den här passagen – alltså just den som så många viftat 
med i kampen om sanningen – inte om lätet utan om språket. I frasen 
innan har Pindaros, för att stegra publikens uppmärksamhet, meddelat att 
blott de skarpsinniga (synetós) fattar det han har att säga, mängden behöver 
vägledning. Liksom bågskytten har han många pilar i sitt koger (men han 
väljer bara en; den rätta). Det han gör i passagen är alltså inte bara att tala 
om språket som läte utan framför allt att tala om språket i avseende på flykt; 
antingen den precisa flykten, som då bågskytten sänder iväg en utvald pil 
likt Zeus sin järteckensörn, eller den ostyriga korpflocken där alla språk 
(pagglōssia) som en svärm pilar skjutna på måfå, mållöst vinglar hit och dit 
utan sans och syfte. Det handlar alltså om språklig precision. 

4 Här föreligger rent av ett giltigt, om också inte ensamt, orsakssamband. Det är 
åtminstone delvis sant att filosofin blev till genom att utmana poesin gällande sannings-
anspråket, som poesin tidigare var ägare av, bl.a. i kraft av sin relation till gudomen och 
folket, eller om man så vill till myten. Men det sätt att tänka som kallade sig filosofi 
menade sig nu fräckt äga sanningen också om poesin sanning (jmf t.ex. Aristoteles Peri 
poiētikes). 
5 Formuleringen är Joseph Brodskys och jag använder den ofta, en aning utvecklad, som 
definition: Poesi är språket i dess högsta potens, för någon. Se t.ex. min Läsningen föregår 
skriften – poesins aktualitet, Ariel, Litterär kritik [1] (Knopparp: Ariel, 2010). 
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Liksom många språk skiljer den antika grekiskan mellan att tala och att 
prata. Verbet legein (att tala) beskriver användandet av orden medans 
verbet lalein (att prata) beskriver formandet av ljuden till ord, språkets 
själva låtande. Ordet, som ju helt uppenbart är onomatopoetiskt, är så 
tydligt att det utan någon nämnvärd förändring plockats upp såväl av 
latinska som av germanska språk. Svenskans ”lalla” hänvisar ju till ett sorts 
tal som vi förknippar med bäbisar, dårar och fyllkajor. Ordet har fått nytt liv 
i senare års slang. I synnerhet av tonåringar kan man numera skällas för att 
vara en ”lallare”.  

Filosofer älskar visdomen genom talet, vi poeter talar förvisso också men 
vi uppehåller oss lika uppmärksamt vid pratandet. Vi lallar, helt oblygt, och 
anser rent av att lätet kan ha företräde framför ordet i diktens tal. 

Sokrates omnämnde, i filosofins gryning, det han sysslade med som 
dialegesthai en sorts samsnackande och en av många varianter av grund-
verbet dialegein som lägger prefixet dia ”genom” till talandet. Ordet ”ord” 
logos kommer ur verbet legō ”jag säger” och betyder följaktligen ”det som 
jag säger” (när jag talar alltså, inte bara lallar). Filosofins sanningsanspråk 
reses just i och genom dialogen. I dess allra enklaste, sokratiska form 
handlar det om anspråket på att man kan tala om allt, också om intet, om 
omöjligheten att tala och omöjligheten i att kunna tala om det som det inte 
går att tala om.6 Allt kan bli föremål för filosofisk dialog och dialektik – och 
här börjar förstås epistemologins metodologiska och begreppsliga laby-
rinter, som jag verkligen inte vill ge mig in i.  

Den föreställning Pindaros komplicerade bild ger uttryck för presenterar 
språket på ett annorlunda vis. En sofos inser enligt Pindaros att poetisk 
precision skall bedömas utifrån språkets verkan, så som bågskytten bedöms 
av pilens bana och träff, och liksom Zeus järtecken förebådar ett ound-
vikligt. I förstone kan man tro att bilden stämmer väl med hur den 
filosofiska dialogen aktualiserar talet. Ordet sänds iväg så väl vässat, valt och 

 
6 I skrivandes stund råkar jag få ögonen på en intervju med Agamben i den Argentinska 
tidningen Claríns kultursuplemente Ñ (25/6.2016) där han säger: ”Min övertygelse är att 
filosofin inte är en disciplin vars objekt och gränser kan definieras, som Deleuze försökte 
eller som sker på universiteten då man försöker rita upp historiska linjer och utveck-
lingar. Filosofin är inte en substans utan en kraft som plötsligt kan ge liv åt vilken som 
helst omgivning: konsten, religionen, ekonomin, poesin, begäret, kärleken och till och 
med ledan. Den liknar mer saker som vinden, molnen eller stormen: i likhet med dem, 
skapar den oförutsägbart, omskakande, förvandlande, också förstörande platsen för sin 
framträdelse, men lika oförutsägbart går den över och försvinner.” 



POESI OCH FILOSOFI – OLSSON 

279 

siktat att det träffar mitt i prick där i sanningens undantagstillstånd. Men en 
sådan läsning missar inte bara målet, utan hela sammanhanget. Det som 
står på spel i Pindaros bild är inte hur ordet träffar, utan vår förmåga att i-
akt-ta språkets flykt och läte, det är i akt-givandet vi kan skilja oss från 
mängden och bli en sofos. 

För Pindaros är sanningen inte dialogisk. Hans sanning verkar inte 
genom ordet, utan då vi ställs inför språket, den ”står fram” i språket i kraft 
av en uppmärksamhet. Poesin aktualiseras, för Pindaros, inte genom ordet 
utan inför språket.  

Vad innebär den sanning som ”står fram” inte i och genom hur orden 
träffar utan inför hur språket låter och rör sig? Pindaros ger oss bilden av en 
skränande korpflock mot den gudasända örnen. Alla som nån gång sett en 
rovfågel jagad av en flock kråkor känner igen synen. Men han ger oss också 
bilden av all-språket (pagglōssia) mot järtecknet (oiōnos).  

Järtecken beror inte av, utan erbjuds oss. Det är ju ett tecken med sin 
egen, gudomliga, aktualitet – det talar om vad som kommer att ske. Här 
urskiljer sig alltså de båda slagen av aktualitet som Aristoteles begrepps-
liggör. För det gudomliga järtecknet gäller entelekeia som är byggt kring 
ordet telos (”mål”, ”syfte”). Det är oundvikligt och järtecknet är i denna 
mening blott ett meddelande om något redan avgjort. Det beror inte av 
mänskligt akt-givande. Men Pindaros talar här inte om det gudarna 
bestämt, utan om hur järtecknet ”står fram” för den som kvalificerar sig 
som en sofos. För dem som alltså besitter visheten, konstfärdigheten, 
aktualiseras järtecknet tvärt om som energeia, eftersom aktualiteten inte 
handlar om ”mål” utan om ergon, om ”verk”.  

Att tala som en gud står bortom såväl poeters som filosofers förmåga. 
För gudar finns, åtminstone i den pindariska eskatologin, möjlighet 
(dynamis) och akt (entelekeia) men ingen omöjlighet (adynamis). Ofull-
komligheten är människans lott. Vi missar målet, misstolkar, snackar skit, 
gissar och chansar. I konsten att ge akt, att vara en-ergon, ligger vår möj-
lighet att göra oss förtjänta av epitetet sofos. 

Kanske är det detta slags akt-givande Agamben syftar på när han anvisar 
oss till ”den punkt där språket har deaktiverat sina användbara funktioner, 
vilar i sig självt och kontemplerar sin möjlighet att säga.” Så, ungefär, är det 
ju att betrakta bågskytten Pindaros där han inuti sin fras ställt upp sig inför 
hela publiken. Några av er, säger han till oss som betraktar bågskytten, ska 
visa sig tillhöra de visa men mängden av er hör inte dit. Vad är det alltså vi 
betraktar? Möjligheten (dynamis) och i den även möjligheten-till-icke 
(adynamis). Men hela denna lilla scen är, som vi har sett, en bild för i-akt-
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tagandet och i nästa vers skall det bli klart att iakttagandet gäller språket, 
som läte, men framförallt som rörelse, flykt, verk. Men låt oss inte lämna 
bågskytten innan vi kontemplerat scenen i Agambens anda. När allt kom-
mer omkring är ju just atleten på arenan Pindaros själva ärketrop. Hela 
hans konst handlar om att framställa just detta motiv. 

Jag har en gång skrivit en dikt om en liknande scen i Pindaros sjunde 
olympiska ode. Odet handlar om den store boxaren Diagóras från Rhodos 
och min dikt försöker återge hur ögonblicket blir ett litet rum i tiden, ett 
annex skulle man kanske kunna säga, i kraft av det oerhört komplexa iakt-
tagande den unga kroppen på arenan i dikten omfattas av, i synnerhet när 
den aktualiseras så här två och ett halvt tusen år efter att den första gången 
framfördes.7 Att läsa Pindaros ode innebär, vilket min dikt försöker gestalta, 
ett aktgivande och ett iakttagande som tar läsarens hela väsen i anspråk. 
Men läsningen är likväl försänkt i den adynamiska erfarenheten.  

Läsningen av Pindaros dikt kräver av oss att vi formar den mest kom-
plexa uppmärksamhet inför språk som vi är mäktiga. Inte bara det att man 
måste känna efter, och med sin kropp faktiskt pröva hållningarna där på 
den olympiska arenan, man måste ljuda och översätta, gunga, humma och 
lalla, man måste slå i lexikon och mytologier, man måste dagdrömma, 
fantisera, formulera sig och gå i svaromål. Men också den som gör allt detta 
och därtill formar en dikt som försöker aktualisera läsningen i dess hela 
komplexitet, skall förstås finna att möjligheten-till-icke var gång slungar 
hen åter till den punkt, det innan, där språket ”vilar i sig självt och kon-
templerar sin möjlighet”. 

Ställd inför detta slags i-akt-tagande, det som kan kvalificera oss till vara 
en sofos, är den grundläggande förnimmelsen att nästan allt i diktens 
aktualitet undslipper språket, att en dikt av detta slag kräver att själva akten 
i vårt i-akt-tagande (energeia) av dikten aldrig kan vara något mindre verk 
(ergon) än vårt livs levande. Vi kan inte svara den med logos eller legein, 
utan bara med allt vi har, med vårt levande liv och det är ändå ett svar som 
var gång ställer oss inför ett nytt innan. 

Här tycks det mig som om filosofen måste stiga ut ur sitt sanningsannex 
för att alls kunna följa oss. Det vi står inför är inte språket som möjligt 
sägande (dialegein) utan inför språkets verk. Enkelt uttryckt; nästan allt som 

 
7 Dikten heter (Pindaros) och står i boken Ögonblicket är för Pindaros ett litet rum i tiden 
(Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2008). 
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dikten gör med oss när vi aktualiserar (i-akt-tar) den hör till det varom vi 
inte kan tala. 

Men vad är det vi hävdar då vi hävdar att diktens verk drar en gräns för 
filosofin? Är filosofin inte, som Agamben föreslår en storm, ett väder som 
kan drabba allt, alla och överallt med förändringens sanningskraft?  

Jag skulle vilja föreslå att vi i ljuset av den långa och ibland förlamande 
men ofta fruktbärande kampen mellan filosofi och poesi, inte tar oss an 
denna gräns som skillnad utan som plats. Om någonstans, är det just i 
gränsbelägenheten poeter och filosofer kan bilda ensemble. Jag tror, jag vet, 
att en sådan gränsverksamhet kan ske i ljuset av fenomenet interpretation 
till exempel, sådant det utvecklats av performativa konstarter som teater, 
musik och översättning. Sällan har jag till exempel njutit så av språkligt akt-
givande som då jag översatt poesi, fyrhändigt, tillsammans med denna boks 
primära adressat och orsak.  

Jag tänker mig, inspirerad av Eugenio Trías, att gränsen är en plats där 
skillnad inte råder.8 En plats där varje aktualiserad distinktion genast 
återfaller i möjlighet. Kanske kunde man ur detta perspektiv kalla gränser 
för en lekens plats. Grekiskans paizein (att leka) har lika många avledningar 
engelskans ”play” eller tyskans ”spielen”, från att frileka, till att spela 
musikinstrument, till att dansa, sporta, spela olika slags spel, etc. Men dess 
grund är ordet paîs ”barn”.9  

Leken karaktäriseras inte bara av att den liksom undantagstillståndet 
upprättar andra regler, den karaktäriseras också av att den genast byter ut 
dem i den mån de står i vägen för ingivelsen. Roger Caillois iakttar i sin 
klassiska studie att leken alltid är begränsad i tiden, den måste ha en början 
och ett slut för att kunna vara lek/spel. Men till lekens väsen hör också, som 
Hans-Georg Gadamer påpekat, att den äger aktualitet (energeia) blott för 

8 Mest elaborerat utlägger Trías sin gränsfilosofi i boken La razón fronteriza, (Barcelona: 
Destino, 1999). 
9 Svenskan hör till det fåtaliga språk som gör skillnad mellan lek och spel. Roger Caillois 
ger franskans jouer ett innebördsomfång som går från den barnsliga lusten att leka, 
improvisationen, det spontana lekande till det reglerade spelandet. Den förra polen i 
omfånget benämner han med det grekiska ordet för lek/spel paidia den senare med 
latinets ludens. Han motiverar ordvalen just med att det grekiska ordet, till skillnad från 
det latinska har barnet i sig. Jag tänker mig att svenskan ”lek” och ”spel” rätt bra 
motsvarar hans två poler. Les jeux et les hommes (Paris: Gallimard, 1958). 
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dem som ingår i den. För den som lämnar leken förvedas den genast till ett 
gåtfullt och främmande objekt. 10  

Agamben manar filosofin att tala och tystna inte i ”namn av” utan i 
”avnämnandet” av ett språk som vilar i sin möjlighet att säga. Beaktande ett 
sådant anspråkslöst dialegein måste också poeten, tror jag, avstå från att en 
gång till ställa fram de pindariska troperna. I åtrån till sofía – och i önskan 
att bli erkänd som en sofos – kan nog filosofen och poeten bara mötas i 
kamp. Den kampen är förvisso ofta intressant och ömsesidigt lärorik. Men 
möjligheten av en filosof-poet/poet-filosof ligger, tror jag, mindre i den 
hölderlinska vändingen, än i lusten till ett annat verk, till barnets och 
gränsens, till leken: det ständigt på nytt i möjlighet åter fallna verket. 

 
10 Jmf Hans-Georg Gadamer: Die Aktualität des Schönen: Kunst als Spiel, Symbol und 
Fest (Stuttgart: Reclam, 1977). 
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Pensamentos de quem vai a pé 

Helena Martins 

“Pensamentos de quem vai a pé vêm meio do céu; se pudessem ser sub-
metidos à análise química, verificar-se-ia que eles contêm grãos de cor, que 
estão ligados a galões ou quartos ou quartilhos de ar.”1 Há mais de vinte 
anos, tenho tido a sorte e o privilégio de andar na companhia de Marcia Sá 
Cavalcante Schuback: não encontro o que baste para celebrar e agradecer os 
grãos de cor e os galões de ar partilhados ao longo desses anos, a alegria 
dessa amizade. Seja nas nossas caminhadas pelas orlas do Rio e de 
Estocolmo, ou quando, a um mar de distância uma da outra, nos falamos 
por telas, ou ainda quando é a força da sua palavra escrita o que tenho nas 
mãos, seus pensamentos me chegam sempre como dons, vindos meio do 
céu – não de um céu remoto, desencarnado, intangível, mas desse céu de 
que só participa quem sabe ir a pé, mover-se rente ao mundo.  

Para somar minha voz a esta homenagem, escolho retomar uma 
conversa iniciada em dezembro de 2015, em um encontro organizado por 
Pedro Duarte na PUC-Rio, quando participamos os três de uma mesa-
redonda intitulada Literatura, Filosofia e Utopia: o espaço da antropofagia. 
Esboço aqui uma reação ao desafio implicado nesse título, um desafio que 
aprendo a discernir melhor com a própria Marcia, quando, no texto lindo 
que escreveu a partir daquele evento, ela nos chama atenção para o modo 
algo misterioso como hoje cada uma dessas palavras – filosofia, literatura, 
utopia, antropofagia – “soa ao mesmo tempo saturada e opaca.” 2 

Para pensar um pouco esse mistério, gostaria de começar trazendo uma 
passagem de um antropófago norteamericano, figura insurrecta na 

1 Virginia Woolf, “Uma simples melodia”, in Contos completos, trad. Leonardo Fróes 
(São Paulo: Cosac e Naify, 2005), 290.  
2 Marcia Schuback, “Literatura, Filosofia e Utopia: o espaço da antropofagia” (O que nos 
faz pensar, n. 38, no prelo), 2. 
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América, exilada da América, parte do melhor da América, alguém a quem 
acho que se aplicaria muito bem, tanto biográfica quanto artisticamente, a 
famosa divisa antropofágica, “só me interessa o que não é meu”3: Henry 
Miller. Começar com ele é oportuno também porque me dá a chance de 
remeter a um trabalho em parceria que Marcia e eu estamos concluindo, a 
tradução das formidáveis Hamlet Letters, onde a certa altura lemos:  

Com a crescente impossibilidade das coisas, libera-se o insonhável – algo antes 
insonhável se torna possível. A única coisa realmente moribunda é a imaginação 
do homem, sua capacidade de sonhar uma terra nova, um céu novo, um inferno 
novo. Estamos sonhando, a maior parte de nós, do pescoço para cima, com o 
corpo bem amarrado à cadeira elétrica.4 

Estas linhas vêm de uma carta que Miller escreveu a Michael Fraenkel em 
23 de novembro de 1935, nos momentos iniciais da profusa corres-
pondência que os dois trocariam até 1938, sob a atmosfera sombria da 
guerra que estava por vir. Passados quase oitenta anos, podemos novamente 
nos reconhecer na circunstância descrita: a crescente impossibilidade das 
coisas. O sentimento é talvez difuso mas em muitos círculos inequívoco. 
Multiplicam-se por toda parte discursos associados a essa percepção de 
impossibilidade crescente, um sentimento hoje muitas vezes associado ao 
motivo bastante concreto, carregado de iminência, do fim do mundo. 
Pensemos, por exemplo, nas muito repetidas palavras de Frederik Jameson, 
que teria observado que achamos mais fácil imaginar o fim do mundo do 
que imaginar o fim do capitalismo.  

O que me mais interessa aqui é que Miller surpreende nessa circun-
stância uma força de liberação: a impossibilidade crescente promete liberar 
o insonhável, torná-lo possível. Já se insinua talvez aqui um dos nossos 
temas, a utopia, o sonho de um mundo melhor: mas sabemos que “um 
mundo melhor” é uma expressão hesitante e difícil na boca destes tempos 
tão frequentemente ditos pós-utópicos, desencantados – desencantados por 
que mais lúcidos? Seja como for, se é que o motivo da utopia se deixa 
entrever de algum modo nessas linhas de Miller, vemos que ali ela não 
poderia se confundir propriamente com um destino, espécie de lugar ou 

 
3 Oswald de Andrade, “Manifesto Antropófago”, in A Utopia antropofágica (São Paulo: 
Globo, 1995), 47. 
4 Henry Miller; Michael Fraenkel, The Michael Fraenkel – Henry Miller correspondence 
called Hamlet (London: Carrefour Press, 1939), 57.  
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região que saberíamos imaginar de antemão mas que teríamos dificuldade 
ou impossibilidade de alcançar, sobretudo em tempos reféns de forças tão 
distópicas.  

Pensado em conexão com a passagem de Miller, o utópico surgiria como 
algo com que sequer se pode sonhar – o insonhável não é o sonho 
sabidamente impossível mas ainda assim sonhável; é da possibilidade de 
liberar sonhos inauditos que Miller está falando. Esse é um entendimento 
singularmente fiel à própria etimologia da palavra utopia, que é, sabemos, 
não lugar. Talvez pudéssemos pensar esse não lugar como a selva escura de 
Dante, aquela selva escura “que, só de eu a pensar, me desfigura” – algo que, 
por ser inconcebível, insonhável, impossível, só se oferece ameaçando ao 
mesmo tempo mudar drasticamente a minha figura, me descompor, alterar 
não tanto a minha visão da vida, mas a consistência mesma da (minha) vida. 

Miller é aqui incisivo: não é que a gente não sonhe – sonhamos. Mas 
sonhamos buscando nos proteger dessas forças de desfiguração. Em suas 
páginas cor de Nietzsche, ele sugere que, se tendemos a nos proteger dessas 
forças, é porque são percebidas ou recebidas apenas como risco de morte, 
quando poderiam ser em igual medida acolhidas como risco de vida – não 
apenas forças de rarefação e destruição, mas também de liberação, e mesmo 
de salvação da própria pele. Como nos protegemos? Insistimos em sonhar 
apenas do pescoço pra cima, nosso corpo preso e marcado para morrer na 
cadeira elétrica.  

A imaginação é o que está moribundo, Miller nos diz; experimentamos a 
dificuldade de imaginar terra nova, céu novo, mas também: inferno novo. E 
se a imaginação está moribunda é porque se dá apenas do pescoço pra cima. 
Estamos falando, claro, da imaginação confinada ao plano intelectual, 
cerebral – cerceada pela hipertrofia da consciência, como gritou do subsolo 
Dostoievski; oprimida pela barbárie do intelecto de que falou radical e 
profeticamente Giambattista Vico: somos animais tornados ainda mais 
inumanos pela barbárie do intelecto do que teríamos antes sido pela 
barbárie dos sentidos5. Os nomes evocáveis poderiam aqui se multiplicar, 
tantos e tantos já falaram disso. Mas gosto do sotaque particular com que 
Henry Miller diagnostica a situação. Entendo que ele diz aqui de uma 
imaginação moribunda porque acanhada no espaço moral das visões de 
mundo, das ideologias discerníveis, criticáveis, deploráveis, louváveis, 

5 Giambattista Vico, A ciência nova, trad. Marco Lucchesi (Rio de Janeiro: Record, 1999), 
485–486. 
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desejáveis. Em meio aos muitos discursos que já condenaram assim a 
hipertrofia do intelecto, ressoa de modo singular em Miller, com a força de 
um convite perigoso, a pergunta: como seria sonhar também do pescoço 
para baixo?  

Talvez: menos imaginação de doutrinas ou visões ou lugares, e mais 
abertura para outras sensibilidades, liberação de outros (ainda insonháveis) 
mundos neste mundo. Se a impossibilidade cresce, se “fazemos a experi-
ência de que o espaço está sem espaço, o lugar sem lugar, de que não há 
espaço para o lugar e nem lugar para o espaço” 6, então desejos de alteridade 
como este que parece mover a escrita de Miller podem ser compreendidos 
como desejos de irrupção de um outro no mesmo – de um “mesmoutro”, 
diríamos ainda com Marcia.  

Nesse ponto cabe trazer mais algumas linhas de Miller, que me permitem 
convocar outro significante aqui em jogo, literatura – para pensar o papel 
da arte e da arte verbal no âmbito dessa circunstância de impossibilidade 
crescente, pensar sua força política mais como abertura sensível que como 
denúncia ou engajamento diretamente ideológico. Em carta de 16 de 
dezembro de 1935, ele escreve:  

O tempo7 muda imperceptivelmente, misteriosamente – isso eu estabeleço como 
um axioma. O modo como reajo ao tempo tem alguma influência sobre o tempo, 
ajuda a fazer o tempo, por assim dizer. Mas não se pode mudar o tempo pela 
vontade. (A revolução, por exemplo, não altera o tempo: a revolução é parte do 
complexo do tempo). Como artistas, nosso problema não é fazer o tempo ou 
mudar o tempo, mas registrar o tempo. Por registrar não quero dizer estampar 
uma manchete no jornal que diga “tempo bom com sol e calor”. Isso é o que 
fazem os escritores realistas e é por isso que mudam e desaparecem conforme o 
tempo muda e novos barômetros aparecem. Não estamos fazendo leituras 
barométricas. Estamos lendo poemas viva voce. Quem tem ouvidos para ouvir 
que escute. Pois o resto é silêncio, sempre silêncio. 

Na arte, na literatura, o registro do tempo, do clima: não o registro remoto e 
distanciado que seria típico de um certo tipo de realismo (e essa discussão 
hoje já soa, é claro, bem mais cansada do que teria soado na década de 30 do 
século passado), mas antes o registro soante da poesia, este registro que soa 

 
6 Marcia Schuback, “Filosofia, literatura e utopia…”, 3. 
7 Nesta passagem a palavra “tempo” traduz sempre weather (nunca time). Feita a 
ressalva, as tradutoras consideram rica a ambiguidade gerada na passagem para o 
português. 
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com possibilidade de ressoar. Um registro interferente, feito de viva voz, no 
desejo de vozes mais vivas menos moribundas, registro que atenta e pede 
atenção para aquilo que no tempo é dissonante do tempo, aquilo que con-
jura talvez futuros desafinados, indiscerníveis, inverificáveis – não mundos 
alternativos imaginados, do pescoço para cima, como mais morais ou mais 
lógicos ou mais lindos, mas modificações por assim dizer climáticas: deste 
mundo, neste mundo.  

É com essas duas passagens de Miller em mente que eu agora passo a me 
dirigir mais diretamente à antropofagia assim como nós a conhecemos – 
como, digamos, prata da casa ou produto exportação. Sem extravagância, 
vou a ela na figura de Oswald de Andrade. Os primeiros versos de “Meninos 
eu vi”, de Haroldo de Campos, colaboram para a aproximação que faço aqui 
entre os antropófagos das duas Américas, do Norte e do Sul: “vi oswald de 
andrade / o pai antropófago em 49 / reclinado numa cadeira de balanço / 
lendo o trópico de câncer de henry miller”8. Não cito esses versos que põem 
Henry Miller nas mãos de Oswald de Andrade só pelo meu amor ao 
supérfluo e à digressão. É que, de fato, trabalhando nessa tradução das 
Hamlet Letters, lembrei-me muitas vezes de Oswald e do que acho mais 
vigoroso na antropofagia e nos seus desdobramentos.  

Retorno então assim a uma passagem específica do Manifesto Antro-
pófago – uma passagem que sempre me pareceu estranha, atraentemente 
estranha: “só podemos atender ao mundo orecular”9.  

O que é atender ao mundo orecular? Ou talvez melhor: como é atender 
apenas ao mundo orecular? No Manifesto, essa frase vem logo em seguida 
daquela que diz: “o espírito se recusa a conceber o espírito sem o corpo” 
(50). Na confluência com Miller que estou propondo aqui, talvez: o espírito 
se recusa a conceber o espírito só do pescoço pra cima. E na sequência: só 
podemos atender ao mundo orecular – “quem tem ouvidos que escute”, 
dizia Miller, “pois o resto é silêncio, sempre silêncio”.  

Como palavra dita na “língua natural e neológica” exaltada no Manis-
festo da Poesia Pau Brasil10, “orecular” remete a muita coisa: a oráculo, a 
orelha, a oral, a orar. Convocam-se aqui, claro, no melhor espírito 
modernista, as tradições orais e oraculares, as previsões que menos anteci-

8 Haroldo de Campos, Crisantempo: no espaço curvo nasce um (São Paulo: Perspectiva, 
2004), 92. 
9 Oswald de Andrade, “Manifesto Antropófago”, 50. 
10 Oswald de Andrade, “Manifesto da Poesia Pau-Brasil”, A Utopia antropofágica (São 
Paulo: Globo, 1995), 41. 
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pam o futuro e mais o realizam, fazem acontecer. “Acreditar nos sinais, nos 
instrumentos, nas estrelas”, lemos mais adiante no Manifesto Antropófago 
(51). Em todo caso: a importância do ouvido, da escuta. Atender ao mundo 
orecular é talvez pensar pelo ouvido, ir pelo tom: só aceitar o espírito com o 
corpo, contra a violência da abstração conceitual. O som é isso que, estando 
fora e dentro ao mesmo tempo, é ao mesmo tempo preciso e indeciso 
(Verlaine) – é uma experiência exata mas que não se assenta e não se con-
fina na região do pescoço para cima.  

Interessa também observar aqui o que há de discreto, de quase imper-
ceptível na transgressão que comparece na misteriosa frase de Oswald de 
Andrade: só podemos atender ao mundo orecular. Uma só vogal trocada, um 
a por um e. Muita gente passa por aí sem perceber: o olho lê oracular. Com 
alguma sorte, o olho volta lá e escuta: orecular. Se lemos alto, se dizemos a 
frase de viva voz, escutamos melhor a “contribuição milionária” do erro – o 
deslize sutil mas capaz de provocar “estouro nos aprendimentos”.11 O erro 
não grita, fala relativamente baixo. O outro está no mesmo, mas não é 
óbvio, é preciso desaprender a escutar certo, abrir-se à sorte de escutar 
errado, dizer errado, sem querer, sem saber. Isso não é prerrogativa da arte 
e da literatura; é talvez o que a arte e a literatura sabem registrar, escutar.  

Diz-se: “estou com os nervos à flor da pele”, mas alguém escuta de outro 
jeito e diz com a mesma ênfase: “estou com os nervos da cor da pele”. 
Alguém canta “dragão tatuado no braço”, outro entoa a plenos pulmões: 
“dragão com a toalha no braço”. Alguém diz aflito a um amigo: “Minha mãe 
está de preocupar, anda falando coisa com coisa”. E por aí vai: se rimos 
nessas situações, acredito que não é tanto porque diante do erro julgamos e 
condescendemos – é mais porque o erro dá um pequeno choque de 
liberdade, traz notícia de outro mundo neste mundo, outra língua nesta 
língua, talvez a chance do mesmoutro, pela via do mal-entendido: pensar 
pelo ouvido, pensar errado.  

“O povo é o inventalínguas”: para seguir, ouçamos a frase de Maiakovski 
assim como ela vai dar nas Galáxias de Haroldo de Campos, obra de proesia 
que traz com força de correnteza os movimentos de que venho falando aqui. 
Leiamos, por exemplo, algumas partes de “Circuladô de fulo”12 – poema de 
voz tão viva, dito por Haroldo de Campos, mais uma voz metonimicamente 
antropofágica, desdobrada, por sua vez, na voz de ainda outro herdeiro 

 
11 Oswald de Andrade, “Manifesto da Poesia Pau-Brasil”, 42. 
12 Haroldo de Campos, Galáxias (São Paulo: Editora 34, 2011), 41. 
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notável, Caetano Veloso. Um concerto de vozes que colaboram, creio, para 
reconhecermos e talvez incorporarmos, mesmo que apenas por instantes, o 
imperativo oswaldiano de atender ao mundo orecular. Começa assim, 
lembremos, se possível em voz alta: 

circuladô de fulô ao deus ao demodará que deus te guie porque eu não  
posso guiá eviva quem já me deu circuladô de fulô e ainda quem falta me dá […] 

Haroldo de Campos explica que este é um refrão que ele ouviu certa vez em 
João Pessoa, cantado por um pedinte de feira, que tocava um instrumento 
rústico improvisado. Todo voltado contra os “burocratas da sensibilidade”, 
o escrito de Campos é “construído com técnicas de som e sentido dos
‘martelos galopados’, dos ‘desafios’ dos cantadores nordestinos, reminis-
centes, por seu jogo elaborativo, das justas trovadorescas” – a “voz” do
texto, ele nos diz, “identifica-se com essa criatividade popular e recusa uma
tutela (um guia).”13.

No refrão entoado pelo repentista, encontramos um registro artístico do 
tempo, registro climático interferente, que, dito de viva voz, ajuda a fazer o 
clima. É um registro que Haroldo de Campos teve ouvidos para escutar e re-
registrar, ressoar, recircular. Circuladô de fulô, vamos pelo tom, sem 
entender bem – ao deus dará, ao deus ao demodará. Na sequência, o poeta 
descreve o instrumento improvável do nordestino, acredita naquele 
instrumento improvável, em sua música que não se afina:  

[…] soando como um shamisen e feito apenas com um arame tenso um cabo e 
uma lata velha num fim de festafeira no pino do sol a pino mas para outros não 
existia aquela mu ́sica não podia porque não podia popular aquela mu ́sica se não 
canta não e ́ popular se não afina não tintina não tarantina 

E por aí se move o escrito em errância, nos arrastando pelo ouvido – talvez 
melhor nos sustentando em suspensão pelo ouvido. Torcem o nariz “os 
patronos do povo”, não importa:  

[…] mas o povo cria mas o povo engenha mas o povo cavila o povo é o 
inventali ́nguas na malícia da mestria no matreiro da maravilha no visgo do 
improviso tenteando a travessia azeitava o eixo do sol […] 

13 Ibid., 121. 
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Mais adiante, o poeta vai se dobrar sobre a própria escrita, povo e poeta 
misturando-se indiscerníveis no inventalínguas, atirados numa impessoal 
voragem de palavras:  

[…] veja este livro material de consumo este aodeus aodemodara ́livro que eu 
arrurno e desarrumo que eu uno e desuno vagagem de vagamundo na virada do 
mundo que deus que demo te guie enta ̃o porque eu não posso não ouso não pouso 
não troc ̧o não toco não troco senão nos meus miu ́dos nos meus réis nos meus anéis 
nos meus dez nos meus menos nos meus nadas nas minhas penas nas antenas nas 
galenas nessas ninhas mais pequenas chamadas de ninharias como veremos 
verbenas ac ̧u ́cares açucenas ou circunstâncias somenas tudo isso eu sei não conta 
tudo isso desaponta não sei mas ouc ̧a como canta louve como conta prove como 
danc ̧a e não pec ̧a que eu te guie não pec ̧a despec ̧a que eu te guie desguie que eu te 
peça […] 

Acredito, como disse, que linhas como essas de Galáxias atendem e convi-
dam ao mundo orecular – acenam com a possibilidade de um insonhável, 
que, tornado possível, se deixa sonhar também do pescoço pra baixo. Os 
versos do poeta me dão, além disso, a chance de enfatizar o que, na difícil 
abertura para o mundo orecular, desaponta – o custo de tudo isso. É um 
custo alto, muito mais alto do que renunciar a esta ou àquela visão – sonhar 
também com o corpo, pensar também com ouvido, com tudo o que ele 
deixa entrar e sair, custa alto, entre outras coisas, porque não conta, não 
narra, não fia, não guia, desguia: ameaça desfigurar. Ficamos, no entanto, 
com a urgência do convite: “mas ouça como canta louve como conta prove 
como dança…”. Ouvir como canta a (nossa) estranha língua, escutar os seus 
marulhos mais baixos, o seu mesmoutro, é menos apreender algo que essa 
língua agora poderá nos contar, do que louvar como conta, provar como 
dança.  

Acredito que é na direção dessa escuta, dessa dança, desse celebrar que, 
convocando e recusando o monolinguismo do outro de Derrida, a nossa 
homenageada propõe pensar a possibilidade de atender ao mundo orecular 
em termos de um heterolinguismo do mesmoutro: 

o som – a materialidade mais concreta do mundo orecular – já é nele mesmo 
muitos outros. Som é eco, é looping, não no sentido de reiterar, confirmar e 
reafirmar o que já se ouviu, mas de ser nele mesmo uma rota e um roteiro do 
jamais antes ouvido embora já sempre soante, seja consonante ou dissonante. 
Um só som já são “Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros, Roteiros, Roteiros”, 
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levando a parte alguma ou sequer para um “si-mesmo”, mas para o mes-
moutro.14 

Mas constato admirada que percorrer essas linhas que falam sobre o mundo 
orecular é já também atender a este mundo – suspendendo-se no entre 
filosofia e poesia15, sua materialidade sonora faz rota para o mesmoutro. 
Permite escutar o jamais ouvido embora já sempre soante: chegar aonde já 
se está. A certa altura de sua Paixão segundo GH, Clarice Lispector descreve 
a perda de sua “terceira perna” com um paradoxo semelhante: “Voltei a ter 
o que nunca tive: apenas as duas pernas. Sei que somente com duas pernas é
que posso caminhar”16. A ausência da terceira perna faz falta, assusta – pois,
lê-se na sequência, “era ela que fazia de mim uma coisa encontrável por
mim mesma, e sem sequer precisar me procurar” – mas sem ela torna-se
possível caminhar.

Tal é a força da escrita de Marcia Sá Cavalcante Schuback: ela anda. No 
ritmo sonoro e errante dos seus passos, sentimos um ritmo que não é “mera 
continuidade ou repetição”, mas que “está mais perto de pulsão, das batidas, 
sem começo e sem fim de um certo coração na vida do mundo”17.  

São pensamentos de quem sabe ir a pé, à escuta. 

14 Marcia Schuback, “Filosofia, literatura e utopia…”, 12. 
15 Sobre isso, buscar no embarras de richesses: Marcia Schuback, “Entre Kafka e 
Heidegger: reflexões sobre a relação entre literatura e filosofia na era da técnica” (Viso: 
Cadernos de estética aplicada, no. 3, 2007). 
16 Clarice Lispector, A paixão segundo G.H. (Rio de Janeiro: Rocco, 1998), 11. 
17 Marcia Schuback, “De Marcia Sá Cavalcante Schuback para Helena Martins”, In 
Marcia Schuback e Helena Martins, “Sobre uma carta de Henry Miller”, Tradução em 
revista, no. 9, 2010/2., 18.  
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Ur stenen 

Du som har ögon att höra med 
stannar här hos mig: 
kalla mig inte skugga, då dödar du mig 
Stryk blicken över min gråa kant, min egg 
över gnittrets sträva hav och hör: 
härinne lever jag 
all rörelse försvann 
bara ett sorl är kvar 
Skölj över mig med tårar 
med ditt ljumma ansiktsregn 
En svala korsar himlens grå och öppnar molnets form 
här läser du mitt namn 
jag heter röst 

Katarina Frostenson 



 





 

Föregående sida/Previous page: närbild, målning. Anders Widoff, 2016. 
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L'intimité au monde 

Renaud Barbaras 

L'intimité peut être entendue en trois sens. Tout d'abord elle désigne la 
sphère privée et, en général, le cercle le plus étroit de celle-ci, qui cor-
respond à ce que l'on nomme les « proches ». C'est en ce sens que l'on parle 
d'une cérémonie ou d'une rencontre qui se déroule dans l'intimité. Je 
l'appelle intimité existentielle : elle renvoie à une certaine altérité mais 
circonscrite à ceux qui comptent vraiment affectivement, parfois à la seule 
famille. En second lieu, l'intimité désigne ce qui, au sein du psychisme, c'est-
à-dire de l'ensemble des vécus, états, dispositions, convictions etc.., relève de 
ma singularité, cette singularité renvoyant aussi bien à mon histoire qu'aux 
vécus qui me sont les plus propres, qui m'expriment en ce que j'ai d'unique. 
Le propre de cette dimension de la vie psychique est que, dans la mesure où 
elle est par excellence celle en laquelle je me reconnais, où j'y suis au plus 
près de moi-même, elle est souvent difficile à exprimer, confrontée qu'elle 
est à une résistance à la fois affective et linguistique. Je la nomme intimité 
psychologique. On parlera ainsi d'une intime conviction ou d'une épreuve 
intime. Elle renvoie tout simplement au moi proprement dit, par différence 
avec ce qui est anonyme en moi, avec ce que Heidegger nommait le « On ». 
On pourrait la référer, au moins jusqu'à un certain point, au moi profond 
dont parle Bergson, en tant qu'il échappe encore à la généralité qui est 
inhérente à la socialité et au langage. Notons que l'usage courant du terme 
intimité pour désigner le corps sexué (on parle par exemple de « toilette 
intime ») est à la frontière entre ces deux premiers sens. Il renvoie à cela qui, 
dans ce qui m'est encore extérieur et accessible au regard d'autrui, à savoir 
mon corps, doit précisément être soustrait à ce regard parce qu'il est ou 
exprime ce qui m'est le plus propre. C'est éminemment le cas, au moins 
dans notre culture, des caractères sexuels et, en vérité, on pourrait con-
struire une topographie corporelle en fonction du degré d'intimité. Cette 
dimension de l'intimité est au point de contact entre la sphère psycho-
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logique des vécus intimes, qui s'arrête pour ainsi dire à la surface du corps et 
le tout premier cercle des intimes. Le troisième sens de l'intimité concerne la 
subjectivité comme telle, à savoir cette proximité originaire à soi, cet être 
auprès de soi sans lequel rien ne pourrait m'être donné. Cette intimité 
renvoie à ce tournant fondamental de la pensée que l'on résume par le terme 
de cogito. En effet, quoi qu'il en soit de la réalité de ce qui m'apparaît, rien 
ne pourrait m'apparaître et il n'y aurait donc tout simplement rien si je 
n'existais pas, précisément sur le mode de ce que Descartes appelle pensée et 
qui n'est rien d'autre que la conscience, c'est-à-dire si je ne m'apparaissais 
pas d'abord à moi-même, en une proximité originaire qui est en vérité 
étrangère à l'ordre même de la distance. Comme le résume Merleau-Ponty, 
« Il faut que l'acte par lequel j'ai conscience de quelque chose soit appré-
hendé lui-même dans l'instant où il s'accomplit, sans quoi il se briserait »1. 
On a bien affaire ici à une forme originaire et radicale d'intimité pour autant 
qu'elle semble exclure toute substitution, tout partage, voire toute extéri-
orisation. Cette vie de la conscience sans laquelle rien ne serait vécu et 
aucune extériorité accessible, je suis à jamais le seul à la vivre, de telle sorte 
que l'intimité inhérente à la conscience est au principe d'une forme 
irréductible de solitude. Même si je peux communiquer ce qui m'arrive et ce 
que je découvre, celui à qui cela arrive, en son intime appartenance à lui-
même, est incommunicable. Je la nomme intimité transcendantale, pour 
autant qu'elle est la condition de possibilité de toute transcendance comme 
de toute intimité. En effet, sans ce centre originaire, sans ce moi indéclin-
able, les différents cercles de l'intimité ne pourraient pas être disposés et, en 
vérité, ils s'ordonnent toujours par rapport à ce plus intime qu'est l'épreuve 
de moi-même. L'intimité transcendantale commande donc toutes les autres. 
Ainsi, les intimes sont ceux qui ont une place et un retentissement dans la 
sphère affective, qui est par excellence celle où s'atteste la proximité à soi 
constitutive de tout vécu. De même, l'intimité psychologique, qui concerne 
certains contenus de conscience, repose nécessairement sur le « je » comme 
tel, sur l'être auprès de soi sans lequel il n'y aurait aucun contenu mien.  

Mon interrogation portera sur le sens et le statut exacts de cette intimité 
transcendantale, en tant qu'elle est au principe de toute intimité. Or, on 
l'aura remarqué, dans tous les cas, l'intimité est circonscrite par différence 
avec l'extériorité, avec une certaine extériorité. Ainsi, le cercle des intimes 
est découpé par exclusion des non-proches, des étrangers à différents 
degrés. De même, ma vie psychologique intime est celle qui ne doit ou ne 
peut pas être communiquée à l'extérieur, c'est-à-dire aux autres. Enfin, à la 
racine de ces intimités, on mettra au jour ce principe ou cet élément 
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d'intimité pure qu'est l'intimité de la conscience à elle-même, élément qui 
semble exclure toute communication avec l'extérieur et que l'on nommera 
donc intériorité. Ainsi, cette intériorité relative qui qualifie les deux 
premiers sens de l'intimité semble renvoyer à l'intériorité même, à une 
intériorité absolue qui est le plus souvent l'autre nom de la conscience. Or, 
même si les deux premiers sens de l'intimité peuvent en effet être délimités 
par différence avec l'extériorité, est-il légitime d'assimiler l'intimité trans-
cendantale, c'est-à-dire tout simplement l'intimité même de l'intime à une 
intériorité ? Le mode d'existence de ce sujet qui est la condition de 
possibilité de toute présence doit-il être caractérisé par son absence de rela-
tion à toute extériorité, par une clôture radicale qui le rendrait étranger ou 
allergique au monde ? Cette présence à soi qui qualifie l'être de la cons-
cience doit-elle être pensée, en son être même, comme une sphère close sur 
elle-même ? Entendons-nous : il va de soi que la conscience enveloppe un 
rapport à l'extériorité, qu'elle est conscience de quelque chose, mais la 
question est de savoir si l'être même de la conscience, pour autant qu'elle 
n'est pas étrangère à elle-même, qu'elle ne s'ignore pas, doit par là-même 
être compris comme sphère d'intériorité. On le voit, ce que je questionne ici 
est la légitimité de l'usage d'un concept qui relève de l'espace, qui demeure 
donc fondamentalement métaphorique, pour décrire l'intimité originaire du 
sujet à lui-même. Ce qui m'est le plus propre est-il nécessairement coupé du 
monde, étranger au monde ? Husserl dit quelque part que le propre de la 
conscience transcendantale est que rien ne peut y entrer ni en sortir. Mais 
est-ce parce qu'elle n'a ni portes ni fenêtres, ou au contraire parce qu'elle est 
la fenêtre elle-même, autrement dit pure ouverture ? Je voudrais donc 
montrer que l'intimité comme telle ne peut d'aucune façon être assimilée à 
l'intériorité, que, tout au contraire, elle enveloppe nécessairement un rap-
port à une extériorité qui est plus profonde que celle des étants dont elle est 
la conscience : le plus intime est ce qui me projette vers le plus extérieur, il 
n'y a d'intimité que comme intimité au monde.  

Ce qui est en question ici est tout simplement la conception classique du 
sujet, qui perdure de Descartes à Husserl et au-delà, comme sphère de vécus 
clos sur elle-même, ou encore comme sphère d'immanence. Tout d'abord, il 
serait facile de montrer que, en pensant le sujet à partir de ces états de 
conscience premiers que sont les vécus, caractérisés par une réflexivité 
virtuelle ou une pré-réflexivité, on importe dans le rapport du sujet à lui-
même le rapport de ce sujet au monde et on ne prend donc pas la mesure de 
la radicale singularité de celui-ci comme sujet de l'apparaître. En effet, les 
vécus ne sont rien d'autre que des contenus immanents qui, à ce titre, sont 
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accessibles à la connaissance. Ils se distinguent alors seulement par le fait 
qu'ils sont donnés sans reste et donc avec une absolue certitude par cette 
connaissance singulière qu'est la réflexion immanente. Autrement dit, ils 
sont donnés en transparence, dans une absolue proximité pour autant que 
l'être même du vécu enveloppe nécessairement un rapport à lui-même, une 
connaissance. Mais, comme on le voit, avec le concept de réflexivité, qu'elle 
soit ou non actuelle, on ne sort pas de la logique de la connaissance et donc 
du contenu qui lui est corrélatif : les vécus ne sont rien de plus que des 
contenus privilégiés pour la connaissance, des « choses » immanentes, qui 
ne se distinguent au fond des autres que par le fait qu'elles se prêtent 
docilement à la connaissance. Ainsi, le rapport de la connaissance à l'objet 
quelconque est simplement importé dans la conscience sous la forme de la 
réflexion, de telle sorte que, en parlant d'immanence à propos des vécus, on 
est encore dans le registre de la distance, la proximité à soi n'étant rien 
d'autre qu'une distance nulle. Dès lors et paradoxalement, parler d'intérior-
ité pour qualifier cette proximité des vécus à eux-mêmes, c'est demeurer 
encore tributaire du modèle de la connaissance et par conséquent de 
l'extériorité, l'intérieur n'étant qu'un extérieur (un connu) sans distance. Or, 
toute la question est de savoir si en s'en tenant au plan de la connaissance 
on se donne les moyens d'accéder au mode d'être de l'intime. Celui-ci n'est-
il vraiment rien d'autre qu'un connaissable, et donc un objet privilégié? 
Mon intimité n'est-elle que ce qui est accessible à un seul par différence avec 
cela qui est en droit accessible à tous ? N'est-elle pas au contraire, en sa 
singularité, quelque chose qui, échappant à l'ordre de la connaissance, 
échappe par là-même à celui de l'objet en général ? L'intime est-il constitué 
de choses à découvrir ?  

En vérité, en vue d'accéder au statut véritable de l'intime, il faut se rap-
peler que le mode d'être du sujet est soumis à une double détermination. 
D'un côté, en tant que condition de possibilité de l'apparaître, ce sujet doit 
différer radicalement de cela qu'il fait paraître, précisément des choses : le 
mode d'être de la condition diffère nécessairement de celui du conditionné. 
Mais d'autre part, ce sujet fait tout aussi nécessairement partie du monde. 
En effet, il ne peut le faire paraître que parce qu'il en est : la relation de 
dévoilement suppose une parenté ontologique. Tout le problème est donc 
de comprendre comment le sujet peut à la fois faire partie du monde et dif-
férer radicalement des étants du monde, en quoi il est précisément sujet et 
non pas chose. La solution a consisté le plus souvent à référer cette double 
condition à deux dimensions du sujet, c'est-à-dire à déplacer le problème au 
sein du sujet au lieu de le résoudre. On distinguera donc par exemple la 
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conscience transcendantale, condition du monde, de la conscience empiri-
que qui appartient au monde (Husserl) ou encore ma chair de la chair du 
monde (Merleau-Ponty). Mais le problème renaît sous la forme de celui du 
mode d'unité de ces deux dimensions au sein du sujet. La question se 
précise alors : quel est le mode d'être du sujet en tant que, sous le même 
rapport, il conditionne l'apparaître du monde et appartient au monde, 
autrement dit, à la fois diffère radicalement du monde et demeure en conti-
nuité ontologique avec lui ? Autrement dit, comment penser ensemble 
l'appartenance et la puissance dévoilante du sujet sans introduire une 
dualité au sein de ce sujet ? La réponse réside dans le mouvement et c'est 
donc à la condition d'abandonner l'approche statique du sujet à partir de 
contenus (vécus) au profit d'une approche dynamique que l'on se donnera 
les moyens d'accéder à sa singularité. En effet, d'un côté, l'être en mouve-
ment diffère radicalement de celui des autres étants. Alors que ceux-ci sont 
caractérisés par l'identité à soi, l'être du mouvement est celui de la différence 
à soi. Etre en mouvement c'est ne pas être ce que l'on est, ou plutôt n'être ce 
que l'on est que sur le mode de la négation, ne jamais être identique à soi 
même : le mouvement est négation de soi effective, négativité concrète. 
Ainsi, le mouvement diffère du tout au tout des étants du monde : il est 
négation incessante de cette calme identité qui les caractérise. Mais, d'un 
autre côté, le mouvement ne peut être étranger au monde, il a au contraire 
besoin du monde pour s'effectuer, au titre de l'espace de jeu, du sol de son 
déploiement. Si le mouvement diffère donc de ce qu'il rencontre dans le 
monde, il a néanmoins besoin du monde pour se déployer et, en cela, se 
situe au cœur du monde. Ainsi, en pensant le sujet sur un mode dynamique 
et non plus statique on comprend comment il peut à la fois différer 
radicalement du monde et en faire partie. Sous le même rapport, à savoir 
celui du mouvement, le sujet s'inscrit dans le monde et le nie, ou plutôt s'y 
inscrit pour le nier, lui appartient pour en différer et n'en diffère qu'à la 
condition de lui appartenir. On pressent donc déjà, sur une base qui 
demeure pour l'instant spéculative, que la condition de l'accès à l'être du 
sujet est l'abandon du modèle statique de la chose : le sujet n'est sujet qu'à la 
condition de ne pas être substance mais devenir. Mais il s'ensuit alors que 
cette épreuve de soi que l'on nomme intimité sera radicalement étrangère à 
la connaissance. 

Quel est donc ce mouvement qui est au cœur du sujet et, en vérité, le 
définit ? Bien entendu, il ne peut s'agir d'un mouvement local, d'un simple 
déplacement, puisque, en tant que mouvement du sujet, ce mouvement est 
phénoménalisant, fait paraître. Pour autant, en parlant de mouvement, on 
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ne se contente pas de nommer par métaphore, comme on dit, ce qui serait 
en réalité étranger à l'ordre dynamique, comme il arrive lorsque l'on parle 
de mouvement intentionnel. En vérité, évoquer une métaphore c'est se 
situer nécessairement au-delà de la métaphore : on ne peut en effet parler de 
mouvement intentionnel qu'à la condition de s'appuyer sur une dimension 
commune au mouvement et à l'intentionnalité, qu'il y ait un mode d'être du 
mouvement qui convienne à l'intentionnalité et qui permette d'effectuer la 
transposition, de dire l'un à travers l'autre. C'est précisément de cette 
dimension commune qu'il s'agit dans le mode d'existence du sujet : non pas 
la visée d'un sujet statique, qui n'aurait alors du mouvement que le nom 
mais, au contraire, une visée qui est mouvement effectif. Il s'agit cependant 
d'un mouvement très singulier puisqu'il se rassemble en quelque sorte sur 
lui-même, ne se déploie jamais dans l'extension, entre dans le monde tout 
en demeurant au seuil du monde : c'est un pas dans le monde qui, faisant 
paraître cela en quoi il s'avance, demeure un pas vers le monde. Ce mouve-
ment est pour ainsi dire situé plus haut que le pur déplacement mais plus 
bas que la simple perception : c'est une avancée qui éclaire son objet en 
avançant, un mouvement qui fait paraître en s'approchant, ou plutôt dont 
l'approche est un faire paraître. Il se situe donc par-delà le partage du 
propre et du métaphorique et on montrerait sans peine que c'est sans doute 
dans cette avancée phénoménalisante ne s'extériorisant jamais complète-
ment elle-même que réside le sens originaire du mouvement, dont notre 
mouvement n'est alors qu'une modalité privilégiée. Autant dire donc, à la 
lumière de cette première analyse, que l'expérience à la faveur de laquelle le 
monde paraît n'est pas connaissance mais devenir, non pas vision mais 
avancée, si l'on veut « vision pénétrante » à la condition de le comprendre à 
la lettre. Or, pour autant que ce mouvement est véritablement mouvement 
du sujet et non pas simplement un mode d'un sujet substantiel déjà consti-
tué, autrement dit mouvement en lequel le sujet se constitue comme tel, 
mouvement dont le sujet est indistinctement la source et le produit, on 
pressent que le partage même de l'intériorité et de l'extériorité sera brouillé. 
Parler en effet du mouvement du sujet ou dire que le sujet est mouvement, 
c'est affirmer qu'il ne se rejoint lui-même qu'en s'échappant de lui-même, 
que, comme dit Hegel, son entrer en soi est un sortir de soi, de sorte que son 
intimité comme sujet ne fait plus alternative avec une extériorisation consti-
tutive et est donc, pour parler comme Lacan, extimité. Définir le sujet par 
un certain mouvement revient à reconnaître que les deux directions inten-
tionnelles opposées coïncident pourtant, que, pour lui, se rejoindre et se 
quitter signifie la même chose.  
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En ce sens, le mouvement dont je parle n'est autre que celui du vivre lui-
même, c'est-à-dire au fond de la vie. Il suffit de prendre garde au fait qu'en 
français, vivre possède un double sens : à la fois être en vie, être vivant 
(leben) et faire l'expérience, l'épreuve de quelque chose (erleben). Du pre-
mier point de vue, le vivant est situé au sein du monde et s'y meut ; du 
second point de vue, il se rapporte au monde en le faisant paraître. Mais il 
faut comprendre que ces deux acceptions sont dérivées par rapport au sens 
originaire du vivre qui est précisément neutre par rapport au partage du 
transitif et de l'intransitif. Vivre, c'est à la fois et indistinctement vivre un 
monde, c'est-à-dire en faire l'expérience et vivre dans le monde, autrement 
dit s'y mouvoir. Le sujet dont il s'agit est rigoureusement le sujet de ce vivre, 
indivisiblement moteur et phénoménalisant ; plus radicalement, il n'y a de 
sujet pensable que comme sujet d'un vivre, sujet vivant donc, qui ne fait 
paraître le monde qu'en pénétrant en lui. Caractérisé par une vie qui enve-
loppe nécessairement un mouvement, ce sujet ne se constitue comme tel 
qu'en s'abandonnant au monde, son intimité est l'envers d'une radicale 
extériorité, c'est-à-dire aussi d'une exposition. C'est d'ailleurs la raison pour 
laquelle le plus intime est souvent ce qui nous échappe, cela à quoi nous 
sommes aveugles et ne devient accessible que par la médiation des autres.  

Tentons donc de préciser le mode d'être de ce sujet, qui n'est assurément 
pas une substance se saisissant elle-même dans l'immanence. Pour ce faire, 
tournons-nous maintenant vers l'apparaître dont le sujet est la condition. 
On peut, dans une perspective issue de la phénoménologie husserlienne, 
décrire la perception comme une donation par esquisses. Cela signifie qu'un 
objet perçu se présente toujours à travers des aspects sensibles qui, loin 
d'épuiser cet objet, appellent une poursuite de l'expérience dont la modalité 
est prescrite par les aspects déjà présents. Percevoir, c'est donc enrichir ou 
rejoindre une réalité qui se dérobe toujours à cette approche car, comme 
réalité transcendante, elle est toujours plus riche que tout ce que je peux en 
percevoir. C'est cette richesse ou cette transcendance que l'on désigne 
lorsque l'on dit qu'elle est là, qu'il y a cette chose. Or, en vérité, il serait 
impossible de poursuivre sans cesse l'expérience perceptive si je n'avais pas a 
priori la garantie que cette continuation est possible, si ne m'était donc pas 
donnée d'emblée la continuabilité de l'expérience, c'est-à-dire tout simple-
ment la scène originaire, l'espace de jeu au sein duquel se déploie l'expéri-
ence et qui n'est rien d'autre que ce qui, en chaque objet, résiste à 
l'exhaustivité, c'est-à-dire échappe à la connaissance. Autrement dit, ce n'est 
pas parce que je peux poursuivre l'expérience de manière concordante que 
je peux dire qu'une chose est là, c'est au contraire parce que je saisis 
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d'emblée la chose comme là que je sais que je vais pouvoir poursuivre 
l'expérience de manière concordante. Ce sol originaire auquel toute chose 
appartient et qui lui confère cette transcendance par quoi elle échappe à la 
connaissance est ce que nous nommons monde. Celui-ci n'est pas la totalité 
additive des réalités, ni je ne sais quel grand objet mais ce à quoi toute chose 
appartient en tant qu'elle est chose, c'est-à-dire en tant qu'elle est là. Le 
monde est cela que toutes les choses ont en commun et qui n'est pourtant 
rien d'autre qu'elles : l'élément même de la transcendance ou la trans-
cendance comme élément. Ainsi, dire d'une chose qu'elle est (chose) ou dire 
qu'elle est du monde, c'est dire la même chose : le monde n'est rien d'autre 
que cette présence originaire que toutes les perceptions découvrent mais 
qu'aucune ne rejoint, ou encore la présence comme telle. Dès lors, s'il est 
vrai que faire paraître une réalité signifie la saisir en tant que présente, en 
tant que « là » et que le monde est l'autre nom de ce « là », force est de 
conclure que l'accès au monde comme tel est la condition de possibilité de 
tout apparaître, que saisir une chose comme là c'est la saisir comme faisant 
partie du monde, bref que toute apparition est co-apparition du monde. On 
aura compris que ce monde n'est pas un objet mais le fond inépuisable 
auquel appartient tout objet, qu'il ne saurait donc être donné d'aucune 
façon dans une intuition ou une connaissance, qu'il nous échappe toujours 
au contraire, s'absentant sans cesse des étants en lesquels il se présente. Le 
monde est comme la profondeur, ou plutôt il est la profondeur même: elle 
n'est en effet jamais donnée comme telle mais est plutôt cela dans quoi les 
choses sont données.  

A la lumière de cette caractérisation sommaire de l'apparaître comme 
enveloppant nécessairement l'apparition du monde, on comprend mieux en 
quoi l'être du sujet ne peut être conçu que dynamiquement. En effet, 
excédant toute présence finie, la transcendance du monde ne peut être 
atteinte que par un sujet qui accomplit ou accompagne cet excès : une 
réalité qui transcende l'étant n'est accessible qu'à un sujet qui est sa propre 
transcendance : on ne voit pas la profondeur, on s'avance en elle et c'est là la 
seule manière de l'éprouver. Autant dire donc que si la perception 
enveloppe par essence un rapport au monde, elle implique nécessairement 
un mouvement. Nous avons ici la confirmation phénoménologique de ce 
que nous avions découvert sur un mode spéculatif : le sujet, en tant que 
condition d'un apparaître impliquant la co-apparition du monde, ne peut 
exister que sur le mode dynamique. On pourrait donc dire, de manière déjà 
abstraite, que c'est parce que la conscience est mouvement qu'elle est 
conscience d'un monde et que c'est parce que le mouvement est conscience 
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que se monde se donne, c'est-à-dire s'absente dans des étants finis. Il faut 
cependant souligner que ce mouvement qui est au cœur du sujet est aussi 
inachevable que le monde est transcendant. Ce mouvement est sans repos 
car le monde fait défaut en tout ce que le sujet découvre. Il est dès lors 
possible de qualifier le mode d'être propre au sujet comme sujet de 
l'apparaître. D'une part, il ne fait paraître une chose qu'en se portant vers 
elle, sa conscience ne se distingue pas d'une avancée ; d'autre part, cette 
avancée est sans terme car cela qu'elle vise excède toujours ce qu'elle 
rencontre, car le propre du monde auquel elle se rapporte est de demeurer 
imprésentable. Ces deux traits définissent exactement le désir et il est donc 
légitime de caractériser l'être du sujet comme désir. En effet, le propre du 
désir est qu'il ne découvre son objet qu'en se portant vers lui, qu'il n'est pas 
connaissance mais aspiration ; d'autre part, que le désiré l'exacerbe dans la 
mesure même où il le satisfait, le creuse en même temps qu'il le comble, ce 
qui revient à dire qu'il est inextinguible. Ce monde qui est sous-jacent à 
toute présence et commande donc l'apparaître n'est pas connu mais désiré 
et le désir nomme cette intentionnalité très singulière qui est plus que 
simple déplacement mais moins qu'intuition. Seul le désir est à la mesure du 
monde : seule une existence insatisfaite peut ouvrir à ce qui se dérobe 
toujours à la présence.  

Nous sommes désormais très loin d'un sujet substantiel qui saisirait 
immédiatement en lui ces contenus que sont les vécus. Au contraire, le sujet 
ne contient rien mais aspire à l'extériorité, il ne saisit rien mais est dessaisi 
par le monde. Un tel sujet n'a évidemment plus aucune intériorité : il est au 
contraire projeté en plein dehors et n'est qu'une certaine manière d'accéder 
à ce dehors, ou encore le retrait ou le recul minimal permettant à la 
profondeur de se déployer. Faut-il dire pour autant qu'il n'y a plus d'intimité 
et que l'intime perd donc tout sens ? Ce serait aller un peu vite car cela 
reviendrait à ignorer que si le sujet est bien mouvement ce mouvement 
demeure celui d'un sujet, qu'il est centré, qu'il a une origine. En tant que 
mouvement d'un sujet, force est de reconnaître qu'il ne peut être totalement 
extérieur à lui-même, étranger à lui-même ; il demeure le mouvement d'un 
soi, il possède une ipséité. Toute la question, qui est désormais la forme sous 
laquelle se pose celle de l'intimité, est celle du statut de ce soi comme soi du 
désir. Tout d'abord, comme nous l'avons relevé, le sujet ne précède pas le 
mouvement mais se réalise en lui, il en est indistinctement la source et le 
terme. Le mouvement par lequel le sujet se constitue ne se distingue donc 
pas de celui par lequel il constitue le monde, ce qui revient à dire qu'il ne 
s'enrichit qu'en découvrant le monde, qu'en se nourrissant de monde, que la 
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prétendue intériorité n'a pas d'autre teneur que l'extériorité elle-même. Ceci 
nous permet au moins de statuer sur l'intimité psychologique, sur ces 
contenus qui seraient propres au sujet. En vérité, comme le dit Patočka, 
dans le moi il n'y a rien à voir, lorsqu'on entre en lui on se retrouve projeté 
dans le monde : autrement dit, la teneur de mon intimité psychologique est 
toujours celle d'une expérience qui engage le monde lui-même, de sorte que 
cela qui m'est le plus propre m'est en même temps profondément extérieur, 
non pas indifférent mais inscrit dans l'extériorité. Il y a donc une sorte de 
chiasme de l'intimité : les contenus qui ne sont que miens sont dérisoires, 
insignifiants et très peu singuliers (par exemple telle douleur, tel malaise) ; à 
l'inverse, ce qui m'est vraiment propre, ce qui constitue l'étoffe même du 
sujet renvoie en réalité à des dimensions du monde révélées par mon 
expérience et doit toute sa richesse à ce monde. 

Qu'en est-il cependant de l'intimité transcendantale ? Même si le sujet est 
désir et se remplit donc à mesure qu'il découvre le monde, il faut bien 
admettre que son ipséité précède de quelque façon cette entrée dans le 
monde et que, corrélativement, le monde comme tel est ouvert avant toute 
phénoménalisation. Autrement dit, le mouvement phénoménalisant du 
désir se déploie au sein d'une trame qui est tendue par le sujet et qui joint 
celui-ci au monde : c'est parce que le sujet est déjà initié au monde qu'il peut 
s'avancer en lui. Il est vrai que c'est le désir qui phénoménalise le monde et 
que celui-ci n'est donc atteint que comme ce qui fait défaut en toute 
présence : le monde ne paraît que comme l'excès même du désiré sur le 
rencontré. Cependant, il en est du désir comme de la connaissance chez 
Platon : même si le désiré n'est découvert que dans le désir, ce qui le satisfait 
dans l'insatisfaction, néanmoins celui-ci ne pourrait même pas avancer s'il 
ne possédait pas déjà d'une certaine façon cela qui fait défaut et qu'il va 
découvrir, s'il ne savait pas ce qu'il cherche. C'est dans ce savoir originaire 
qui est évidemment tout sauf un savoir, c'est dans cette initiation première 
au monde avant tout avancée que consiste l'être même du sujet et c'est à elle 
que renvoie l'intimité transcendantale. Comme on le voit, cette intimité est 
aux antipodes de l'intériorité puisqu'elle désigne cela qui, dans le sujet, le 
met en rapport avec le monde même, ou plutôt l'être auprès de soi du sujet 
en tant qu'il est commandé par un être auprès du monde. En d'autres 
termes, le soi du sujet est soi du désir et le soi du désir ne peut être que cette 
ouverture originaire au monde qui lui donne le cap de son avancée. On le 
voit, si cette subjectivité du sujet est l'autre nom de son intimité 
(transcendantale), il faut en conclure que celle-ci est conditionnée par le 
grand Dehors du monde, que l'intimité la plus profonde est l'ouverture qui 
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possède la plus grande portée. Comment donc caractériser cette subjectivité 
originaire qui est au cœur du désir ? Ou encore, comment qualifier son 
rapport premier au monde en tant qu'il n'est pas connaissance ni non plus 
avancée ? Comment le monde comme tel est-il originairement donné à un 
sujet, qui est donné à lui-même en cette donation? La réponse réside dans ce 
que je nomme sentiment. Ce concept n'est évidemment pas étranger à ce 
que nous entendons communément par ce terme. En effet, dans les 
sentiments (dont le sentiment est le mode d'être même) nous avons affaire à 
nous mêmes, sommes au plus près de nous-mêmes ; en ce sens, tout 
sentiment est sentiment de soi ou, en tout cas, me ramène à moi (même s'il 
est sentiment d'une situation par exemple). Mais, d'autre part, cette épreuve 
affective singulière qu'il est engage toujours un certain rapport à l'extéri-
orité, qui n'est pas de connaissance, ni même de perception, qui est beau-
coup plus indéterminé et « atmosphérique ». Le sentiment est donc une 
épreuve singulière de l'extériorité, ou plutôt l'épreuve d'une extériorité 
singulière, qui ne peut être objectivée, explicitée etc.., bref comporte une 
dimension d'opacité et donc d'indétermination irréductible. En ce sens, le 
sentiment n'est pas une connaissance ou une perception singulière mais la 
seule manière d'accéder à ce qui excède manifestement la connaissance et la 
perception. C'est pourquoi il enveloppe souvent l'épreuve d'une richesse, 
d'une inépuisabilité : il est toujours aussi sentiment de profondeur et saisit 
par conséquent son « objet » comme quelque chose qui reste pour ainsi dire 
à explorer, à s'approprier.  

Or, les traits que je viens de rappeler semblent valoir par excellence pour 
ce que l'on nomme couramment sentiment esthétique, au point que c'est en 
lui que l'on pourrait recueillir la modalité la plus radicale du sentiment, 
sinon son essence. C'est en tout cas ce que fait Mikel Dufrenne dans une 
théorie originale du sentiment, que j'emprunte pour lui donner une 
signification ontologique. Ce concept est élaboré dans sa Phénoménologie de 
l'expérience esthétique et il en résume ainsi la teneur : j'ai essayé de montrer 
(dans cet ouvrage) « que la perception esthétique culminait dans le 
sentiment, dans ce mode de l'intentionnalité où la conscience se rassemble 
en quelque sorte et s'approfondit pour être tout entière accueillante au 
sensible, et pour éprouver dans le perçu la plénitude et la profondeur d'un 
monde »2. L'important ici est que l'être auprès de soi et l'ouverture au 
monde ne s'excluent pas mutuellement puisque, dans le sentiment 
esthétique, c'est en se rassemblant et, en quelque sorte, en creusant en lui-
même que le sujet accède à la plénitude du perçu, transcende le visage du 
sensible vers la profondeur d'un monde. C'est pourquoi il est nécessaire de 
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distinguer le sentiment de l'émotion, ce qui reviendra à lui conférer une 
place très singulière au sein des affects puisque, en un sens, dans le 
sentiment rien n'est à proprement parler éprouvé. En effet, Dufrenne 
souligne que « le sentiment a une fonction noétique : il révèle un monde, 
alors que l'émotion commente un monde déjà donné»3. Ainsi, il faut 
distinguer la peur, qui est réponse à l'horrible, du sentiment de l'horrible 
qui, lui, le révèle, le donne à connaître, la gaieté, réaction au comique, du 
sentiment du comique, qui ouvre le monde du comique. Le sentiment, dans 
son usage esthétique tel qu'il est thématisé par Dufrenne, ouvre un monde, à 
la différence des émotions qui sont toujours des réactions à un monde déjà 
donné et je nommerai donc sentiment cela qui nous initie au monde lui-
même. Ce faisant, je procède à une extension de l'esthétique vers l'ontologie, 
mais cette extension est justifiée par le fait que, comme il serait facile de le 
montrer, les mondes auxquels ouvre le sentiment esthétique sont déjà des 
modes d'accès au monde lui-même, que l'esthétique a déjà une signification 
ontologique. Toute se passe donc comme si, en ces lieux privilégiés, le 
monde se repliait sur un point de lui-même et notre rapport au monde se 
figurait comme tel au sein même de notre relation avec un étant du monde.  

Dès lors, si le sentiment a bien une fonction noétique, celle-ci n'a pas 
grand chose à voir avec la connaissance. Elle renvoie à une ouverture qui est 
étrangère à la connaissance et qui, en vérité, va plus loin ou plus profond 
qu'elle : alors que la perception renvoie aux étants en tant qu'ils sont 
détachés du monde par le désir du sujet, le sentiment initie au monde dont 
ils se détachent. Le désir ne peut faire paraître les étants finis que parce qu'il 
les transcende vers le monde mais il ne peut les transcender vers le monde 
que parce qu'il est originairement relié à lui dans le sentiment. Ainsi, le 
sentiment est ce qui ouvre au monde en-deçà de toute connaissance, 
l'accueille en sa dimension le plus originaire, qui excède toute manifestation 
finie. Cependant, non seulement cette noèse singulière n'est pas exclusive de 
l'affectivité mais elle n'a de réalité que comme affectivité. Cette ouverture, 
en sa portée maximale, n'est possible qu'à la faveur d'une passivité qui est 
plus radicale que celle du sentir, qu'il s'agisse de la sensation ou de 
l'émotion. Cela signifie simplement que, dans le sentiment, aucune qualité, 
ni même aucune tonalité ne viennent s'interposer entre le sujet et cela qu'il 
accueille, ce qui revient à dire qu'il ne peut rejoindre le monde comme tel 
qu'à la condition de ne rien sentir. Le paradoxe est donc que le sentiment ne 
sent rien à proprement parler, ne possède aucun contenu : sa passivité n'est 
radicale et donc en quelque sorte à la hauteur (ou plutôt profondeur) du 
monde qu'à la condition de se situer en-deçà de toute sensibilité ; afin de 
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recevoir le monde, rien ne doit venir s'interposer en lui-même C'est 
précisément cette passivité qui garantit la fonction noétique, c'est-à-dire 
permet l'ouverture à la transcendance : c'est parce qu'il reçoit en-deçà de 
tout contenu qu'il connaît au-delà de tout connu. Dès lors, la passivité et 
l'activité ne font plus ici alternative : l'archi-passivité de l'éprouver senti-
mental est la condition d'une ouverture qui transcende tout acte subjectif et, 
en vérité, l'acte du sujet lui-même, son acte phénoménalisant que nous 
avons nommé désir.  

Il ne faut pas en conclure pour autant que ce pur accueil du monde serait 
fusion ou dissolution dans le monde. En tant qu'accueil il se distingue 
nécessairement du monde, ce qui revient à dire que le sentiment est celui 
d'un soi, que le sentiment est sentiment de soi et c'est précisément à ce soi 
que renvoie l'intimité transcendantale. La question de l'intimité conduit 
donc au sens qu'il faut conférer au sentiment de soi, au rapport à soi qui le 
caractérise. Or, l'erreur serait de penser que ce sentiment de soi suppose la 
présence de contenus subjectifs, sensations, émotions, vécus de conscience, 
ou encore, comme certains auteurs l'ont cru, d'une certaine réalité que l'on 
nomme moi. Tout au contraire, parler de sentiment de soi, ce n'est pas dire 
que dans le sentiment le soi ou quelque chose d'intime se connaît mais, tout 
au contraire, que c'est dans le sentiment, comme révélation du monde, que 
le soi se constitue, que l'être auprès de soi ne peut advenir qu'à partir du 
monde. Ainsi, dans le sentiment, rien (de positif) n'est éprouvé ou donné, 
rien d'autre que le monde même et c'est pourquoi il est plutôt l'épreuve d'un 
vide subjectif. Mais c'est précisément dans et par ce vide qu'il se rejoint lui-
même ; tout se passe comme si la transcendance du monde, en ouvrant le 
sujet, creusait en lui un vide où il peut se recueillir lui-même. C'est dans la 
mesure où, dans le sentiment, le sujet est dépourvu de tout contenu 
subjectif, puisqu'il est pour ainsi dire arraché à lui-même par le monde, qu'il 
peut être au plus près de lui-même, se rejoindre immédiatement lui-même, 
bref exister comme sujet. Dans cette pleine ouverture, le sujet accède à la 
nudité de sa pure épreuve : le véritable soi est vide de soi parce que plein de 
monde. Et, en effet, cette épreuve que nomme le sentiment est celle d'un 
dépouillement radical, d'une disparition des vécus, affectifs ou sensibles, qui 
s'interposaient entre le monde et moi. Il est donc une forme de désaffection 
car il plonge plus profond que tout affect, mais c'est une désaffection vécue, 
ou plutôt la désaffection comme essence ou racine du vécu. 

J'entends donc par sentiment une dimension plus profonde que le 
partage de le connaissance et de l'affect, dimension qui est, si l'on veut, 
archi-affective mais qui, en et par sa passivité, ouvre au-delà de la connais-
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sance, vers le monde comme tel. Une telle ouverture est indispensable au 
déploiement du désir, c'est-à-dire à l'existence phénoménalisante du sujet. 
D'autre part, on l'a vu, c'est en ce sentiment que réside le sens véritable de la 
subjectivité : il nomme l'ipséité d'un sujet qui est de part en part mouve-
ment. Notre idée de l'intimité s'en trouve profondément transformée : loin 
de reposer sur une intériorité, elle ne se réalise que dans une ouverture au 
plus transcendant, de sorte que c'est bien l'alternative de l'intérieur et de 
l'extérieur qui se trouve bouleversée. Le sujet ne se rejoint lui-même qu'en 
se laissant déposséder par le monde : c'est seulement en se portant vers le 
monde par-delà tout étant qu'il se rejoint lui-même en-deçà de tout vécu. 
Afin d'accueillir la plénitude du monde, le sentiment se vide de tout 
contenu mais ce vide est en même temps sa plénitude comme sentiment. 
Contrairement donc à ce que la tradition considère comme allant de soi, 
c'est en s'enfonçant en lui-même que le sujet rejoint le plus extérieur, c'est 
par ce qu'il a de plus propre qu'il communique avec le plus transcendant : 
l'intimité n'est plus l'intériorité de ce qui n'a ni portes ni fenêtre mais la 
fenêtre même sur le monde et si le sujet ne peut en sortir c'est parce qu'il en 
est toujours déjà sorti. Ainsi, l'intimité ne renvoie pas à la proximité d'une 
conscience avec elle-même mais à la profondeur d'un sentiment, profon-
deur qui ne doit pas être comprise comme renvoyant à une couche enfouie 
qu'il faudrait rejoindre mais à un vide sans fond dans lequel le monde peut 
s'engouffrer. C'est en ce lieu que la profondeur affective du sujet coïncide 
avec la profondeur ontologique du monde et ce lieu est celui de l'intimité. 
Autant dire enfin que l'intimité est disponibilité. En elle, j'accueille ce qui est 
tout autre que moi et même que les étants du monde mais, curieusement, en 
ce dépouillement, je suis bien plus près de moi-même que dans tout autre 
vécu, comme si l'ouverture que le sujet dispose l'acculait à lui-même, 
comme si le vide qu'il ménage le projetait vers son existence nue. 
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Friendship Among the Disoriented:  
Sharing a World with Marcia Sá Cavalcante Schuback 

Jason M. Wirth 

Obsessed, bewildered 

By the shipwreck  
Of the singular 

We have chosen the meaning 
Of being numerous. 

George Oppen1 

In 2015 Marcia Sá Cavalcante Schuback published a beautiful edited volume 
called Dis-Orientations: Philosophy, Literature and the Lost Grounds of 
Modernity.2 Its central concern is “the question of what it means to think 
and speak of existence when the very grounds of existence and of thought 
are shaken and disorientation is a general experience” (D, ix). I recognize 
my long friendship with Marcia as planted in the rich soil of this general 
experience.  

I have had the pleasure and great fortune to enjoy a personal and 
professional friendship with Marcia for over two decades. We have met in 
many far-flung locations all over the world, including two working visits to 
her Carioca homeland in Brazil. In conjunction with speaking and teaching 

1 George Oppen, “Of Being Numerous,” New Collected Poems, ed. Michal Davidson 
(New York: New Directions, 2002), 166.  
2 Dis-Orientations: Philosophy, Literature and the Lost Grounds of Modernity, eds. Marcia 
Sá Cavalcante Schuback and Tora Lane (London and New York: Rowman and Littlefield 
International, 2015). This book includes both her introduction (ix–xix) and her essay, 
“Exile and Existential Disorientation” (91–107). Henceforth D.  
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engagements at Södertörn University, I have also enjoyed the opportunity 
to spend much time with her in her second home. Despite her abiding 
trepidations, Marcia has even visited me several times in the various refuges 
that I have made while living in the grand imperium of the United States. 
She has lectured to my students and colleagues, participated with me in 
various conferences, and immersed herself in my strange world. Through-
out our shared peregrinations, we have often worked together, publishing 
articles in each other’s books and journals (for a sampling of our work 
together, see the bibliography). Knowing her has always been a great 
treasure both personally and philosophically.  

So why do I celebrate this precious friendship as a manifestation of the 
disorienting seismic shock to the grounds of existence and thinking? 

I do not celebrate this friendship as a random consequence of a bur-
geoning nihilism or an arbitrary act of what Kant dismissed in the Preface 
to the second edition of the first Critique as ein bloßes Herumtappen, a mere 
fumbling about.3 Nor is this a part of the immense flattening of everything 
to a “general equivalence” where everything is “exchangeable” (D, 91). 
Moreover, my relationship with Marcia was not born of a great ontological 
trauma; it has not been a symptom of anguished absurdity or a melancholy 
consolation for some lost Grand Meaning through which we could come to 
know who we really were. It was not born of a desperate need to cling to 
some kind of chaos abating orientation. In fact, I have known this friend-
ship not only as an expression of a fundamental disorientation, but also as a 
deep and abiding joy.  

This disorientation is not some fall from a former orientation; it is not a 
profound and mournful loss. To the contrary: it is a kind of awakening. 
Marcia has always known this disorientation to be its own kind of non-
orienting orientation, this groundlessness to be its own sort of ground (a 
groundless ground), this earthquake of existence to be it own peculiar kind 
of givenness. That is to say, “not being given a solid grounding is a ‘being 
given.’” (D, ix) and “this very loss of grounds … constitutes our common 
ground” (D, xi).  

This loss of grounds that constitutes our ground does not replace a 
ground that orients us with mere confusion. It really does, however, shatter 
thinking’s expectation that it can orient itself to its own proper meaning. 

 
3 Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft (second edition, 1787), ed. Raymund 
Schmidt (Hamburg: Meiner, 1976), 19. In the standard notation it is B xv, line 12.  



FRIENDSHIP AMONG THE DISORIENTED – WIRTH 

313 

This shattering is not only the loss of the fantasy of ever having been 
oriented, but it is also the emergence of thinking’s ecstatic openness. From 
this vantage point we can see that what belongs to thinking is not any 
orienting meaning – either a priori or a posteriori – but rather an openness 
that culminates in no particular meaning nor expresses any pre-given 
meaning. As Marcia follows Jean-Luc Nancy, this is the “openness of non-
given meanings, as the inherent moving force of the present” (D, xi).  

Indeed, displaying, as has always been her wont, the kind of ambiguous 
and polyvalent language that also characterizes Nancy’s writing, Marcia 
insists that disorientation is in its own way the “meaning of the present” (D, 
xi). That is to say, the loss of any fundamental or ultimate meaning is in its 
own way quite meaningful, but this now means that meaning itself is 
disoriented and disorienting. Meaning no longer means – if it ever really 
did – that there is or ever will be a manner of thinking in which we are 
firmly oriented in the meaning of things or the meaning of our selves. It is 
not meaningless, however, to say that we are meaningless; it is rather to ask 
about the meaning of meaning after abandoning the absurdity that meaning 
grounds and sustains the ultimate orientation of thinking. As Hölderlin 
famously expressed it in Mnemosyne: “We are a sign that does not mean 
anything, we are without pain and have almost lost language in the foreign 
[Ein Zeichen sind wir, deutungslos, schmerzlos sind wir und haben fast die 
Sprache in der Fremde verloren].”  

But we have not lost language although we have lost the orienting 
meaning of meaning. Meaning, rather, emerges in and as our disorienta-
tion. There is no possibility of dialectical re-orientation. It is what Nancy in 
“L’existence exilée” called an absolute expropriating – “this expropriation 
without the possibility of re-appropriation” (D, 101). There is no self that is 
in exile nor are we in somehow in exile from our selves. “What existence 
today shows is rather the ‘self as exile,’ as exit and opening, without a before 
to go back to nor an after to go forward towards” (D, 102) This is our – and 
by our we mean proper to the self (Nancy’s heightening of Heidegger’s 
Eigentlichkeit) – ecstatic temporality, our exilic self that was never once 
oriented and hence can never be re-oriented. Exile is the self’s paradoxical 
asylum (D, 103).  

Marcia sharply focuses this asylum: the self is not as something lost or to 
be re-found; it is rather an opening, an ecstatic exposure. Turning to her 
beloved Portuguese poet Fernando Pessoa, she names this exilic asylum a 
“book in disquiet” because “it exposes neither the meaning nor the 
meaninglessness of existence, but its gerundive meanwhile and in-between 
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two nothingnesses, what can never be appropriate for it is neither proper 
nor improper, neither a self nor a non-self” (D, 104). No thing or quality in 
particular comprises or defines us as us, although this disquieting singu-
larity is what we nonetheless have in common. 

I have learned to find this disquiet liberating, but I did not always 
experience it as such. Growing up on the West Coast of the United States, I 
acutely felt the limitations of the prevailing trends in philosophy just as 
much as I felt embarrassment and regret about the imperious military and 
economic sway of my country. Analytic philosophy did almost nothing to 
help me escape the depravity of Reagan and Bush and their types nor could 
it really engage my disquiet. I can now see that this disquiet was a gift that 
began to loosen the vice grip of the various ideologies to which I had been 
acculturated, but at the time, I knew it only as a dissatisfaction with the 
philosophic status quo and a feeling of intellectual exile.  

Like Marcia in faraway Rio de Janeiro, I became entranced with the 
Continental philosophical tradition. After immersing myself in this world 
for some years, I met (through the invitation of my good friend, Hans Ruin) 
Marcia in Stockholm during a seminar that we co-taught (along with Anna-
Lena Renqvist) on Schelling’s Erlanger Vorlesungen. As I have reflected on 
my friendship with Marcia over the years, I have sometimes found it strange 
that I met another philosopher from the Americas in Sweden. Diplomatic 
relations between our two countries have long been uneasy, although 
neither Marcia nor I would be quick to defend the geopolitics and capitalist 
intrigue that often keeps our two countries at odds with each other. We met 
as exiles and yet felt quite at home with each other.  

Yet it is this disquieting strangeness that has turned out to be a great gift. 
The emergence of thought in its disorientation liberated me from the 
stupidities that keep us from becoming present to our disquieting belonging 
together with all beings. 

I have long sensed in Marcia’s writing and in my dialogues with her 
something of what the twentieth century iconoclastic California poet 
Robinson Jeffers called “inhumanism.” This has nothing to do with 
misanthropy, but it does concern the possibility of attenuating our severe 
anthropocentrism. For Jeffers “inhumanism” was “a certain philosophical 
attitude, … a shifting of emphasis and significance from man to not-man; 
the rejection of human solipsism and recognition of the transhuman magni-
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ficence. It seems time that our race began to think as an adult does, rather 
than like an egocentric baby or insane person.”4  

In an article that she published in the journal that I co-edit (Comparative 
and Continental Philosophy), Marcia took up the fate of Europe and its 
efforts to somehow find a way beyond itself. But this “beyond” is precisely 
the problem, and hidden in it lies “the metaphysical procedure of returning 
differences back to a uniform measure of identity. This procedure is a 
dangerous problem because it makes us incapable of experiencing the one in 
itself differentiated.”5 Not only is Europe or the USA not the meaning of the 
earth, but the human is not its meaning either.  

As we have seen, there is no place from which to leave and no place to 
go. It demands rather a better relationship to what Marcia calls intervocity 
or Zwischendeutigkeit: 

Difference emerges beyond the enlightened logic of alternatives – either this or 
that, or both this and that, or not this and not that – and emerges in a twin-light 
as the non-unilateral and as what I have been here calling “intervocity.” In order 
to express this differentiated sense of difference, we could borrow a term from 
Nicolas of Cusa, namely, non-other, non-alliud, non-otherness. Non-otherness 
expresses the Zwischendeutigkeit of the one in itself differentiating rather than 
the one in itself differentiated. It gives us otherness from the starting point of its 
event-being, that is, as beginning with the “inexhausted and inexhaustible rela-
tions and forces,” and in so doing, it expresses being as leaving being behind.  

(EZ, 24) 

Beyond the violent disjunctives that comprise our would be identities – 
black or white, First World or Third World, rich or poor, Europe or the 
Americas, ad infinitum – is a different sense of being together, a kind of 
being-singular-plural to borrow Nancy’s phrase. Difference is no longer 
relegated to “this is not that” but is rather a deep interdependent com-
munity of singularities beyond this and that. This is a healing disquiet in 
which “the infinite emerges as the Whole, and this is the possibility of 
becoming whole with all that lives” (EZ, 25). 

I am not everything. I am not even myself, but “to be whole with all that 
lives is only possible while learning to abandon, while detaching from, while 

4 Robinson Jeffers, “Preface,” The Double Axe and Other Poems (New York: Random 
House, 1948), vii.  
5 Marcia Sá Cavalcante Schuback, “Europe’s Zwischendeutigkeit”, Comparative and 
Continental Philosophy 3.1 (2011), 18. Henceforth EZ.  
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leaving behind, the will to be all. To discover the one in itself differentiating 
as Zwischendeutigkeit means to discover the differentiating gift of this ‘while 
leaving’ in order to, perhaps one day, be able to become whole with all that 
lives” (EZ, 25). 

As Marcia knows, my own philosophical itinerary has taken me deep 
into Zen practice and many of the Mahāyāna philosophical traditions more 
broadly. I see at the heart of Marcia’s extraordinary philosophical accom-
plishment her own version of what the Buddha Dharma traditions call 
pratītyasamutpāda, or dependent co-origination. This is the concrete inter-
dependence of impermanent and dynamic singularities.  

I also note that Marcia writes during a time in which late capitalism and 
Heidegger’s “technological worldview” cannot be extricated from an 
ecological crisis that also defines us and does so both curiously and catas-
trophically: We who thought that we really were who we thought we were 
have lived in such a way that our mode of being is accelerating, often 
violently, the earth’s mode of being. We imagined that it was an impersonal 
background to our wars and conquests and empires, but this alleged 
background is rapidly coming to the foreground. It, too, is not separate 
from us.  

The ecological crisis is also a question of communities and systems, ones 
that, as the Marxists and post-Marxists and Critical Theory philosophers 
have long recognized, coopt practice into the pernicious ecologies of 
capitalism and other modes of global dominance. In an increasingly 
globalized world, an insidious version of pratītyasamutpāda also manifests. 
Capitalist ideology has globally captured almost everyone in its web; the 
challenge is therefore to re-imagine our Zwischendeutigkeit with the earth. 
We would be wise to heed the American poet and Zen practitioner Gary 
Snyder whose “small contribution to radical dialectic is to extend it to 
animals, plants: indeed, to the whole of life.”6 One can no longer act without 
the whole web of life in mind. Buddhist right livelihood (or any kind of 
spiritual or philosophical virtue) is no longer simply a question of 
individual accomplishment and responsibility. To assume that it is cedes 
too much to global ideology. These are “abnormal times”, Snyder tells us, 
and “we just have to keep as clear a head as possible and steer away from the 
worst of it. But everybody’s involved in it” (RW, 88). 

 
6 Gary Snyder, The Real Work: Interviews & Talks 1964–1979, ed. William Scott McLean 
(New York: New Directions, 1980), 130. Henceforth RW. 
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My friendship with Marcia has taught me much about becoming “whole 
with all that lives” and for that I remain deeply grateful and appreciative. 
Her beautiful writing, her fertile imagination, her philosophical creativity 
and generosity, and her remarkable translations have had a deep impact on 
me. In her exemplary disorientation and Zwischendeutigkeit our many 
worlds and the earth itself are born anew. 
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Filosofi som lovtal till … 

Carl Cederberg 

By homely gift and hindered Words 
The human heart is told 
Of Nothing –  
“Nothing” is the force 
That renovates the World –  

Emily Dickinson1 

När man fördjupar sig i en filosofisk riktning kan man ofta snart skönja en 
viss ursituation som präglar detta sätt att orientera sig i filosofin. Hos Platon 
finner vi det undersökande samtalet om idéerna, hos Hegel andens ständigt 
expanderande arbete, hos Martin Heidegger varats differentierade givenhet 
till människan. Denna ursituation är ofta kopplad till grundläggande 
begrepp som sedan förknippas med tänkaren, i ovan nämnda fall: idé, ande, 
vara. När dessa filosofier synas av senare tankare är det inte ovanligt att de 
ser dessa återkommande ursituationer som en oförmåga att tänka bortom 
en viss punkt. I den moderna och samtida filosofin har man ofta förknippat 
dessa med vad man i pejorativ mening kallar metafysik. Man beskriver 
andra filosofiska inriktningar som präglade av metafysiska grundan-
taganden som präglar deras filosofi, medan det egna perspektivet på ett eller 
annat sätt är befriat från detta, eller har detta specifika tänkesätt bara som 
en variant i en större repertoar av sätt att tänka och resonera. De specifika 
perspektiviska begränsningar som vi ser i de andras tänkande kan dock 
väcka tanken att även det egna tänkandet lider av liknande begränsningar. 

1 Ursprungligen från ett personligt brev daterat 1883. Här citerat från Emily Dickinson, 
The Poems of Emily Dickinson (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1979), 
1077. 
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Då vi ofta sätter hoppet till filosofin att vara just den rörelse som bryter med 
det inskränkta perspektivet, som fullbordar en ständig mänsklig möjlighet 
till att överskrida, kan det därför förefalla som om filosofin här tenderar att 
förråda sitt ideal. Och när filosofins förmåga att överskrida detta godtycke 
som framstår som illusorisk, står inte då hela det filosofiska samtalet och 
balanserar på avgrundens rand? 

Fasan inför denna avgrund är kanske inte bara filosofins utan är kanske 
något som åtminstone hela det västerländska samhället länge har burit med 
sig. I Lovtal till intet beskriver Marcia Sá Cavalcante Schuback detta som 
filosofins skräck inför det tomma, inför intet. Kanske är det, menar hon, 
denna skräck inför intet som har gjort att filosofin har funnit för nöd-
vändigt att låta de former som upplevs som ursprungliga ständigt inpräglas 
och återpräglas i en substansmetafysik. Hon sätter också denna skräck i 
förbindelse med André Gides utsagor om den moderna människans skräck 
inför inflytandet, skräcken att förlora den egna personligheten. Gripen av 
en desperat längtan att hävda den egna originaliteten mister man chansen 
att låta en annan tanke berika och inspirera den egna. Illusionen att det 
egna i sin isolation skulle kunna bära på det nya, sätts på så sätt i samband 
med skräcken inför intet.2  

I respons till denna tanke, tanken om filosofins (eller en viss filosofis) 
skräck inför intet presenterar Schuback tanken om en hermeneutisk 
improvisation, som i inflytandet från andra ser en källa för inspiration 
istället för ett ständigt verkande hot. Det som den filosofiska hermeneutiken 
enligt Schuback erbjuder filosofin är en upptäckt av upptäckandet självt. 

Min tanke i föreliggande korta text utgår från ett försök att läsa Lovtal till 
intet, titeln på Schubacks essäsamling, som en definition av filosofin, utifrån 
perspektivet av en filosofisk hermenutik. Om Schubacks filosofi är en form 
av intets hermeneutik, eller hennes tillnärmelse till hermeneutiken är en 
filosofi i dialog med intet kunde man tro att den skulle kunna beskrivas som 
en hermeneutisk nihilism: en så kallat ”postmodern” hållning som i vet-
skapen om bristen på yttersta fundament, ständigt visar upp det godtyckliga 
i varje tolkning, nöjer sig med att ständigt visa att det finns fler tolkningar.3 
Men det vore alltigenom missvisande. I Lovtal till intet ska man inte bara 

 
2 Marcia Sá Cavalcante Schuback, Lovtal till intet (Göteborg: Glänta, 2006), 159–164. 
3 En sådan rörelse företräds av Gianni Vattimo i The End of Modernity: Nihilism and 
Hermeneutics in Postmodern Culture, trans. J. R. Snyder (Baltimore: John Hopkins 
University Press, 1988). 
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uppmärksamma intet, utan också lovtalet, som ett ”lovtal till…”, men inte 
ett lovtal till något. Ett sätt att inte hypostasera intet kan vara att låta det 
försvinna in i dessa tre punkter … och uppmärksamma att lovtalet är ett 
lovtal till… 

Det särskilda med ett lovtal är att adressat och tema för talet samman-
faller. Ett lovtal till en vän är till exempel också om denna vän. Filosofin kan 
adressera teman, och den kan adressera filosofiska samtalspartners. Men 
samtidigt rör det sig i någon mån alltid mot en rymd utanför dessa; ett 
samtal med en särskild filosof rör alltid filosofin som sådan, liksom en 
regional filosofisk undersökning alltid står i relation till en filosofisk rörelse 
bortom denna specifika sfär. Därmed inte sagt att filosofi bara handlar om 
sig själv – jag vill inte hävda att filosofi som ”lovtal till…” vore ett lovtal till 
filosofi, detta vore en verksamhet som snabbt skulle implodera. Tvärtom rör 
sig detta lovtal alltid i riktning mot något annat. Men det är inte heller ett 
olyckligt medvetandes gest i riktning mot en upphöjd och ouppnåelig 
annan. I ett annat sammanhang skriver Schuback: “Det andra framträder 
först som icke-annanhet, bortom en dialektik av själv och annan.”4 
Begreppet icke-annan, som Schuback för in under inflytande av Jan 
Patočkas läsning av Nicolas Cusanus non-aliud, bidrar till att upplösa, eller 
luckra upp identitetens strikta gränser. Det pekar bortom den strikta upp-
delningen av substanser, mellan ande och materia, mellan subjekt och 
objekt, jag och den andre. I sin utläggning av denna icke-annanhet fort-
sätter Schuback: ”Kanske är detta det sätt på vilket livets formlöshet finner 
en form i den mänskliga existensens öppna intighet”5 

Denna öppna intighet, livets formlöshet, är något som ständigt miss-
förstås och överskuggas av ett identifierande tänkande, ett tänkande som 
kräver klara kategorier, där det enskilda kan infogas under det allmänna i 
ett system där de allmänna kategorierna står i tydlig motsatsställning till 
varandra. Denna öppenhet som är tänkandets förutsättning, förutsätt-
ningen för att låta livet tänka över sig själv, hotas av tankestrukturer som 
människan i någon mån ålagt sig själv. Dessa tankestrukturer präglas av ett 
ekonomiserat och teknifierat tänkande kring livet som Schuback genom-

4”[T]he Other appears first as non-otherness, beyond a dialectics of selfhood and 
otherness“, Schuback, “Immensity and A-subjectivity”, Research in Phenomenology, Vol. 
39, nr 3, 344–358. 
5 ”Perhaps this is the way life’s formlessness comes to form in the open nothingness of 
human existence.”, Schuback, “Immensity and A-subjectivity”, 358. 
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gående belyser i sitt tänkande.6 Förd inför dessa tankestrukturers ökade 
intensitet genom Schubacks prosa kan man drabbas av en viss andnöd, man 
kan plötsligt få känslan av att ha nått avgrundens rand. Genom några enkla 
begreppsliga konstellationer för Schuback oss fram inför vidden av den 
globaliserade ekonomismens härjningar, en förmedlad känsla av att läget är 
akut, eller kanske snarare bortom all tänkbar räddning, att alla försök att 
lösa problemen på en global nivå bara förvärrar dem. Men samtidigt finns 
där alltid en tilltro till möjligheten att ändra tankebanorna. Att vända sig 
bort från en identifierande tankestruktur till ett inte-något, ett intet.  

Denna befriande aspekt av relationen till intet finner vi också i hennes 
samtal med Jean-Luc Nancy i Being With the Without. Med en etymologisk 
blick på ordet without (från forngermanskans wiðutan) utläser hon ett ”vid-
utan”, en saknad i omedelbar relation till en närvaro, ett ”utan” som 
samtidigt öppnar upp genom en närhet till det som står utanför. I detta 
sammanhang är ”Being with the Without” ett sätt att i relation till Nancy 
tänka det moderna samhällets utmaning att uthärda det faktum att det inte 
finns någon närvarande essens som håller det samman, att det som det 
tvärtom gäller är att leva med detta ”utan”.7 Att odla en insikt i att det inte 
finns en gemensam essens, samtidigt som det inte finns en radikal annanhet 
kan Schuback därmed tala om som att odla en relation till intet. 

Filosofi som lovtal till intet (som lovtal till…) är ett slags omsorg av 
relationen som sådan, där det som förstås som ett skräckinjagande intet 
öppnar en rymd av möjligheter. Skräcken inför intet är inte allt i filosofin. 
Just de konstruktioner som från ett perspektiv kunde framstå som fram-
sprungna ur en skräck inför intet, kan ur ett annat perspektiv framstå som 
en kreativ repertoar. Att kunna tänka i relation till Platons filosofiska idéer, 
Hegels ande och Heideggers tillvaro är en möjlighet att under deras 
inflytande erbjudas en möjlighet till filosofisk improvisation. 

Den filosofiska hermeneutiken är kanske den moderna tradition som 
mest av alla har sett och bejakat denna belägenhet av att stå i relation till 
andra som också står i relation åter andra i en oöverblicklig kedja. Filosofi 
som lovtal till … är ett sätt att bejaka dessa relationer, och även de mellan-
rum och tomrum som de erbjuder. Det är en påminnelse om att allt 

 
6 Se särskilt “Om nyttan och onyttan med humaniora för livet – En annan humaniora – 
en annan tid” i En annan humaniora – En annan tid, red. Carl Cederberg och Hans Ruin 
(Huddinge: Södertörn, 2010), 65–70. 
7 Marcia Sá Cavalcante Schuback & Jean-Luc Nancy (red.), Being with the without 
(Stockholm: Axl Books, 2013), 61–67. 
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tänkande står i en sådan relation, under inflytande och inspiration från de 
som vi tänker genom, mot och med.  
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Uma escuta 

Luisa Buarque 

Pelo menos desde Górgias sabemos que tudo o que é humano começa e 
termina na palavra, na fala, no discurso: este senhor que leva a cabo obras 
divinas por meio de seu corpo inaparente1. Senhor sim, mas também servo e 
instrumento poderoso, que serve para todos os fins e que, quando bem 
manejado, sempre os atinge. A um só tempo manipulado e manipulador, o 
discurso provoca movimentos e cria "efeitos-mundo"2.  

Nesse processo de fala e escuta, orelha e ouvido são meros meios mate-
riais. Mais especificamente, são apenas o local onde começa a audição; 
alojam o tímpano, película que recebe e reverbera ondas sonoras – o corpo 
invisível do discurso gorgiano. A partir deste ponto, um curto caminho até 
o local onde realmente se cumpre a escuta. Aparentemente, a audição se
realiza de fato quando deixa para trás a materialidade invisível das ondas
sonoras e leva a cabo a leitura do significado das sentenças.

Em nossa prática cotidiana, esse caminho é percorrido tão automatica-
mente que até desprezamos a sua parte inicial. A leitura-decodificação do 
significado das palavras arranjadas lado a lado é imediata; não pensamos em 
outro modo de escuta que não seja uma interpretação semântica. Ademais, 
a estrutura de tal interpretação repousa sem dúvida sobre o paradigma da 
palavra escrita. É como se seu modelo estivesse tão largamente disseminado 
e arraigado, que só pudéssemos escutar com os olhos. A audição invadida 
pela visão e a oralidade pela escrita; as orelhas trocadas em pupilas. 

Não cabe aqui, todavia, demonizar por escrito a palavra escrita – pro-
cedimento tão entediante quanto perigoso (exceto quando provindo da 

1 Górgias, Elogio de Helena. (Parágrafo 8). 
2 Barbara Cassin, Sophistique, Performance, Performatif (Anais de Filosofia Clássica, vol. 
3 nº 6, 2009). 
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pena de Platão). Talvez ainda caiba elogiar a escrita por escrito, mas sem 
esquecer que a escuta pautada pela leitura da palavra escrita pode ser 
complementada por uma outra escuta. Ou ainda, por uma alternativa que 
não visa a sufocar o paradigma da decodificação/interpretação, tampouco 
denunciar o logocentrismo cultural que o acompanha, mas que, por outro 
lado, quer enriquecê-lo com outros meios.  

Esse possível enriquecimento vem à tona em certos escritos de Márcia 
Cavalcante Schuback que propõem precisamente um modelo alternativo de 
escuta, a respeito do qual a autora nos diz: “Para escutar, é necessária uma 
atenção particular, pois se trata de uma atenção que seleciona e ‘silencia’ os 
ruídos, o muito, os vários níveis de som. (A nota musical é ela mesma uma 
seleção silenciadora de níveis de uma mesma reverberação).”3 Em um 
primeiro momento, não sabemos que atenção é essa que caracteriza a escuta, 
já que, para ler o significado de uma sentença é igualmente necessária uma 
atenção particular; também é preciso, por exemplo, eleger sentidos, desam-
biguizar, silenciar certas opções hermenêuticas em prol de outras. Porém, o 
que a autora parece nos sugerir é ser possível selecionar não apenas sentidos e 
significados, mas também ruídos, frequências e níveis de som. Como se, além 
do sentido do dito, pudéssemos sentir também os sons emitidos e os sons 
silenciados nas palavras faladas, a fim de realizar a nossa seleção. O que está 
em jogo aqui é o paradigma da nota musical, silenciadora de níveis de uma 
mesma reverberação porque unificadora: a nota que ouvimos é sempre um 
somatório de sons abarcados por uma única vibração.  

Tudo converge, portanto, para o peso da voz e para o corpo da palavra, 
com seus tropeços, repetições, assonâncias, aliterações, melodias, acordes, 
cacofonias (a palavra não precisa ser bela, grave, solene ou altiva para ser 
sentida e ter sentido em sua sonoridade e em sua abstração). Trata-se não 
somente de decodificar o sentido do som da palavra, mas também de esca-
var possibilidades auditas e inauditas do logos. Trata-se de poder escutar na 
sua materialidade todas as camadas silenciadas e simultaneamente abarca-
das por ele: a fala potencializa-se na mesma medida que ganha espessura. 
Quando se escuta como quem ouve uma música, portanto, o som e o 
silêncio é que se tornam sentidos. Sob a superfície significativa do discurso 
permanecem presentes e são ouvidos seus outros harmônicos. 

 
3 Márcia Cavalcante Schuback, Quando da palavra se faz silêncio, in Por uma 
fenomenologia do silêncio. (Gilvan Vogel, Márcia Cavalcante Schuback, Hans Ruin. Rio 
de Janeiro: IFCS/UFRJ/Sette Letras, 1996), 29. 
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Erro seria pensar, no entanto, que essa seleção da escuta privilegia a 
materialidade e particularidade do som em detrimento da formalidade e 
universalidade do sentido, como quem troca uma roupa por outra. Não se 
trata justamente, para Márcia Cavalcante Schuback, de estar entre o som e o 
sentido como se, numa encruzilhada, nos encontrássemos diante de duas 
alternativas excludentes. Muito pelo contrário: “A música trata de uma 
escolha. Mas ao escolher nunca elimina as outras possibilidades.”4 Se a 
música é pensada como paradigma da escuta, e se ao selecionar ela jamais 
elimina inteiramente aquilo que não foi selecionado, então a escuta que se 
volta para a reverberação material do som não pode deixar de lado seu 
sentido. Matéria e forma, som e silêncio abraçam-se na escuta musical 
proposta pela autora, pois é justamente no jogo entre melodia, harmonia, 
significado, leitura, ritmo e pausa – entre o que repercute e o que cala – que 
se encontra a escuta. 

“A escuta acontece no silêncio do homem.”5. E ainda: “Para aparecer, a 
música precisa contar o desaparecimento. Como existir é morrer, imediata-
mente.”6 Som e sentido, som e silêncio: cada palavra diz não só o que diz 
mas, sobretudo, o que não diz – também aí, no retraimento da música da 
fala, se encontra a gorgiana potência do discurso. Escutar o silêncio não é 
entregar-se à mística contemplação do inefável, mas ouvir em cada palavra 
o que ela fala e o que ela cala, o som que produz e a alternativa que silencia:
“O silêncio do homem é a escuta do limite da sua palavra.” […] “E ser
humanamente é ser na linguagem-limite, ou seja, dizer por não poder dizer
tudo.”7 Se é mesmo impossível dizer tudo, a escuta está na fronteira entre o
que se diz e o que não se diz porque percebe que a palavra sempre quer
dizer mais do que aquilo que é capaz de pronunciar. Ao falhar em limitar o
ilimitado, a fala apresenta também o seu íntimo sucesso: dizer a mais,
excesso do dito, sobra, abundância.

Talvez seja lícito dizer, por fim, que essa escuta musical e seletiva – 
atenta à inteireza material do som da voz que fala – nada mais é do que uma 
audição ativa e reflexiva. Talvez seja mesmo algo próximo do sentido da 

4 Márcia Cavalcante Schuback, No silêncio do homem (Rio de Janeiro: Sette Letras, 1995), 25. 
5 Ibid., 23. 
6 Ibid., 33. 
7 Márcia Cavalcante Schuback, Quando da palavra se faz silêncio, in Por uma fenomeno-
logia do silêncio. (Gilvan Vogel, Márcia Cavalcante Schuback, Hans Ruin. Rio de Janeiro: 
IFCS/UFRJ/Sette Letras, 1996), 33/34. 



AD MARCIAM 

328 

filosofia para Márcia Cavalcante Schuback: uma crítica cujo paradigma é o 
da recepção ativa mais do que o da recusa passiva. 
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Musikens begynnelse 

Erik Wallrup 

1. 

Den fråga som här kommer att tas upp gäller hur musiken tar sin början. 
Det är en enkel fråga och som med alla frågor – inte bara de enkla – bör 
också svaret bli enkelt. Men det enkla är, till skillnad från det simpla, alltid 
svårt att uppnå.1 

Ett simpelt svar, som både musiker och lyssnare kan enas om, är förstås 
att ett instrument börjar ljuda eller en röst börjar sjunga. Men eftersom den 
västerländska konstmusiken nästan uteslutande är komponerad musik, 
uppstår genast en osäkerhet om hur man bör betrakta skriften som musiken 
bygger på. Krävs bara ett tolkande öga för att vi ska nå fram till det 
musikaliska verket, ett öga som får musiken att klinga för det inre örat? 
Räcker det enbart med tecknen, tonsymbolerna? I ett på senare tid upp-
märksammat och kritiserat yttrande hävdade Adorno att musikalisk klang 
alls inte är nödvändig för den musikaliska förståelsen.2 Därtill kan vi dra oss 
till minnes att den musik som studerades vid de medeltida universiteten 
inte hade något med musica instrumentalis (instrumentalmusik) att göra, 

1 Frågan ställdes till mig av Marcia Sá Cavalcante Schuback under min disputation 2012. 
Minnet kan ljuga, men som jag minns det gav hon mig två alternativ: antingen som ton 
eller som stämning. Hon gav argument för det förstnämnda. Eftersom min doktors-
avhandling gäller det musikaliska stämningsbegreppet kom jag med det simpla svaret 
”stämning”. Föreliggande text komplicerar saker och ting för att jag sedan, förhopp-
ningsvis, ska lämna ett enkelt svar istället. 
2 Han skriver bland annat följande: ”Während jede Aufführung von Musik fehlbar ist, 
kann die wirklich präzise Vorstellung beim Lesen das Ideal der Aufführung geben, das 
als solches nicht erreichbar ist.” Theodor W. Adorno, Zu einer Theorie der musikalischen 
Reproduktion (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2001), 210. 
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utan var ett matematiskt orienterat område i likhet med de övriga inom 
quadrivium – som därutöver omfattade geometri, aritmetik och astronomi. 

Under de senaste årtiondena har frågor om musikens ursprung (i 
meningen av det första tillfälle då musik hördes) flyttat över till det evolu-
tionsbiologiska området.3 Hur det lät kan kanske rekonstrueras genom den 
musikaliska arkeologin. Det har sett annorlunda ut. Under 1700-talets 
senare hälft rådde som bekant en högkonjunktur för frågan om språkets 
ursprung, och några av de främsta svaren – som Rousseaus och Herders – 
satte språket i relation till musiken och det naturliga uttrycket för pas-
sionerna, även om deras svar skilde sig åt. För Rousseau uppstod språket 
parallellt med musiken som uttryck för passionerna medan Herder såg det 
basala känslouttrycket, ett slags naturens eget språk, som vitaliserande för 
ett språk som krävde reflektion, Besonnenheit, för att kunna bildas.4 

2. 

Ett förslag som har mycket som talar för sig är att tonen är musikens 
begynnelse. Med Roger Scruton kan man skilja mellan musik och icke-
musik genom att visa hur tonen ingår i ett kraftfält5 som inte, åtminstone 
inte direkt, har någonting med världen att göra. Redan en alltför ordin-
riktad tolkning när man hör en sång sätter detta kraftfält ur spel, eller 
ändrar på de poler som är verksamma. Det är i den ena tonens relation till 
en annan ton, till det ackord den ingår i, till den rytm den utgör en del av, 
som musiken uppstår. 

Idealet är här akusmatiskt: källan till ljudet är inte relevant för förståelse 
av tonen. Vi lägger ingen vikt vid att det är en flöjts konstruktion av rör, 
munstycke och klaffar som ligger bakom melodin som spelas, utan fångas 
av flöjtens klingande rörelser i Debussys Prélude à l’après-midi d’un faune. 
Men en invändning är att också det talade språket alltid har en ton, en ton 
 
3 Ett relativt tidigt försök att ansluta studiet av musik till evolutionsläran är bio-
musicology, för vilken Nils L. Wallin var en förgrundsgestalt. Jfr t. ex. The Origins of 
Music, red. Nils L. Wallin, Björn Merker och Steven Brown (Cambridge MA: MIT Press, 
2001). 
4 Johann Gottfried Herder, Abhandlung über den Ursprung der Sprache i Frühe Schriften 
(1764–1772) (Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag, 1985), 722. 
5 Scruton skriver: ”A tone is a sound which exists within a musical ’field of force’. This 
field of force is something that we hear, when hearing tones.” Roger Scruton, The 
Aesthetics of Music (Oxford: Oxford UP, 1999), 17. 
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som kan spåras även under tyst läsning av en text. Ändå ger invändningen 
prov på något som i lika hög utsträckning visar vad som skiljer sång från tal 
som att det förenar dem båda. Rapparens rytmiskt framförda ord äger en 
kontrast i en återkommande melodisk hook. Är man åhörare under ett 
sångspel eller en opéra comique, där talade repliker växlar med sång, märker 
man gång på gång hur kraftfull den språkliga transformationen är. Samma 
sak utifrån sångarens perspektiv: vi vet alla att vi inte sjunger även om vi 
utnyttjar melodiska linjer i tal, själva övergången från tal till sång innebär 
ett mentalt kliv. Övergången må verka graduell men är likafullt ett språng. 
Schönbergs Sprechgesang tolkas antingen i talets eller sångens riktning, 
ibland växlande mellan polerna. 

För en sensualist som den unge Herder är tonen – den enskilda tonen, 
inte tonerna i en melodi – utgångspunkt för en hel musikestetik. Det 
musikaliska bygger alltså inte som hos Rousseau på ett system av interna 
relationer och skillnader,6 utan ligger i ansättandet av den specifika tonen, 
vilken i sig kan frambringa en hel värld. 

Sådan är Giacinto Scelsis musik. I det verk som blev hans genombrott 
som tonsättare, Quattro Pezzi per Orchestra (ciascuno su una nota sola), är 
det precis som anges i undertiteln en enda ton som är respektive styckes 
utgångspunkt. Ändå lever musiken i en ständigt fluktuerande rörelse, ja, 
den tycks i sig själv vara en begynnelse som aldrig hinner leda vidare till den 
punkt där musiken etableras som musik. Genom variationer av klangfärg i 
instrumenteringen, en uttänjning av det område som kan sägas utgöra 
tonens identitet, därtill speltekniker som gör att tonen vrider sig ur det 
grepp som tonbestämning innebär, är hans musik ett blivande, en aldrig 
avstannande emanation. Idén var egentligen inte ny. Redan i Alban Bergs 
Wozzeck hittar vi inventioner över en enda ton; hela den tredje akten bygger 
på inventioner över ett specifikt musikaliskt element, ett tema, en ton, en 
rytm, ett ackord, en tonart och så till sist en åttondelsrörelse. 

Kanske skulle man kunna säga att just Scelsis verk är så nära vi 
musikaliskt kan komma Marcia Sá Cavalcante Schubacks idé om att tänka i 
skisser.7 Det vore musik som fångas i sitt framträdande, innan den tagit 
form och blivit musik. Onekligen en musikalisk begynnelse. Det är musik 

6 Jean-Jacques Rousseau, Essai sur l’origine des langues i Œuvres complètes (Paris: 
Gallimard, 1995), bd 5, 420.
7 Jfr Marcia Sá Cavalcante Schuback, Att tänka i skisser. Essäer om bildens filosofi & 
filosofins bilder (Göteborg: Glänta produktion, 2011) och artikeln i nästa fotnot. 
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som gör ljudens ljudande hörbart snarare än ljudandets ljud, eller för att 
ordagrant följa det Schuback skriver om Weberns idé om nutida musik: 
”’new music’ is to be understood as the making audible of the one in itself 
differentiating of the sound, that is, the making audible the sounds of the 
sounding rather than the sounding of sounds”.8 I ett försök att finna en 
motsvarighet till Goethes färglära, utgår Webern från tonen och diskuterar 
dess inneboende harmonik, som är given genom övertonsserien. Det är en 
logik som Webern uppfattar som styrd av naturens egna lagar, vilka leder 
till både sjutonsskalan och den tonala harmoniken,9 i förlängningen även 
dodekafonin. Möjligen kan man invända att det finns en avvikelse i 
naturen, som inte följer denna logik: staplar man 12 rena kvinter och jämför 
resultatet med 7 rena oktaver överensstämmer de inte trots att de ’borde’ 
göra det, en skillnad som vackert nog kallas ’pythagoreiskt komma’. För att 
motverka skillnaden används liksvävande temperering, som inte bara 
förenklar framförandet av en harmoniskt rik musik, utan också ger 
understöd åt idén om de tolv halvtonernas exakta talförhållanden till 
varandra. De är emellertid alla lite falska. 

Det finns en annan sida av Schubacks förhållningssätt som anknyter till 
Scelsi: improvisationen. I den samlingsvolym kring musik som Marcia 
Schuback gett ut tillsammans med sin make, tonsättaren och cellisten Peter 
Schuback, spelar improvisationen en viktig roll.10 Det är tonernas rörelse 
utanför systemen, eller snarare i ett fritt mellanrum som inte låter sig 
inrättas i ett system. Scelsis kompositionssätt var i första hand improvisa-
tioner på det elektroniska klaviaturinstrument ondiola, som möjliggjorde de 
glissandon och spänningar inom tonerna som är så typiska för Scelsis 
musik. Assisterande tonsättare fick i uppdrag att sedan notera och instru-
mentera det han spelat in. 

Den improvisation Marcia och Peter Schuback skriver om har inte 
mycket att göra med 1800-talets improviserande: i ett av textavsnitten 
skriver de om att improvisationen talar om ett ”icke-kunnande” och de 
fäster tonvikt vid att improvisio ordagrant betyder ”att inte kunna se i 
förväg”.11 Den improvisationskultur som levde kvar ända in på 1900-talet 
 
8 Marcia Sá Cavalcante Schuback, ”In-beween Painting and Music—Or, Thinking with 
Paul Klee and Anton Webern”, i Research in Phenomenology, vol. 43, 2013, 440. 
9 Anton Webern, Der Weg zur Neuen Musik (Wien: Universal Edition, 1960), 13. 
10 På svenska har två texter publicerats under titeln Dissonansskrift följd av Människans 
tystnad (Täby: Literart, 2004). Den senare samlingen utgavs ursprungligen 1995 i 
Brasilien, en textsamling som skrevs på båda portugiska och svenska. 
11 Schuback & Schuback, Dissonansskrift, 27. 
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hade emellertid sitt ursprung i allt annat än icke-kunnande och bristande 
systematik, tvärtom var en Carl Czernys fria fantasier byggda på ett system 
av ars combinatoria.12 Annat är det med den fria improvisationsmusiken 
med sina rötter i frijazzens 1960-tal, där musikerna medvetet går in för att 
frigöra sig från de skilda strukturer som kan tänkas bära upp musiken. När 
vi läser vidare i paret Schubacks text lyfter de dock fram en invändning mot 
alla föreställningar om en fullkomligt ren spontaneitet: ”Tanken och 
händerna blir inte minneslösa.” En suspension uppstår där minnet talar 
”om sådana ytterst sällsynta ögonblick i vilka vi erfar att vi och elementen är 
ett enda”. Samtidigt uppstår en förenkling: ”När tanken och händerna 
agerar samtidigt simplifieras, koncentreras, filtreras alla möjliga öppna 
vägar som föregår ett verk till denna väg som genomgås nu.”13 

Formuleringen pekar vidare, bort från det tonande. När Marcia 
Schuback på annat håll skriver om en sancta sonantia, ett heligt ljudande 
eller återljudande, sker det i ett sammanhang där hon tar upp den kristna 
mystikens via negativa. Det är genom avlärning som vägen till Gud, den 
obenämnbare och obestämbare, går. Parallellen till fenomenologins sät-
tande inom klammer av befintliga teoretiska föreställningar är uppenbar. 
Men linjen sträcker sig vidare. Slutorden visar upp något som är av en 
mystisk karaktär då det tomrum som uppstår inte kan förstås som privativt: 
”In this emptiness carved in the negation of words, a space of resonance 
takes place. And in that space may resound the mystery of the sancta 
sonantia.”14 

12 Martin Edin har lagt fram konferensbidrag om detta system, så i ”En systematisk 
fantasimetod från det tidiga 1800-talet”, Musikforskning idag, Svenska samfundet för 
musikforskning, Linnéuniversitetet, Växjö, 11–13 juni 2014, då jag närvarade. Se även 
Aaron Berkowitz, The Improvising Mind: Cognition and Creativity in the Musical 
Moment (Oxford: Oxford University Press, 2010). 
13 Samtliga tre citat Schuback & Schuback, Dissonansskrift, 28–29.
14 Marcia Sá Cavalcante Schuback, ”Sancta sonantia: Reflections on Sound and Meaning” 
i Sapientia et Eloquentia: Meaning and Function in Liturgical Poetry, Music, Drama, and 
Biblical Commentary in the Middle Ages, red. Gunilla Inversen & Nicolas Bell 
(Turnhout: Brepols, 2009), 363. 
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3. 

Att Walter Pater på 1870-talet hävdade att all konst oupphörligen strävar 
efter att uppnå musikens tillstånd15 har tagits till intäkt för måleriets och 
språkkonstens väg bort från representationen. Om språket bara bryr sig om 
sig självt, som Novalis hävdat,16 om språket med andra ord är självreferenti-
ellt, uppstår just ett sådant spel som tonernas interna differentiering är det 
tydligaste exemplet på. Redan där finns alltså förebildligheten, om man alls 
kan tala om bild i sammanhanget utan att en förvrängning och sinnesan-
passning uppstår. 

Det är ändå inte den rörelsen som är vitsen med ett hävdande av 
stämningens ursprunglighet inte bara rörande tonkonsten, utan också de 
övriga konsterna. I en klassisk passage ur ett brev ur brevväxlingen mellan 
Goethe och Schiller berättar den senare att själva det skapande momentet, 
ögonblicket av verkidéns framträdande, för honom sker i en musikalisk 
stämning: ”Bei mir ist die Empfindung anfangs ohne bestimmten und 
klaren Gegenstand; dieser bildet sich erst später. Eine gewisse musikalische 
Gemütsstimmung geht vorher, und auf diese folgt bei mir erst die poetische 
Idee.”17 

Passagen har kommenterats rikligt. Till de mest namnkunniga kommen-
tatorerna hör Nietzsche, som uppfattade Schillers ord som ett stöd till den 
egna tesen om att lyriken uppstår som en spegling av en ursprunglig bild- 
och begreppslös musik, som i sin tur speglar det ur-Ena. Man kan inte bli 
överraskad av att tankegången också tagits upp av det musikestetiska tänk-
andet, som här hos musikteoretikern Ernst Kurth år 1920: 

Denn der innerste dunkle Ursprung künstlerischen Schaffens ist das Ersch-
wingen eines Ausdruckswillens, der weder Musik noch Dichtung, noch Bild oder 
Gebärdenkunst, noch Begriff, sondern eine dumpfe, umfassende Einheit stim-
mungshaften Empfindens, die sich in die Ausdruckssprache einzelner Künste 
erst zersplittert, indem sie sich aus dem tiefsten Ursprungsbereich an die Helle 
des Bewußtseins entfaltet; ein traumhaftes Gesamterleben, in dem die Einzel-
künste noch in der Urspannung gebunden liegen, und aus der es expansiv 
empordringt. Sie tritt als eine ferne und umfassend anklingende Grundstim-

 
15 Jfr Walter Pater, ”The School of Giorgione”, Studies in the History of the Renaissance 
(New York: Oxford University Press, 2010), 124. 
16 Jfr Novalis, ”Monolog” i Schriften (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
1999), bd 2, 438. 
17 Schillers brev tryckt i Johann Wolfgang Goethe, Sämtliche Werke (München: Hanser, 
1985–98), bd 8:1, 429. 
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mung ins Gefühl, ein Schauen, Hören und Wille zu unbegrenzter Ausdrucks-
bewegung zugleich.18 

Naturligtvis är det Schopenhauer som skymtar fram, för likt Nietzsche var 
Kurth tidvis starkt påverkad av Schopenhauer. Men meningen är inte att 
försöka lyfta fram den svårligen återuppväckta idén om en dunkel och rörlig 
vilja som tillvarons inre, utan att fästa uppmärksamheten på något som mer 
har med en specifik erfarenhet att göra. Det står klart att alla tre hörda 
röster talar om ett förstadium till skapelseakten, och den begynnelsen har 
inte med ordet att göra. Nej, i begynnelsen var inte ordet, och heller inte 
tonen. Begynnelsen är en ”urspänning”, föreslår Kurth, en anklingande 
grundstämning. 

En given invändning är att vi här i alltför hög utsträckning rör oss i en 
alltför begränsad terräng, nämligen en väl kartlagd senromantisk estetik. 
Men också hos Haydn hittar vi en liknande skapelseberättelse, nämligen då 
han för sin biografiförfattare Georg August Griesinger berättar hur hans 
musik tillkommer: han slår sig ner vid pianot och låter händerna fara över 
klaviaturen helt enligt den stämning han befinner sig i; när så en musikalisk 
tanke tar form påbörjar han det egentliga kompositionsarbetet.19 Det liknar 
förfarandet när man tankspritt låter en penna fara över pappret, bara för att 
upptäcka att något håller på att ta form utan att det fanns någon avsikt. 

Samtidigt är diskrepansen mellan Kurths och Haydns beskrivningar stor. 
Den ene talar om ”det djupaste ursprungsområdet”, den andre beskriver 
hur inspirationen kommer sig av en tillfällig avläsning av sinnelaget. 
Nietzsche tränger sig ända ner till det ur-Ena. Ändå har alla tre yttrandena 
med varandra att göra, och det kommer i beröring med något som kan 
existera på olika nivåer samtidigt: i lynnet, i skapelseakten, i varat. Som 
Heidegger beskrivit stämningen är den det som gör att vi alls kan rikta oss 
mot världen; världen är alltid stämd. Det har fått en filosof som Giorgio 
Agamben att hävda att den ursprungliga öppningen mot världen är 
musikalisk, inte logisk.20 Att Heidegger, i sin ringaktning av musiken, inte 
skulle hålla med, står fullständigt klart. 

18 Ernst Kurth, Romantische Harmonik und ihre Krise in Wagners “Tristan” (Bern & 
Leipzig: Paul Haupt, 1920), 34. 
19 Georg August Griesinger, Biografische Notizien über Joseph Haydn (Leipzig: Breitkopf 
& Härtel, 1810), 114.
20 Giorgio Agamben, Che cos’è la filosofia? (Macerata: Quodlibet, 2016), 138. 
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Oppositionen mellan det musikaliska och logiska är dock inte självklar. Om 
logik förstås som en uppsättning regler för hur slutsatser ska dras och musik 
förstås som en klingande känslosamhet, då kan oppositionen kanske gälla. 
Men musik är definitivt ordning, en ibland extremt styrd ordning. Istället 
för att röra resonerandet är musik något som re-sonerar, återljuder – i 
lyssnaren. Musiken stämmer, får när den övertygar både karaktären av att 
stämma (det tyskarna menar med stimmig) och att vara stämmande (som 
vore lyssnaren ett instrument). Det är logos utan ord. 

Så klingar musiken, som stämmande ordning. Men den börjar inte i en 
ordning, som den sedan återspeglar. Den börjar i ett stämmande. Om nu 
detta stämmande inte är den ordning som klingar, vad är den då? Kanske är 
det där musiken börjar? 

4. 

Varje musiker vet att ett framförande börjar innan den första tonen hörs. 
Det handlar inte bara om den nödvändiga ansamlingen inför en gemensam 
startpunkt, en hel symfoniorkester som väntar på att dirigenten ska slå 
igång musiken. Bilden på dirigentens ansikte inför startpunkten är ett ofta 
förkommande inslag när en konsert filmas, men den koncentration som 
finns där är inte ett skådespel, utan ett ögonblick då hela verket står på glänt 
och är det ännu ohörda. Filosofen Günther Pöltner har beskrivit det i en 
text om Heidegger och musiken (där Pöltner definitivt tar steg på egen 
hand): 

Die Stille, die dem Erklingen vorausgeht, ist die versammelte Anwesenheit des 
ganzen Musikstückes. Versammelte Anwesenheit des Ganzen darf nicht 
verwechselt werden. Sie ist einerseits von der Gleichzeitigkeit von Zeitereignis-
sen (Gegenwart einer Vielfalt von Hörbarem) zu unterscheiden und andererseits 
nicht mit der Vorstellung eines künftigen Erklingens, mit einem ’geistigen 
Durchnehmen’ der Aufführung oder einem Durchgehen der Partitur zu ver-
mengen. Die Stille ist vielmehr die Anwesenheit des Ungehörten, aus dem alles 
Hörbare kommt.21 

Tyskans Stille, liksom svenskans stillhet, är frånvaro av både rörelse och ljud 
– till skillnad från engelskans silence där det tysta också kan innehålla 
 
21 Günther Pöltner, ”Mozart und Heidegger. Die Musik und der Ursprung des Kunst-
werkes”, i Heidegger Studies, vol. 8, 1992, 140. 
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rörelse. Ändå talar Stille här, en talande tystnad. I musiken finns pausen, 
som för en sångare eller blåsare kan vara den livboj man måste nå fram till 
för att inte bryta upp den melodiska linjen, men den är också det ögonblick 
som gör att denna melodi som ska sjungas eller spelas andas. En utandning, 
andedräkten som ger liv åt tonen, följd av en inandning. Eller inandningen 
innan musiken kommer till sin ton, även om den redan börjat. 

Musikhistorien är inte bara en historia om toner utan också om tyst-
nader. Beethovens femte symfoni startar inte med tre åttondelars upptakt, 
utan med en åttondelspaus som hugger till. Ingenting ljuder men verket har 
redan börjat, det är inte längre den redan nämnda ansamlingen utan en 
tystnad som integrerats med musiken. Ingen tystnad överträffar det 
braskande i John Cages 4’33”, vars tresatsighet ger upphov till ett koreo-
grafiskt element, som när pianisten David Tudor öppnade och stängde 
locket för att markera de olika satserna. Där spelar den icke mångtydiga 
innebörden av silence in. Att det finns ett konceptuellt drag över Cages 
utförande av stycket står klart, men det har också något att göra med hans 
föreställning om att bredda musikens gränser så långt att det inte finns 
någonting utanför den. 

Inte minst spelar här relationen till Meister Eckhart en väsentlig roll, 
vilket står klart när stycket sätts i relation till de texter Cage skrev under 
samma period. Det handlar om ”Lecture on Nothing” från 1949, som inte 
bara är fylld av påståenden om att Cage själv inte har något att säga, utan 
också som text är fylld av tomma ytor som visualisering av tystnaden.22 
Samma år publicerades en text i tidskriften The Tiger’s Eye med titeln 
”Forerunners of Modern Music”, där Eckhart citeras i textstycket ”Interlude 
(Meister Eckhart)”: 

But one must achieve this unselfconsciousness by means of transformed know-
ledge. This ignorance does not come from lack of knowledge but rather it is from 
knowledge that one may achieve this ignorance. Then we shall be informed by 
the divine inconsciousness and in that our ignorance will be ennobled and 
adorned with supernatural knowledge. It is by reason of this fact that we are 
made perfect by what happens to us rather than by what we do.23 

22 Jfr John Cage, ”Lecture on Nothing” i Silence (London: Marion Boyars, 1968), 100–
127. 
23 Cage, ”Forerunners of Modern Music” i Silence, 64.
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Åter är det den negativa teologins rörelse mot avlärning som gör sig 
gällande, och parallellen är direkt till Marcia och Peter Schubacks ord om 
improvisationen. Det är genom att befria tanken från styrande föreställ-
ningar och teoretiskt slagg som den kan öppnas. 

Att ett verk som Luigi Nono Fragmente–Stille, An Diotima inleds med en 
tydlig startpunkt går egentligen emot den påtagliga närvaron av pauser och 
stillhet i det verk som ska komma. Tillsammans med de fragment ur 
Hölderlindikter som återfinns i partituret – att läsa för musikerna men inte 
till för lyssnarna – skapas ett utrymme för reflektion. Här finns ett utopiskt 
drag, men det är en utopi som aldrig tillåts att äga rum, just motsvarande 
den bokstavliga innebörden av utopia. Den finns i ett mellanrum. 

Hölderlins ord blir aldrig ljudligen närvarande, men eftersom Nono 
uttryckligen i sin verkkommentar säger att musikerna ska sjunga orden i 
deras inre (”Gli esecutori lì ’cantino’ internamente nella loro autonomia / 
Nell’autonomia dei suoni tesi a un’ ’armonia delicata della vita interiore’”24) 
är de likafullt verkande. Också här drar sig orden bort, en ignorans som inte 
består av ren okunskap. Och inte att förglömma: hos Nono blir orden en 
ljudlös sång. 

5. 

Det enkla svaret på frågan om musikens början blir därför varken stäm-
ningen eller tonen, utan tystnaden, stillheten. Den tystnaden är inte 
ingenting. Tystnaden är det som öppnar åt musiken. Tystnaden är det 
öppna. 

Det öppna: som att en sen kväll stå utanför stugan som ligger i en 
skogsglänta för att höra det ljudlösa. Till en början, för öron som är vana 
vid det ständiga bullret från trafik och musik som står på, ingenting. Men så 
vinden som rör sig genom grenverken, det svaga sorlet från en bäck. En 
enkel stillhet. 

 
24 Luigi Nono, Fragmente – Stille, An Diotima (Milan: Ricordi, 1980), onumr. s. 
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Musik och språk hos Adorno 

Sven-Olov Wallenstein 

I Adornos ”Om det samtida förhållandet mellan filosofi och musik” (1953),1 
författad vid det ögonblick då han hade börjat uppfatta Darmstadt-skolans 
vidareutveckling av de seriella teknikerna som en återvändsgränd,2 ställs en 
drastisk diagnos: musikens kris gäller inte det ena eller andra uttrycket, inte 
den ena eller andra skolbildningen, utan helt enkelt ”dess rätt att finnas till” 
(149). Krisen driver musiken mot dess yttersta gräns, vid vilken den hotar 
att förstummas, alternativt sjunka ned till tom vältalighet och mångordig-
het, och detta inte minst för att dess relation till språket håller på att upp-
lösas på ett sätt som dock är allt annat än entydigt. Denna krisens mång-
tydighet tvingar också fram den filosofiska frågan om vad denna språklighet 
innebär och vad som eventuellt avtecknar sig på krisens andra sida: om 
språkligheten tidigare å ena sidan tenderat mot konstruktion av system, å 
andra sidan mot en mimetisk uttryckskraft, så har denna balans idag 
rubbats och frågan blir vilka andra alternativ som står till buds. 

På ett yttre plan kan krisen beskrivas via en sociologisk iakttagelse: den 
klassiska musiken, noterar Adorno, har blivit ett fack bland andra och 
reducerats till en serie signaler som berövar den dess förmåga att vara något 
i sig – den som slår på radion och hör orgelmusik vet att Gud är i antå-
gande. Denna förlust av substans hänger i sin tur samman med att musiken, 

1 ”Über das gegenwärtige Verhältnis von Philosophie und Musik”, först publicerad i  
Archivio di Filosofia nr 1 (1953); omtryckt i Adorno, Gesammelte Schriften vol. 18: 
Musikalische Schriften V (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1997), 149–176. Alla citat i 
texten med pagina är hämtade från denna utgåva. Övriga band i de samlade verken 
citeras som GS band: sida. 
2 Se ex. föredraget ”Das Altern der neuen Musik” (1955) (GS 14), vilket gav upphov till 
en lång debatt som alltmer kom att fjärma Adorno från det yngre avantgardet. Se Björn 
Billing, Modernismens åldrande: Theodor W. Adorno och den moderna konstens kris 
(Eslöv: Symposion, 2001). 
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lika lite som någon annan konst, kan undgå att absorberas i varans och 
kulturindustrins värld, vilket gör att dess gamla patos med rötter i reli-
gionen, idag omfunktionerad till orgelbrus, ter sig komiskt: den tragiska 
arian i bröderna Marx En dag på operan leder omedelbart till kulissernas 
sammanstörtande, liksom det traderade allvarets gestik i den moderna jazz-
musikerns perspektiv inte kan te sig annat än ”corny”.  

Ställda inför detta sammanstörtande har endast de asketiska komponis-
terna ännu en ”tidsfrist” (150), skriver Adorno – vilket dock tycks implicera 
att det endast rör sig om ett uppskjutande av det ofrånkomliga som ställer 
dem inför ett kvalfullt val: antingen ge efter och bli integrerade i musiken som 
varuvärld, eller försöka upprätthålla det som gång var, men till priset av att bli 
extrema och förvandlade till en marginell specialitet. Förlusten av tradition är 
dock i båda fallen lika ofrånkomlig, om än med olika struktur: om popu-
lärmusikens överflöd av klang och sinnlighet följer från det imperativ att 
skänka njutning som den inte kan undfly, så kan den stora musiken, som är 
förbunden med den borgerliga eran och därmed lika dödlig som den, förvisso 
gå under, inte minst för att den kanske själv redan från början var något 
senkommet, märkt av en inre ändlighet.3 I denna bemärkelse visar Weberns 
kontraktion till tystnad på konstmusikens betingelse idag: ”Musik som 
förblev sig själv trogen skulle hellre inte finnas till, skulle ordagrant, som så 
ofta är fallet hos Webern, hellre utplånas än förråda sin essens genom att hålla 
fast vid sin existens.” (151) Men är förstummandet och kontraktionen, som 
kunde te sig likt det ofrånkomliga resultatet av en tvingande logik som driver 
avantgardets negativitet och populärmusikens positivitet alltmer isär, den 
enda möjliga slutsatsen? Som vi ska se är Adornos teser om musikens språk-
lighet ingalunda entydiga och det som krisen öppnar är snarare ett spektrum 
av möjligheter, vilket också visar att hans analys av modernismen inte är så 
enkelriktad som ofta antas, utan snarare består av en serie tillbakakopplingar 
och överlagringar som låter historien framträda på olika sätt beroende på hur 
vi förstår vårt eget nu. 

 
3 ”Konsten skulle kunna ha sitt innehåll i sin egen förgänglighet. Det går att föreställa sig, 
och detta är inte endast en abstrakt möjlighet, att stor musik – något sent – bara var 
möjlig under en begränsad period i mänsklighetens historia.” Ästhetische Theorie (GS 7: 
13).  
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Väsen och gåta 

Detta existentiella hot utlöser som sin andra sida den filosofiska frågan om 
vad musik är, vilken i sin tur åtföljs, noterar Adorno, av det trots allt 
behagliga obehaget i det bedrägliga talet om den ”radikala faran”, och i 
tanken på att ett besinnade över denna fara till sist leder oss fram till sakens 
vara, som något på en gång ”dunkelt och trösterikt” (151). Adorno 
anstränger sig genomgående för att avvisa en sådan tankefigur, som han 
lokaliserar hos Heidegger,4 i och med att den i hans perspektiv underkastar 
konsten en falsk ursprungsfråga. Inget väsen kommer att framträda och 
ingen enskild kategori kan ge oss tillgång till musikens mening, utan 
tvärtom finns något alltigenom gåtfullt i musiken,5 och varje gång vi 
försöker gripa källan till det värde den erhållit i vår kultur förflyktigas den – 
vilket lett positivister, och i vissa av hans mest positivistiska ögonblick också 
Nietzsche, till att kapitulera och hävda att det helt enkelt inget finns något 
att söka utöver rent subjektiva associationer. 

Men denna gåtfullhet, som ingalunda är så långt från Heidegger som 
Adorno vill hävda, kunde i sig vara det som på ett paradoxalt sätt, betingat 
av krisens ögonblick, för oss närmare musikens icke-väsen, som på en gång 
”avgrundslik och samtidigt i emfatisk mening tillfällig” (ibid.). Men att dess 
väsen inte kan fixeras och att den – med en tes som på flera sätt erinrar om 
Kant6 – därmed förefaller sakna berättigande i termer av kunskap eller 
andra innehåll, gör att den för Adorno också till fullo visar på det som de 
andra konstarterna endast antyder, nämligen ett annat berättigande som 

4 Se t.ex. Heidegger, ”Hölderlin och diktandets väsen”, övers. Hans Ruin, i Kris 39–40 
(1990), och ”Teknikens väsen”, övers Richard Matz, i Heidegger, Teknikens väsen och 
andra uppsatser (Stockholm: Rabén & Sjögren 1977). De återkommande formulering-
arna kring det falska i att söka musikens ontologi kan ses som riktade mot en heideg-
gersk tendens. Att dessa negativa kommentarer dock inte uttömmer möjligheterna till en 
dialog mellan Adorno och Heidegger också på musikens område (som förvisso spelar 
föga eller ingen roll hos Heidegger) visas av Wesley Philips, Metaphysics and Music in 
Adorno and Heidegger (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015). 
5 Den mest systematiska utläggningen av gåtans problem finns i kap. 7 i Ästhetische 
Theorie, ”Gåtfullhet, sanningsinnehåll, metafysik”. Kapitlet finns i min översättning med 
en kommentar i Glänta 2–3 (2012). 
6 Med detta avses här inte endast Kants välkända teser om det begreppslösa välbehaget i 
det estetiska omdömet, utan också att detta utan-begrepp är ett aktivt utan, en 
suspension, parentetisering eller epoche i närmast fenomenologisk mening av kunskapen 
som upprättar en annan relation med den, i vilken vi också kan ana dess tillblivelse ur en 
föregående fri obestämdhet. 
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består i en radikal avsaknad av berättigande. Detta är en frånvaro som inte 
kan fyllas ut av något annat med mindre än att musiken, och med den 
konsten i allmänhet, försvinner i kunskapen eller i den ändamålens 
rationalitet som den väsentligen suspenderar, eller att den ”förråder sin 
essens” (Essenz) till förmån för sin ”existens” (Existenz) – vilket här, oavsett 
hur den möjligen ironiska anspelningen på Sartres vokabulär ska förstås, 
inte på något enkelt sätt kan förenas med tesen om att den saknar väsen 
(Wesen). 

I språk- och bildkonst är den gåtfullhet som träder fram i musiken till 
viss del fortfarande dold; oavsett hur mycket det ”diktade”7 går utöver 
dikternas innehåll finns där alltid en begriplighet, en ofrånkomlig semantisk 
gravitation, liksom bildkonsten alltid har alltid en relation till de synliga 
tingen, även i det abstrakta måleriet. I musiken ligger denna skenbara ir-
rationalitet emellertid i fenomenen själva, vilket är vad som ger den en 
prioritet som kunde sägas bestå i att den samtidigt är närmast och längst 
bort från filosofin och dess med nödvändighet begreppsliga och språkliga 
form. Därför kan teorier som Eduard Hanslicks formalistiska definition av 
musik som ”tonande former i rörelse” inte utgöra en ny positiv grund (i så 
fall, noterar Adorno, funnes ingen annan skillnad mellan ett kalejdoskop 
och en kvartett av Beethoven än själva materialet), inte heller det motsatta 
”uttrycksmomentet”, som isolerat för sig är för vagt för att säga något om 
musikens innehåll. 

Musik, skriver Adorno, betraktar oss med tomma ögon, och ju mer man 
fördjupar sig i den, desto mer gåtfull blir den; om svaret överhuvudtaget 
visar sig, så är det inte som ett resultat av kontemplation utan av inter-
pretation: endast den dechiffrerar gåtan som spelar musiken riktigt.8 
Betraktaren luras till att hypostasera detta som vore det ett ”vara i sig”, men 
det är snarare utförande, tillblivelse, förhållande. Det avgörande, hävdar 

 
7 Se Adorno, ”Parataxis”, övers. Roland Lysell, i Kris 39–40 (1990). Begreppet härrör från 
Benjamins ”Två dikter av Friedrich Hölderlin”, övers. Marcel Quarfood, i ibid. För 
relationen mellan Heidegger och Adorno på denna punkt, se Philippe Lacoue-Labarthe, 
Heidegger: La politique du poème (Paris: Galilée, 2002). 
8 Detta verkar på ett tämligen missvisande sätt begränsa receptionen av musik till inter-
preten. I andra sammanhang använder Adorno för att peka på en inre, medföljande för-
ståelse ofta mer gängse uttryck som nachvollziehen och mitvollzeihen, men också mit-
komponieren och nachkomponieren, vilket inte bara innefattar konstarterna, utan också 
läsningen av filosofiska texter. Den mest omfattande diskussionen finns i Zu einer 
Theorie der musikalischen Reproduktion, Nachgelassene Schriften, avd. 1, bd. 2, red. 
Henri Lonitz (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2002). 
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Adorno, är därför inte betydelser möjliga att isolera, utan nivån av gester,9 
vilka vi finner i sedimenterad form i notskriften; den fråga som ställs är inte 
vad något betyder, utan hur de underliggande gesterna kan göras eviga. 
Sökandet efter mening är däremot en illusion som beror på en falsk språk-
likhet, en översättning till intentioner, medan det som förverkligas i verken, 
som Adorno ofta säger, är något ”intentionslöst”, vilket inte ska fattas som 
något blott oavsiktligt, utan som förbundet med en sanning som bryter 
fram bortom det subjektiva. 

Namnet 

Det kan förefalla motsägelsefullt att Adorno, givet hans förståelse av 
musikens gåtfulla, gestiska och intentionslösa karaktär, förstår den som 
riktad mot vad han kallar det ”rena namnet” (154), som funnes en direkt 
relation mellan benämnande och värld. Detta namn – en idé som härrör 
från Benjamins teologiskt färgade tidiga språkteoretiska avhandlingar10 – 
vore den absoluta enheten av sak och tecken, men som sådant också en 
omedelbarhet som alltid redan gått förlorad i det mänskliga vetandet. 
Musikens förhållande till filosofin ligger för Adorno i denna utopiska och 
hopplösa ansträngning att nå namnet bortom tecknets skillnad, vilket de 
artikulerar på sina respektive sätt, utan att smälta samman till något tredje, 
men likväl så att de båda är väsentligen hänvisade till denna relation som 
sanningens dimension, utan vilken det endast funnes ”kunskaper” för ett 
identifierande tänkande.  

I ett avseende förfaller musikens särställning bland konstarterna, vilken 
beror på att namnet här är ”rent ljud” (ibid.), ställa den i skarp motsats till 
betydandet och meningsintention, och därmed vore den filosofins absolut 
Andra, försåvitt det gäller att tänka och identifiera via begrepp. Men samtidigt 
understryker Adorno att detta ”absoluta såsom ljud” (ibid.) måste kon-
strueras i form av en artikulerad helhet, och därför inte kan särskiljas från 
rationalitet och språk i vid mening. Musikens paradox, som den på visst sätt 
delar med filosofin, är att den bara kan sträcka sig mot namnet och det 
intentionslösa genom rationalitet – mimesis och konstruktion bildar dess två 

9 Vad gäller dialektiken mellan gest, sedimentering och historia finns här en slående 
likhet med Merleau-Ponty, se t.ex. ”Det indirekta språket och tystnadens röster”, i Lovtal 
till filosofin, övers. Anna Petronella Fredlund (Eslöv: Symposion, 2004). 
10 Se Benjamin, Språkfilosofiska texter, övers. Lars Bjurman (Göteborg: Daidalos, 2013). 
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lika väsentliga poler – och likt sfinxen lurar den betraktaren genom att utlova 
betydelser, samtidigt som den håller dem på avstånd. Detta var dolt så länge 
musiken fungerade i ett någorlunda slutet traditionssammanhang och den 
kunde te sig lika självklar som ett språk, där uttrycket garanteras av struk-
turen, liksom denna bara aktualiseras då något blir uttryckt. Men nu, i det 
ögonblick då själva dess rätt att finnas till sätts ifråga, träder gåtan fram – det 
vill säga då man fordrar att musiken ska säga vad den betyder, just för att dess 
självklara mening gått förlorad. Meningens gräns, krisen, blir därmed den 
plats där meningsfrågan måste ställas på det mest radikala sätt, så att det 
”samtida förhållandet mellan musik och filosofi” inte bara fattas som en 
empirisk fråga om vilken eventuell relation två discipliner kunde ha i vår 
samtid till skillnad från tidigare, utan sätter bådas själva existens på spel. 

Denna dramatiska situation frestar oss förvisso till att ställa frågan om 
musikens vara, trots att en sådan fråga förbjuds av den process som leder 
dit. Musiken, skriver Adorno, besitter inte namnet så att vi någon gång, 
genom en hermeneutisk process, kunde avlocka den vad den döljer, utan 
strävar mot namnet ”som mot sin egen undergång” (155). Den avbildar 
inget, utan anropar, om än på ett oändligt förmedlat sätt; den är inte upp-
enbarelse av något som tidigare varit fördolt eller en teodicé som låter något 
av det gudomliga framträda i en värld som berövats sin transcendens, utan 
en ”sekulariserad form av bön” (ibid.). Men karaktären av anrop har 
samtidigt en väsentligen historisk dimension, och utan denna förmedling 
skulle musiken vara något abstrakt och likna det som filosoferna förgäves 
söker. Den ger oss inget abstraherat väsen, utan placerar oss, kunde vi säga, 
i ett ögonblick, i något emfatisk tillfälligt, men utan att absorberas av det: 
tvärtom frilägger den i detta ögonblick något annat, och när Adorno mot 
sökande efter det essentiella ställer den paradoxala tesen att accidenserna är 
musikens egentliga väsen måste vi betona leden lika mycket: både eller vare 
sig väsen eller accidens, något som passerar mellan de två och utvinner en 
annan dimension, en annan tid, ur det ögonblick som varje konstverk är. 

Det exempel Adorno ger oss är associationen till galopperande hästar i 
slutet av första satsen i Beethovens pianosonat nr. 26 i Ess-dur (op. 81a), Les 
Adieux, vilket är en ”över alla ord upphöjd passage” som visar ”att detta det 
mest förgängliga, försvinnandets ogripbara ljud, i sig innesluter mer av 
hoppet om återkomst än någonsin reflexionen över den gestaltsökande 
klangens urväsen” (156). Detta försvinnande vore det mimetiska momentet, 
som inte kan isoleras från sitt sammanhang, utan likt en ”mikrologisk figur” 
endast kan gripas av en filosofi som konstruerar den utifrån helheten och på 
så sätt får kontakt med gåtan – men ingalunda kan smickra sig med att lösa 
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den, utan endast närma sig (och oss) till den, medan en direkt identifikation 
av mening skulle lämna oss med tomma händer. 

Rum och tid, historicitet och språklighet 

Denna väsenslöshet, eller snarare väsentliga accidentalitet, står i kontrast till 
teorier som försöker finna principiella grunder, exempelvis i hur musikens 
rum och tid skiljer sig från sina empiriska motsvarigheter, eller i vad mån 
den kan sägas utgöra ett eget specifikt språk. Adornos fortsätter här den 
polemik mot musikens fenomenologi (exemplifierad av Donald Brink-
mann)11 till vilken han ofta återvänder, och han kritiserar den för en falsk 
omedelbarhet som tenderar att negligera den historiska förmedlingen. Sär-
skiljandet av en specifik musikalisk rumtid är förvisso inte i sig betydelse-
löst, men måste förstås som ett resultat av upplysningen och sekulari-
seringen, och kan inte fattas som givet a priori, vilket är tydligt i de andra 
konstarterna lika mycket som i musiken. Men om den alltid har del i extra-
musikaliska sfärer, så kan den ändå sägas bilda modellen för idén om 
oöversättbarhet, vilket i sin tur kan tillåta den att bli modell för alla de andra 
konstarterna, i en process som leder till Wagners allkonstverk, samtidigt 
som den också gör motstånd mot en sådan överordnad roll. Grund-
problemet med en sådan teori om en generell grund i det separata hos 
musikens rum och tid är att detta specifika tenderar att fattas som endast en 
negation; specificiteten måste tvärtom utvecklas konkret i historien och i de 
enskilda verken, och den musikaliska tiden beror på det musikaliska inne-
hållet för vilket invarianter förblir intetsägande. 

Tvärtom hävdar Adorno att musikens inre tidsform, dess inre ”his-
toricitet” Historizität), reflekterar den yttre reala historien, likt ett ”eko”, 
men utan att för den skull kunna reduceras till den. Wienklassicismens 
dynamisering av musikens kategorier kan på så sätt sägas återspegla det 
borgerliga samhällets utveckling, och förhållandet mellan Hegels Logik och 
Beethoven är inte bara en fantasifull analogi,12 utan grundat i en historisk 

11 Se t.ex. Brinkmann, Natur und Kunst: Zur Phänomenologie des ästhetischen 
Gegenstandes (Leipzig: Rascher, 1938) och Das Wesen des musikalischen Gegenstandes 
(eget förlag, Zürich 1945). 
12 Det systematiska verket om Beethoven förblev emellertid ofullbordat; se Adorno, 
Beethoven: Philosophie der Musik. Fragmente und Texte, red. Rolf Tiedemann (Frankfurt 
am Main: Suhrkamp, 2004). 
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konstellation som Adorno förstår som ”sanningens organon” (159). Det 
avgörande här är dock inte så mycket den – möjligen avsiktligt vaga – 
liknelsen med ett eko, utan snarare tanken på en konstellation: begreppet 
autonomi är inget annat än en indikation på en problemställning, och auto-
nomin måste alltid produceras i ett bestämt förhållande till de samhälleliga 
förhållanden som betingar verket samtidigt som det införlivar dem i sitt 
inre som form, vilket på analogt sätt också gäller filosofin och dess för-
hållande till sina reala villkor. Vad detta i sin tur innebär för musikens för-
hållande till filosofin måste likaså bestämmas i detalj och kan inte avgöras 
via aprioriska överväganden. Därför, skriver Adorno, troligen med udden 
riktad mot Heidegger, är det som karakteriserar musiken inte historicitet i 
allmänhet (Geschichtlichkeit), utan dess skiftande förhållande till den 
empiriska historien, och att utveckla detta vore uppgiften för en musikens 
filosofi som han här tänker sig modellerad på Beethovens verk och dess 
sammanflätning av inre musikalisk logik och yttre skeenden. 

Det är också i kraft av denna relation till historien som musiken kan 
fattas som del av upplysningen, samtidigt som dess roll inom denna 
historiska process, vilket Adorno noterar i andra sammanhang, därmed 
också blir att erinra om det som rationaliseringen undantränger; alltsedan 
de första stegen i naturbehärskningens dialektik, från sirensången i Odyssén 
och framåt, är all sång bruten.13 I denna process kommer den att reflekteras 
i sig, att på en gång subjektiveras och objektiveras, och på så sätt uppnå ett 
herravälde över naturen som består i att den blir språkliggjord. En sådan 
språklighet är dock lika lite som någon annan egenskap en invariant, inget 
väsen hos musiken, utan moment i upplysningen som på en gång förting-
ligande och rationaliseringsprocess, en analys som Adorno ser föregripen i 
Max Webers skisser till en musiksociologi.14 Men hos Adorno är detta 
språkliggörande mångfasetterat, och han förefaller laborera med minst tre 
hypoteser, inflätade i varandra, vilka alla ger olika perspektiv på den sam-
tida krisen och antyder olika sätt att bearbeta den. 

 
13 Se Adorno och Horkheimer, Upplysningens dialektik, övers. Lars Bjurman och Carl-
Henning Wijkmark (Göteborg: Daidalos, rev. utg. 1997), Exkurs 1. Att denna process 
vari myten förlorar sin kraft och övergår till minne ingalunda är enkelriktad, visas till 
exempel av Kafkas omdiktning av episoden i ”Sirenernas tystnad”; se Marcia Sá 
Cavalcante Schuback, Lovtal till intet (Göteborg: Glänta Produktion, 2006), kap. 5.  
14 Se Max Weber, Die rationalen und soziologischen Grundlagen der Musik (München: 
Drei Masken, 1921). 
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För det första innebär en sådan rationalisering att musiken blir möjlig att 
analysera som ett ”metalogiskt”15 system överordnat elementen, som en 
serie idiom som nu ter sig likt en andra natur, samtidigt som den också 
pekar tillbaka mot det mimetiska och magiska elementet. Detta sker dock 
inte längre som mimesis av gester, utan har i kraft av subjektiveringen 
omformats till en relation till det som sker i människans inre, vilket gör att 
musiken därigenom blir möjlig att förstå som på en gång konvention och 
uttryck, på ett sätt som erinrar om den strukturella lingvistikens skillnad 
mellan langue och parole. All västerländsk musik, skriver Adorno, beror på 
denna dubbla och i sig konfliktfyllda bestämning: ju mer den strävar efter 
att behärska gesterna och det irrationella genom att efterbilda och förstärka 
dem, desto mer upplöses de, vilket är den inre process som till sist mynnar 
ut i den samtida krisen. Då musiken i sin moderna form upphör att vara 
idiom försvinner också dess uttryck – ju mer den strävar efter ett rent 
uttryck bortom idiomet, desto mindre förmår den uttrycka; ju mer den vill 
likna språk, desto mer upphör den att vara ett språk som säger något, så att 
förmänskligande och främmandegörande till sist blir ett och ”natur-
materialet träder fram, hotande rent” (162). 

För det andra antyder Adorno som en omvändning av denna krisens 
figur en möjlighet till frigörelse från språket, ett återskapande av dess rena 
intentionslösa väsen eller det som utpekades i idén om namnet, vilket vore 
ett ”övervinnande av musikalisk naturbehärskning genom dess fullbordan” 
(ibid.). Detta kan dock inte ske genom att man tar sin tillflykt till för-
språkliga strukturer som modell för musikens sanning, så att musikens rena 
vara skulle börja tala då subjektet helt tystnar – snarare ligger sanningen i 
att subjektet positivt upphävs i en ”efterspråklig” (ibid.) musik, vilket dock 
också kräver en förändring i dess förhållande till samhället. 

För det tredje, som för att omedelbart suspendera båda de föregående 
hypoteserna, tillfogar Adorno att det också kan vara så att det överhuvud-
taget är närmandet till språket som är problemet, och att den stora musiken 
från Bach till Beethoven kunde uppfattas som överskridande av denna 
förbindelse till språket, på samma sätt som den sene Hölderlin sprängde 
den språkliga betydelsesfären. I ett sådant överskridande blir språket synligt 

15 Adorno refererar här till Walter Harburgers försök att skapa en matematisk modell för 
relationen del-helhet i musiken i termer av en ”exakt fenomenologi”; se Harburger, Die 
Metalogik: Die Logik in der Musik als exakte Phänomenologie begründet (München: 
Musarion, 1919). 
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som sådant, i ett skyddslöst tillstånd, och upphör därmed att vara språk, 
vilket är de stora ”sena verkens”16 betydelse för den nutida musiken. Detta 
vore en tradition som består i att bryta med traditionen, eller att ständigt 
tvinga den mot dess gräns. 

Historien och nuets företräde 

Om en sådan bruten tradition visar att det inte finns något tidlöst väsen 
eller ontologiskt ursprung hos musiken, endast en sammanflätning mellan 
dess inre tidskaraktär och den verkliga historien, så implicerar denna 
dubbla tidslighet för Adorno ingalunda en historicism som skulle innesluta 
varje verk inom sitt eget historiska ögonblick. På samma sätt som musiken 
lösgör sig från sin yttre tid genom att uppta den i sitt inre och därmed 
distansera sig från den, kan den i grunden endast förstås adekvat utifrån det 
kommande nu som den kallar på, det vill säga utifrån vår mest avancerade 
samtid, vilken alltid är i rörelse mot en annan framtid. Det är dagens 
kompositionsprocesser, i sin tur öppna mot det de själva inte kan tänka, 
som upplåter det som en gång skedde och i vårt perspektiv fortfarande sker 
hos Beethoven, genom att de förändrar det som en gång var hans förut-
sättningar och däri också frilägger det som i det förflutna tedde sig likt en 
given natur. 

Musik och filosofi, både som historiska arv och samtida problem – en 
distinktion som för Adorno därmed endast är ett preliminärt första steg och 
måste upphävas på interpretationens nivå – kan på så sätt spegla varandra, 
och om Beethoven först utgjorde den historiska utgångspunkten, så hävdar 
Adorno nu att den lika mycket måste utgöras av Schönberg, ”vår tids sanna 
musikaliska kraft” (164), som därmed inte ska låsas fast i de stilistiska och 
historiska klassifikationer med vilka hans kritiker trott sig kunna inringa 
och däri till sist också avvisa honom. Men här finns också en tydlig 
självkritik: om en bok som den fem år tidigare publicerade Philosophie der 
neuen Musik, i vilken tolvtonstekniken till sist framträdde som en åter-
vändsgränd, har kunnat användas för reaktionära syften som vore den ett 
angrepp på den nya musiken överhuvudtaget, så är det på grund av att den 
behandlar materialet på ett abstrakt sätt och utvecklar en teori oberoende av 

 
16 För en diskussion av Adornos skiftande utläggningar av den ”sena stilen”, se min 
”Adorno and the Problem of Late Style”, Site 31–32 (2012). 
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de enskilda verken. Ytterst tenderar en sådan felaktig tolkning till just den 
uppfattning av musik som Adorno i ett avseende motsätter sig, nämligen att 
den skulle kunna upplösas i kunskap, vilket omöjliggörs av dess monadiska 
konkretion, i Schönbergs fall också av hans många växlingar från en fas till 
en annan, vilka inte följer en linjär bana. Men om Schönberg ständigt 
ändrar sig och inte följer en bestämd stil, så är det för att brytpunkterna i 
hans verk, inte minst mot slutet, är en kamp för uttryck som visar en 
historisk-filosofisk sanning, om än inte en bestämd kunskap.17 Till sist kan 
det som ter sig likt den skapande kraftens borttynande leda till att en ny 
omedelbarhet framträder, som Adorno finner i dansen runt den gyllene 
kalven i Moses och Aron och A Survivor from Warsaw. 

Centralt för att förstå denna omedelbarhet är begreppet ”musikaliskt 
rum”, som Adorno hämtar från Ernst Kurths musikpsykologi, där det fattas 
som den form i vilken musiken griper tag i och omsluter det lyssnande 
subjektet, med Bruckner som det stora exemplet.18 Hos Schönberg har 
emellertid harmonikens rumslighet först eliminerats på ett sätt som liknar 
det som skett med perspektivet i måleriet; i båda fallen visade sig de 
respektive rummen vara historiskt betingade och inte naturgivna.19 Så ger 
oss det tredje av Schönberg tidiga pianostycken op. 11 en känsla av rums-
löshet eller tvådimensionalitet, i vilken lyssnaren inte innesluts, utan 
närmast drabbas som av ett ”slag” (167). Men i hans sena stycken, där 
tolvtonstekniken behandlas fritt, skapas emellertid en ny känsla av rum 
genom klangfärgen och överlagrad instrumentering, vilket visar rumslig-
hetens relativa karaktär och att vi inte ska se dess upplösning som en enkel-
riktad process, utan att den på samma sätt som tidsligheten är en funktion 
av innehållet. Även i detta avseende finns ett element av självkritik i för-
hållande till Philosophie der neuen Musik, där musikens dimensioner som 

17 I denna bemärkelse tillhör sanning – som utvecklas genom verkens sanningshalt eller 
sanningsinnehåll (Wahrheitsgehalt) – den filosofiska interpretationen, vilken är något 
annat än en bestämd kunskap, men likväl inte en fritt svävande begreppslighet. Se här 
Ästhetische Theorie, kap. 7 (som i not 5 ovan). 
18 Kurth utvecklar detta i det monumentala tvåbandsverket Bruckner (Berlin: Max Hesse, 
1925), och sedan mer principiellt i Musikpsychologie (Berlin: Max Hesse, 1931). Adorno 
recenserade den boken två gånger, kortfattat 1931 och i en länge artikel 1933; se GS 19: 
349 och 350–58. 
19 För detta resongemang, se den vid samma tid skrivna artikeln om måleri och musik, 
”Zum Verhältnis von Malerei und Musik heute” (1950), GS 8, där Klee utgör den 
centrala referensen. För en vidare diskussion av Klee och musiken, se Marcia Sá 
Cavalcante Schuback, ”In-between Painting and Music – or, Thinking with Paul Klee 
and Anton Webern”, Research in Phenomenology, vol. 43, nr 3 (2013). 
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uppfattades som självständiga, medan de idag, genom reduktion till den 
koherenta konstruktionen som minsta gemensam nämnare, förefaller 
kunna ersätta varandra. Så finner vi redan tidigt element till detta i 
Schönbergs användning av Klangfarbenmelodie, liksom hos Berg, som 
visade att orkestreringen kan skapa en form som, med en analogi till 
måleriets vokabulär, inte på gängse sätt måste ”tecknas” eller bilda något 
likt en kontursammanhang gewissermassen zeichnerischen Zusammenhang, 
168) och alltså stå i motsats till (klang)färgen, vilket relativiserar omdömet i 
Philosophie der neuen Musik om det slumpartade i tolvtonsharmoniken, i 
och med att andra parametrar nu kan överta dess funktion. Om djup kan 
skapas med andra medel, så påverkar detta också polyfonin, och suspen-
derar den tidigare kritiken mot Schönberg för att han gör det lätt för sig 
genom att helt enkelt neutralisera harmonin. Adorno understryker här att 
den filosofiska tydningen av musiken inte får anträda en ”principernas 
dödsdans”20 – som Schönberg själv säger: kontrapunkt börjar där man 
glömmer det harmoniska resultatet. Det avgörande är en form av intensitet 
som gör harmoniken betydelselös, vilket Adorno också ser hos Bach, och 
kontrapunkt kan tillsammans med färg bli ett nytt medel, vilket visar att 
Philosophie der neuen Musik drog alltför snabba slutsatser. Komposi-
tionerna själva måste tillåtas korrigera det som endast är en tendens i 
materialet, och tolkningen ska undvika överordnade begreppsliga konstruk-
tioner som lämnar verken bakom sig till förmån för en ”distansens falska 
överlägsenhet” (169) och leder till att man i kraft av ett skenbart högre 
vetande misskänner möjligheten att skapa ”bindande konstverk” också idag. 

Nuet blir därmed kalejdoskopiskt och uppbrutet snarare än en ackumu-
lering av förflutenhet, vilket öppnar för att de nya verken kan frigöra krafter 
som helar det sår som skapats av den estetiska rationaliseringsprocessen. 
Men något sådant förmår endast de mest avancerade verken, inte de som 
följer den ”tredje väg” som anbefalls av konservativa kritiker som Hans 
Sedlmayr,21 men saknar kraft att formulera något nytt, eller nöjer sig med 
att söka det nya i en specifik dimension, oftast rytmen, men allt i övrigt 
förblir vid det vanliga. Ett sådant steg tillbaka accepterar till skillnad från 
Schönberg separationen av musikens olika aspekter och har inte betalat det 

 
20 Se Schönbergs artikel ”Totentanz der Prinzipien” [1915], omtryckt i Schönberg, Texte 
(Wien: Universal-Edition, 1926). 
21 Se framför allt Sedlmayr, Verlust der Mitte: Die bildende Kunst des 19. und 20. 
Jahrhunderts als Symptom und Symbol der Zeit (Wien: Otto Müller Verlag, 1948). 
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pris som krävs för dess räddning, att den i grunden måste bli problematisk. 
Istället nöjer man sig med ”uppvärmda kulturprodukter”, vilket ska förstås 
som en försvarsmekanism: vi har för mycket osäkerhet i oss för att våga 
tvivla, skriver Adorno, men allt som spelar med i världen som den är, är 
självt sken, ideologi, falskt medvetande. 

Schönberg och språket 

Till sist finns dock en annan möjlighet, en sista vridning i argumentet som 
knyter an till den tredje hypotesen om musikens språklighet, vilket är att se 
Schönbergs sena stil som ett upphävande av musikens ”pseudomorfos” med 
språket och återskapande av en omedelbarhet på högre nivå, på så sätt att 
den vore ett försök att hålla fast något av det ”musikspråkliga väsendet” 
(172) även då materialet tenderar att avspråkliggöras.

På ett sätt visar detta Schönbergs tillhörighet till en klassisk tradition,
hans ”underjordiska men likväl strikta tillhörighet till Wienskolan och dess 
arbete med tema och variationer” (ibid.). Tradition är som vi sett förvisso 
inte kontinuitet, utan vilar på brott och övergivande – den förkastar det 
nära förflutna, och att Schönberg avvisade alla ytliga element i Wienklas-
sicismen var just det som lät honom fortsatta den på annat sätt än genom 
imitation; han frigjorde inte bara dissonansen, utan den musik som fanns 
föregripen bakom den ”klassisk-romantiska fasaden” (173) hos Beethoven 
och Brahms, och det var först ”denna emancipation som tillät att formulera 
idealet om en ren och genomgående konstruktion av musiken i alla dess 
aspekter, som var det mot vilket traditionens djupaste impuls strävade.” 
(Ibid.)  

Men som vi sett kolliderar denna princip för genomgående konstruktion 
med musikens språklighet i ett annat avseende, och den tilltagande beto-
ningen av de ömsesidiga relationerna mellan elementen tar bort musikens 
karaktär av sägande. Är Schönberg sena verk därmed en restauration, som 
yngre komponister ansåg? Han lämnade förvisso både rytmen och melodi-
bildningen fria för infall som inte beror på materialet, och Boulez, Stock-
hausen och andra utvecklade som svar på detta en seriell musik. I Adornos 
perspektiv får dock denna lösning en statisk karaktär där den totala 
bestämningen av alla parametrar leder till att helheten faller sönder i 
enskilda element. Detta vidareutvecklar förvisso en aspekt av Webern, vilket 
emellertid för Adorno också innebär att förråda honom. Om Webern 
tvekade inför varje ackord, så finns nu ett mod som inte kostar något; 
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komponisterna är suveräna, men just för att de hanterar de nya klangerna 
som vore de samma treklanger i motsats till vilka de en gång uppfanns.  

Det godtyckliga i grundvalarna framträder därmed: man övertar Schön-
bergs teknik, men inte det komplexa i hans komponerande, och tolvtons-
tekniken blir likt en matematisk överbestämning. Avantgardets skolor har 
resignerat lika mycket som konformisterna, och det som stiger upp till ytan 
är ”systemets blint våldsamma element” (176). Adorno noterar att den 
känsla av något abstrust, men också något löjligt och långsökt, som detta 
alstrar, emellertid inte behöver bero på ett missförstånd, utan kan vila på att 
förståelsen stöter mot en gräns, i och med att språkligheten har försvunnit. 
Men mot detta ställer han till sist åter Schönberg, vars sena verk en dag 
kanske kommer att te sig som ett försök att bemästra detta drag genom 
musikaliskt självbesinnande, vilket för filosofins vidkommande skulle peka 
på möjligheten av ett vidareförande av det slags kritik som framträdde för 
ett och ett halvt sekel sedan, det vill säga det ögonblick då de skenbart 
tidlösa strukturer som Kants transcendentalfilosofi isolerat började fyllas 
med historia och föränderlighet – en kritik, säger Adorno, som aldrig kan 
komma till verken utifrån i form av externa kriterier, utan måste utvecklas 
som ”deras egen formlag” (ibid.).  



353 

Ainda não: Om mellanspråkigheten 

Stefan Helgesson 

Språk är som luft: oumbärligt och genomskinligt. Men det är bara det språk 
man kan, allra helst det som av hävd kallas modersmålet, som är genom-
skinligt. När man utsätts för ett annat språk träder man in i en främmande 
atmosfär, tingen blir dimmiga, rentav osynliga. 

Men vad betyder det att kunna ett språk? För Martin Luther, som såg ett 
samband mellan språklig kompetens och halten i individens förhållande till 
Gud, var det fråga om en helt konkret, förkroppsligad kunskap: 

Man får inte fråga bokstäverna i latinet hur man ska tala tyska, som de där 
åsnorna gör, utan man ska fråga mor i huset, barnen på gatan, gemene man på 
marknadstorget och skåda dem i munnen när de talar och sen översätta därefter. 
Då förstår de, och då märker de att man talar tyska med dem.1 

Han skriver detta i en reflektion över sitt tilltag att översätta bibeln från 
hebreiska och grekiska till tyska, från lärdomsspråken till det språk som folk 
kan. De ska märka att det är tyska när språket inte längre framstår som 
språk och grumlar synen, utan leder så rakt som möjligt till den oåtkomliga 
och självklara erfarenhet som kallas att förstå.  

Arbetet med att möjliggöra förståelsen är för Luther en demokratisk 
händelse; åtminstone har den en demokratisk potential. Det är från ”mor i 
huset” och ”gemene man” som han vill lära sig konsten att göra bibeln 
begriplig. Översättningen är här ingen envägskommunikation utan ett 
utbyte av kompetenser som gör växlingen till tyska en mötesplats där 
meningen får fäste hos en ny läsekrets. Ett möte som framkallar förståelse.  

1 Martin Luther, ”Öppet brev om översättning”, övers. Christer Åsberg, i Detta löfte 
gäller alla: företal till Bibeln (Stockholm: Norma, 2010), 17. 
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Denna vandring mellan oförståelse och förståelse kan – förstås – ske inom 
det vi känner igen som ett och samma språk. En dikt ur Ann Jäderlunds 
djupa kärlek ingen kan illustrera detta: 

Dörren in mot rummet 
Den nästan genomskinliga 
motsatta dimman 
Högt uppe i det 
ena hörnet 
Ur ingenting kommer den 
Kan inte skiljas från sina 
anknytningar (kursiv i originalet)2 

Här finns inte ett enda ord som slår en svenskspråkig läsare som svår-
begripligt. Men vad är det vi förstår? Eller snarare: vad är det dikten vill att 
vi förstår? Den skulle kunna läsas som metadikt just över förståelsen. Här 
har vi en dimma som nästan är genomskinlig. Framförallt har vi en rörelse 
mot dimman. Rörelsen markeras av inledningsradens dörr genom vilken vi 
leds mot förståelsens rum. Men hur uppstår förståelsen? Den kommer, 
märkvärdigt nog, ur ingenting, samtidigt som den uppstår ur allt annat som 
föregår den: ”Kan inte skiljas från sina / anknytningar”. Så kunde man läsa 
dikten, utan att den för den skull anmäler att den måste läsas så. Och vid 
nästa läsning färgas den av inledningsraderna till dikten på motsatt sida: 
”Delvis är allting klart / Delvis skyler molnet / en bit av himlen”. Den 
förståelse som för Luther hängde samman med ett skådande av det 
himmelska är aldrig helt närvarande, ens i det egna språket. 

Men det är, återigen, i mötet med andra språk än det egna som detta att 
förstå framstår närmast som ett mirakel. ”Sooner or later,” skriver Daniel 
Heller-Roazen i sin märkvärdiga bok Echolalias, ”one is confronted by an 
idiom one cannot call one’s own, before which one must either adapt one’s 
own speech or fall silent. It is in this moment that speaking beings grow 
conscious that they have learned no more, and no less, than one language 
among others”3 Det är i mötet med andra språk som språkens gränser blir 
uppenbara, men också det faktum att inga språk är inneslutna i sig själva. 
Hela Heller-Roazens vindlande bok kretsar kring denna insikt: att språken 
saknar skarpa gränser och att ett namngivet språk – till exempel ”svenska” – 
 
2 Ann Jäderlund, djupa kärlek ingen (Stockholm: Bonniers, 2015), opaginerat. 
3 Daniel Heller-Roazen, Echolalias: On the Forgetting of Languages (New York: Zone 
Books, 2005), 163. 



AINDA NÃO – HELGESSON 

355 

aldrig är identiskt med sig självt. Det kan finnas många giltiga anledningar 
att behandla språk som avgränsade, namngivna ting som låter sig räknas – 
till exempel när man ska föra statistik över bokproduktionen i världen, eller 
vill skydda hotade språk. Men både synkront och diakront är språkens 
gränser allt annat än entydiga. 

Mänskligheten glömmer sina språk. Ur ett historiskt perspektiv är alla 
språk dömda till undergång. Men i deras ställe uppkommer nya språk. Att 
ett språk ”dör” – en något tveksam organisk metafor som började användas 
under renässansen – betyder bara att människor börjar tala andra språk. 
Det är inte så att pratet försvinner. Det bara antar andra former. Redan 
Första Moseboks berättelse om Babel visar detta. Heller-Roazen pekar på 
flera egendomligheter i myten. En är att straffet består av glömska. 
Människorna talade ett gemensamt spåk som Gud får dem att glömma. 
Men – och detta är en annan underlighet – den ”förvirring” som Gud fram-
kallar beskrivs inte som en skapelseakt. Gud uppfinner inte nya språk åt 
människorna, utan det är förvirringen som får människorna att börja prata 
annorlunda. Ett nytt prat som rimligen bara kan ha det första, gemen-
samma språket som utgångspunkt och frånvarande centrum. 

Detta sätt på vilket minnet av ett språk kan ta sin boning inuti glömskan 
kan även erfaras på det individuella planet. Om man flyttar från sin första 
språkgemenskap till ett annat land och språk, dröjer det inte alltför länge 
förrän det ”egna språket” börjar låta underligt. Låt det gå några år, och det 
första språket kommer att förtvina som en oanvänd muskel. Men det 
försvinner inte helt. Och skulle man få för sig att aktivt glömma moders-
målet, kommer glömskehandlingen att helt säkert garantera dess fortlevnad. 
Heller-Roazen berättar den egendomliga historien om Louis Wolfson, en 
amerikan som gjorde allt som stod i hans makt att glömma sitt modersmål, 
engelska. I Le Schizo et les langues (1970), en bok som han författade på 
franska, det språk han behärskade bäst efter engelska, beskriver han sin 
kamp att systematiskt avstå från att lyssna till sitt modersmål.4 Han 
utvecklade en teknik som gick ut på att han för sitt inre uttalade en fransk 
eller tysk motsvarighet till det engelska ord han just hade hört. Han kunde 
alltså inte upphöra att förstå det engelska språket. Han kunde bara ”spela 
över” orden med ord från andra språk, en förtvivlad handling som gång 
efter annan bekräftade att, jodå, nog begrep han fortfarande ”det där för-
bannade språket”. 

4 Heller-Roazen, 180. 
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Allt detta pekar mot ett säreget förhållande mellan språk och tid. Å ena 
sidan tycks språken följa på varandra, i en kronologisk sekvens där tidigare 
språk glöms bort och nya framträder för det pratande djurets medvetande. 
Å andra sidan är språk hur sega som helst och lever vidare också när de 
verkar ha glömts bort. Här samsas alltså en kvardröjandets och överläm-
nandets logik, en linje bakåt och en linje framåt. Aldrig blir detta åskåd-
ligare än i översättningens praktik. Här är själva målet att den tidigare 
texten (”originalet”) ska utraderas för att lämna plats åt den nya texten 
(”översättningen”). Och samtidigt, genom denna förstörelseakt där ett språk 
lämnar plats åt ett annat, är det tänkt att den tidigare texten görs när-
varande i den nya – och allt detta för att ge fler människor möjlighet att 
förstå. Förstörelseakten är en bevarandeakt är en förståelseakt.  

Marcia Cavalcante Schuback och jag har under många år, när tiden så 
medger, arbetat på en översättning av den brasilianske författaren João 
Guimarães Rosa (1908–1967). När boken där denna essä ingår ser dagens 
ljus, har vi förhoppningvis nått slutet på denna långa resa. Originaltexten i 
fråga är en novellsamling, Primeiras estórias (1962). Redan titeln orsakar 
huvudbry. Ska det vara ”tidiga”, ”första” eller rentav ”primära” berättelser? 
Och är det för övrigt ”berättelser” som passar bäst, eller bör det heta 
”historier”? Vi har fastnat för ”Tidiga berättelser” – rakt på sak, även om det 
”tidiga” här inte syftar på novellernas kronologiska ordning i författar-
skapet. Detta var i själva verket en av Rosas sista böcker. Men den verkliga 
svårigheten uppstår i samma ögonblick som vi försöker ta oss an själva 
texterna. Rosa var nämligen logotet, en skapare av språk som i själva denna 
gärning manifesterade ordens, språkens (och språkregistrens) inflätning i 
varandra. En figur kan heta ”Herculinão”, ett namn som sammanfogar 
”Herculião” med portugisiskans ”nej”, ”não”. Ett berg kan heta ”Serra do 
Mim”, vilket skulle kunna heta ”Mittberget” på svenska, om det bara 
framgick att ”mitt” ska läsas som ett pronomen. I en komisk dialog mellan 
en italiensk invandrare och en lokal yngling i inlandet uppstår språk-
förbistring när likljudande ord på bägge språk betyder olika saker. 

Jag ska inte fördjupa mig i Rosas text här. Istället vill jag säga något om 
själva erfarenheten att översätta Rosa tillsammans med Marcia. Vi har 
mötts halvvägs – hon med sin djupa förankring i portugisiskan, jag med 
min hemvist i svenskan. Men under själva arbetet har bägge språken satts i 
rörelse och tappat sina konturer. Vår översättningsstrategi har växlat. 
Ibland har vi suttit tillsammans och översatt mening för mening. Ibland har 
jag gjort en första översättning som Marcia och jag bearbetar. Ibland har 
Marcia gjort en första översättning till svenska som jag därefter bearbetar. 
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Men oavsett tillvägagångssätt har i stort sett varje stycke inneburit en kamp, 
en brottning med språkets material. Det är svåremotståndligt att åter citera 
Luther, vars erfarenheter passar in på våra: 

När vi, dvs. magister Philipp, Aurogallus och jag, arbetade med Jobs bok, hände 
det då och då att vi på fyra dagar nätt och jämnt klarade av tre rader. Men nu, 
käre vän, när översättningen är fix och färdig, kan en sån där figur läsa och 
mästra och en annan kan låta blicken glida över tre, fyra sidor utan att stöta på 
något hinder men utan att fatta hur mycket sten och stam som stod i vägen där 
han nu kan gå fram som på ett hyvlat bräde, och där vi har fått lov att svettas och 
ängslas innan vi förmådde röja undan all sten och stam, så att man sedan kunde 
traska vägen framåt så galant. Det är lätt att plöja när åkern är rensad, men att 
dra upp träd och stubbar och göra åkern i ordning, det vill ingen ta på sig.5 

Nej, detta ska inte förstås som översättarens klagan. Det är bara fråga om att 
synliggöra den osynliga kampen att förstå och göra det möjligt att förstå, en 
kamp där både svenskans och portugisiskans gränser sätts på glid. Hos Rosa 
är språket aldrig genomskinligt. Han gör oss – med humor och ömsinthet – 
medvetna om att det är språk vi rör oss i, och att detta språk ingår i ett 
större sammanhang som vi skulle kunna kalla mellanspråkighet. 

Man kunde uttrycka det så här: vi befinner oss alltid i mellanspråkig-
heten, vare sig vi vet om det eller inte. Med Heller-Roazens historiska per-
spektiv är varje levande språk i ett givet ögonblick bara en tillfällig uppe-
hållsplats mellan det som en gång var och det som en dag kommer att bli. 
Att översätta innebär endast en skärpning av detta predikament. Det gäller 
inte minst på det personliga planet. Portugisiskan är för mig en ort mot 
vilken jag har färdats större delen av mitt vuxna liv. Jag har hela tiden 
närmat mig, men när jag har närmat mig har orten förflyttats längre bort. 
Den är som horisontlinjen som alltid är synlig, alltid går att färdas mot, men 
som aldrig är här. Jag är alltid ännu inte – ainda não – portugisiskspråkig, 
något som Rosa ständigt påminner mig om. 

Paradoxen är att översättningen ska vända på denna resa: vi ska få Rosa 
att färdas in i svenskan. Jag får alltså vända mig om, och betrakta vägen som 
ledde mig dit jag är nu. Och då visar det sig att också svenskan befinner sig 
på horisonten. Den är nu inte längre hos mig. Återstår bara att skapa ett 
mellanspråk, ytterligare en uppehållsplats på människors färd mellan olika 

5 Luther, 15–16. 
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sätt att sig förstådda. Som i berättelsen vi kallar ”Ingen han, ingen hon” 
(”Nenhum, nenhuma”): 

De sade till Pojken, för att övertyga honom: att gamlingen inte var något spöke 
utan en person. Utan att känna till hennes riktiga namn, kallade de henne för 
”Inga”. Hon var så tyst, mitt i den höga sängen med snidade poster, sängen med 
förgylld gavel, att hon nästan försvann i tyget, hon var liksom okränkbar i sin 
knapphet, och andades. Hon var samma färg som cider, med alla sina små 
rynkor – och ögonen var öppna, blågröna. Var det ögonlock som hon saknade? 
Hursomhelst, en darrning, ett dregel, i vissnandet, munnen, hon var det ljuvligt 
oförståeliga. Pojken log. Han frågade: ”Har hon törnrosat?” Flickan pussade 
honom. Livet var en vind som ville släcka ett ljus. Skuggornas gång hos en 
orörlig människa.  

(Diziam ao Menino, demonstravam-lhe: que a Velhinha não era sombração, mas 
sim pessoa. Sem que lhe soubessem o verdadeiro nome, chamavam-na a 
”Nenha”. Ela ficava tão quieta, no meio da alta cama do torneados, o catre com 
cabeceira dourada, que ali quase se sumia, nos panos, algo inviolável em sua 
exigüidade, e respirava. Era cor de cidra, em todas a rugazinhas – e os olhos 
abertos, garços. O que ela não tinha era pálpebras? Todavia, um trêmito, uma 
babinha, no murcho, a boca, e era o docemente incompreensível. O Menino 
sorriu. Perguntou: – ”Ela bela-adormeceu?” A Moça beijou-o. A vida era o vento 
querendo apagar uma lamparina. O caminhar das sombras de uma pessoa 
imóvel.)6 

Inga, ”den ljuvligt oförståeliga” gamlingen som befinner sig mellan liv och 
död och ändå överlever alla andra: kanske är det i själva verket en bild, så 
god som någon, av mellanspråkigheten. Översättning, skriver Ngugi wa 
Thiong’o i en vacker betraktelse, är det språk som får de många språken att 
tala med varandra.7 Det är också det språk, skulle jag tillägga, som får oss att 
inse att språken aldrig helt tillhör oss. 
 

 
6 João Guimarães Rosa, Primeiras Estórias [1962] (Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988), 
50. 
7 Ngugi wa Thiong’o, Something Torn and New: An African Renaissance (New York: 
Basic Civitas Books, 2009), 96. 
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Dialogicitet hos Bachtin – møde eller afstand?* 

Peter Alberg Jensen 

Begreberne dialog og dialogicitet1 blev introduceret af Michail Bachtin i 
hans senere så berømte bog “Problemer i Dostojevskijs forfatterskab” fra 
1929. De bliver ikke defineret, men deres betydning fremgår af sammen-
hængen: dialog er her et filosofisk begreb og virker som en idealforestilling 
om eksistentiel mening; dialogicitet kan forstås som en egenskab hos 
sproget i brug som muliggør og befordrer dialogen, nemlig den at vores ord 
forholder sig til andres ord – at sige noget er at pointere en mening, og det 
sker i forhold til andre(s) syn på samme sag. De to begreber dialog og 
dialogicitet går nærmest hånd i hånd i bogen og lader til at være to sider af 
samme sag. 

Bachtin beskriver ofte dialogen som et møde – i dialogen mødes to 
subjekter, to bevidstheder. Men de konkrete analyser som han præsenterede 
i sin bog, viser distance mellem parterne snarere end et møde i betydningen 
tilnærmelse. Det gælder især analyserne af Dostojevskijs fortællinger 
“Dobbeltgængeren” og “Optegnelser fra underjorden”.2 Begge værker er 

* Nærværende essay er en fortsættelse af min artikel “Dva vida dialogitjnosti u Bachtina:
dialogitjny li oba? ” (To slags dialogicitet hos Bachtin – er begge dialogiske?) Lotmanov-
skij sbornik 4 (Moskva: OGI, 2014) 519–531.
1 Dialogicitet er min oversættelse af det russiske dialogitjnost. På engelsk gengives det
ofte med dialogism; det er ikke så heldigt eftersom Bachtin selv bruger ordet dialogizm
som overbegreb for en dialogisk indstilling eller praksis (f. eks. Dostojevskijs dialog-
isme).
2 “Optegnelser fra underjorden” er hidtil blevet kaldt “Optegnelser fra kælderdybet” o.
lign. på både dansk og svensk, måske efter tysk forbillede, jfr. Aufzeichnungen aus dem
Kellerloch; af samme grund kaldes den ulykkelige forfatter kældermennesket eller
kældermanden på disse sprog. Men podpole i originalens Zapiski iz podpolja betyder ikke
kælder, men underjorden – dér hvor folk kan gemme sig – og forfatteren her bor ikke i
en kælder, men på 2. sal. (Englændere og franskmænd har ikke haft samme problem, jfr.
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ganske rigtigt slående eksempler på at heltens eller fortællerens ord for-
holder sig aktivt til en andens eller til flere andres ord, og at ordet derfor 
bliver “tostemmigt” – to forskellige synspunkter kommer til orde i en og 
samme ytring eller serie af ytringer. Men i stedet for en tilnærmelse er der 
tale om distancering mellem parterne – en afstand der i “Optegnelser fra 
underjorden” bliver uoverstigelig.  

Hvordan skal vi forstå denne dobbelthed hos begreberne?3 Hvis 
voksende dialogicitet i betydningen indstilling på modtagerens ord ikke 
fremmer dialogen i betydningen samtale, men tværtimod hæmmer den eller 
blokerer for den – kan dialog og dialogicitet så stadig være to sider af 
samme sag?  

Jeg vil anføre “Optegnelser fra underjorden” som det mest intrikate 
eksempel. Værket består af to dele. Den første er en enetale hvori forfatteren 
henvender sig til et tænkt publikum, et “De” som han også titulerer “mine 
herrer” (selv om han understreger at han kun skriver for sig selv). Anden 
del er en beretning om en række pinagtige episoder i forfatterens fortid der 
kan opfattes som en forklaring på at han er blevet så ensom som han faktisk 
er.4 Den indledende monolog er meget provokerende. I den første sætning 
præsenterer jeget sig som “et frastødende menneske”, og han gør sit bedste 
for at leve op til den dårlige reklame – er påtrængende, udfordrende, arro-
gant, upålidelig osv. (Villy Sørensen har sammenlignet ham med et 
ubehageligt insekt der ikke er til at ryste af sig).5 Næsten hvert ord er præget 
af massiv dialogicitet i betydningen indretning på den tænkte adressat. Men 
samtidigt er dialog i betydningen samtale helt umuliggjort – forfatteren 
håner sin modpart som netop bliver en modpart.6 Vi kan drage den slutning 

Notes from Underground, Notes d'un souterrain, ell. Les Carnets du sous-sol). En ny 
svensk oversættelse fra 2011 har fået titlen “En underjordisk dagbok”; her er dagbog en 
ændring af værkets titel. 
3 Spørgsmål af denne art har længe verseret i Bachtinforskningen, se f.eks. kapitlet 
“Polyphony, Dialogism, Dostoevsky” i Caryl Emerson The First Hundred Years of 
Mikhail Bakhtin (Princeton, New Jersey: Princeton UP, 1997), 127–161. 
4 Se min artikel “Dialogicity without Dialogue: Remarks on Notes from Underground”, 
Ingunn Lunde (ed.), Dialogue and Rhetoric (Slavica Bergensia 1, Bergen 1999), 39–54. 
5 Villy Sørensen, “Forord”. Fjodor M. Dostojevskij, Kældermennesket. Optegnelser fra en 
undergrund (København: Kælderbiblioteket Nr. 15, Nansensgade Antikvariat), 18. 
6 Jfr. Horst-Jürgen Gerigks konstaterering: “Der Monolog setzt sich in diesem Werk 
Dostojewskijs gegen jede Möglichkeit des Dialogs durch [...]”. Horst-Jürgen Gerigk, 
“Dostojewskijs “Paradoxalist”: Anmerkungen zu den “Aufzeichnungen aus einem 
Kellerloch””, P. Geyer, R. Hagenbüchle (eds.), Das Paradox: Eine Herausforderung des 
abendländischen Denkens (Tübingen: Stauffenburg, 1992), 481–497, her 483.  
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at dialogicitet i betydningen indretning på den andens ord ikke nødven-
digvis befordrer dialog i betydningen samtale, men tværtimod kan hæmme 
eller helt umuliggøre den. 

Betyder det at dialogicitet er kompromitteret i det hele taget eller kun 
delvist? Viser den “underjordiske” forfatters aggressive polemik den sande 
indebyrd i dialogiciteten, eller er den blot en pervertering af den? Bachtin 
lukker bestemt ikke øjnene for mandens destruktive sproglige adfærd, 
tværtimod, han karakteriserer den præcist, men dens negative konsekvenser 
for dialog som samtale går han ikke nærmere ind på. 

Vi må således konstatere at Bachtin i sin bog om Dostojevskij fremhæver 
samspillet mellem bevidstheder som dialogicitet uanset om forholdet er 
positivt eller negativt. Ja, han understreger faktisk at det netop kan være 
mere eller mindre konstruktivt: 

En bevidsthed er aldrig selvtilstrækkelig hos Dostojevskij, men befinder sig i et 
spændt forhold til en anden bevidsthed. Hver oplevelse og tanke hos hans person 
er indre dialogisk, polemisk farvet, fuld af modstand eller, tværtimod, åben for 
en andens tilslutning, under ingen omstændigheder kun optaget af sin egen 
genstand, men altid ledsaget af et bestandigt blik på andre mennesker.7  

Men trods denne understregning af spændvidden fra en negativ til en 
positiv udgave antyder Bachtin ikke nogen principiel forskel: dialogicitet 
fremstilles som udelt positiv, nemlig som forudsætning for dialog eller det 
som Bachtin kalder sprogligt “samkvem” (obsjtjenie). 

Et enkelt sted i bogen fremgår det imidlertid klart at Bachtin naturligvis 
er opmærksom på forskellen på den negative dialogicitet og dialogen – 
nemlig der hvor han medgiver at den rigtige dialog for Dostojevskij ikke 
blev virkeliggjort i romanerne:  

Det er indlysende at dialogen skal befinde sig i centrum af Dostojevskijs 
kunstneriske univers, vel at mærke ikke som middel, men som et mål i sig selv. 
[...] At være til vil sige at omgås dialogisk. Når dialogen slutter vil alt være slut. 
Derfor kan og må dialogen principielt ikke slutte. I sit religiøst-utopiske livssyn 
forlægger Dostojevskij dialogen til evigheden som han tænker sig som evig 

7 Jeg citerer 1. udgaven fra 1929 efter: M. M. Bachtin, Sobranie sotjinenij. T. 2. ”Problemy 
tvortjestva Dostoevskogo” 1929 (Moskva: Russkie slovari 2000) 41. Værkets 2. udg. fra 
1963 er oversat til hovedsprogene og til svensk: Michail Bachtin, Dostojevskijs poetik. 
Övers. Lars Fyhr, Johan Öberg, (Gråbo: Anthropos, 1991). Oversættelse her og i 
efterfølgende citater er mine egne, P.A.J.  
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glæden sig sammen, fryden sig sammen, evig samstemmen. I romanerne gives 
dette som dialogens uafsluttelighed, omend først som dens slette uendelighed.8 

Den slette uendelighed er det der kendetegner “Optegnelser fra under-
grunden” hvis forfatter kan blive ved med at tale eller skrive fordi han har 
tabt genstanden af syne. Her medgiver Bachtin at der er mere negativ 
dialogicitet end dialog i Dostojevskijs værker. Hvorvidt hans formulering er 
præcis om Dostojevskij, skal jeg lade være usagt, men den passer i hvert fald 
på Bachtins egne analyser – så måske dialogen også hos ham lå på et 
religiøst-utopisk eller filosofisk plan snarere end i konkrete sproglige 
ytringer.9 

To slags dialogicitet 

I Bachtins næste store arbejde om romankunsten, “Ordet i romanen”,10 
skrevet i første halvdel af 1930rne, men først trykt i 1975, glider dialog som 
filosofisk begreb og ideal ud af billedet, mens dialogicitet til gengæld lægges 
til grund for hele afhandlingen, dog i en delvis ny aftapning. Romangenren 
konstitueres ifølge Bachtin af en særlig slags ord der er præget af principiel 
dialogicitet, nemlig indretning på et andet ord – romanordet er et ord der 

 
8 Ibid., 156–157 (min kursiv, P.A.J.). Sådan som Bachtin her formulerer Dostojevskijs 
forestilling om evigheden som dialog må den minde en dansk læser om det berømte 
slutvers i N.F.S. Grundtvigs klassiske salme “Den signede dag med fryd vi ser... ”: Så rejse 
vi til vort fædreland, / der ligger ej dag i dvale, / der stander en borg så prud og grand / 
med gammen i gyldne sale, / så frydelig dér til evig tid / med venner i lys vi tale! (Kursiv 
P.A.J.) Sammenfaldet er ikke tilfældigt, eftersom nøglebegrebet i Grundtvigs kristendom 
var det levende ord.  
9 Her et passim skal vi huske på at Bachtin absolut ikke kunne skrive hvad han gerne ville 
i 1929 – året da den første femårsplan blev indledt, og den sovjetiske kulturrevolution 
tog fart. Mange regner “Problemer i Dostojevskijs forfatterskab” for en religiøs-filosofisk 
traktat i forklædning, og symptomatisk nok var Bachtin blevet arresteret et halvt år før 
bogens fremkomst i juni 1929, og en måned senere blev han idømt fem år i 
koncentrationslejr (som senere ændredes til forvisning). (Ibid., 473)  
10 “Slovo v romane”, M. M. Bachtin, Sobranie sotjinenij T. 3 (Moskva: Jazyki slavjanskoj 
kultury 2012) 9–179; sidetal i parentes efter citaterne henviser til denne udgave. Findes 
på hovedsprogene og i dansk oversættelse: Michail Michailovitj Bachtin, Ordet i 
romanen, overs. Nina Møller Andersen og Alex Fryszman (København: Gyldendal 
2003).  
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skildrer en andens ord.11 Men hvor Bachtin i Dostojevskijbogen skrev om 
forholdet mellem romanpersonernes (og forfatterens) ord, behandler han 
nu fortrinsvis dialogicitet mellem stridende sociale sprog – det han kalder 
“forskelligsprogethed” (af amerikanske oversættere gengivet som hetero-
glossi). Striden mellem eksistentielle ord i betydningen standpunkter hos 
Dostojevskij er nu blevet afløst af stridende sprog i betydningen sociale 
værdisæt. 

I den nye traktat skelner Bachtin mellem to slags dialogicitet: ordet kan 
mødes med en andens ord enten ude ved dets genstand eller i adressatens 
bevidsthed. I Dostojevskijbogen skrev Bachtin et helt kapitel om hvad han 
kaldte “forskelligrettede ord”, dvs. ord der er rettet dels mod sin genstand, 
dels mod en adressat, men begrebet dialogicitet udviklede han, som vi har 
set, mest i forholdet til adressaten. Nu understreges det at ordet ikke kun 
mødes med en andens ord i adressatens bevidsthed, men også i genstanden 
for samtalen. 

Bachtin omtaler den sidste slags først – ordet med indstilling på andres 
ord om genstanden (predmet), dvs. emnet, det man taler om. Han bruger et 
billede her: mellem vores ord og dets genstand ligger en zone af andres ord 
om samme som vores ord må forholde sig til for at trænge frem til den; 
enhver genstand er allerede om-talt, om-diskuteret: 

Koncipering af genstanden kompliceres af det dialogiske samspil med forskellige 
sider af at den i forvejen er socialt bevidstgjort og omtalt. (31) 

Denne dialogicitet i eller omkring genstanden sammenfattes som følger: 

Ordet fødes i dialogen, som en levende replik i den, det formes i dialogisk 
vekselvirkning med andres ord i genstanden. Ordets koncipering af sin genstand 
er dialogisk. (33) 

11 Begrebet ord (slovo) blev centralt hos Bachtin i Dostojevskijbogens undersøgelse af 
forholdet mellem forfatterens og personernes ord og personernes ord indbyrdes. Det 
betegner en stillingtagen udtrykt i ord eller handling, altså et manifesteret livssyn, og kan 
forbindes med logos og med Ordet i Johannesevangeliet. Vi har ord med lignende 
betydninger af manifesteret tolkning i f. eks. Guds ord, et vægtigt ord, et ord at skulle 
have sagt etc. Derfor bør slovo hos Bachtin oversættes med ord, hvorfor det må undre at 
amerikanske oversættere valgte at oversætte det som discourse.  
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Derefter går Bachtin over til den anden slags dialogicitet som opstår ved at 
den talende foregriber et svar hos sin adressat (det er den vi kender fra 
Dostojevskijbogen): 

Men dermed er ordets indre dialogicitet ikke udtømt. Det mødes ikke kun med 
andres ord i genstanden. Ethvert ord er indstillet på et svar og kan ikke undgå en 
dyb påvirkning fra det foregrebne svarord. (33)  

Den første slags dialogicitet kommer af ordets forhold til det allerede sagte 
om emnet, den anden af forholdet til det endnu ikke sagte – til et forventet 
eller foregrebet svar: 

Samtidigt med at det sættes sammen i en atmosfære af det allerede sagte, 
bestemmes ordet også af det endnu ikke sagte, men afæskede og allerede 
foregrebne svarord. (33) 

Her sker altså et nyt møde med en andens ord, blot sker det denne gang i 
den tiltaltes (eller tiltænktes) bevidsthed: 

Blot er dette flersprogede miljø med andres ord nu ikke givet den talende i 
genstanden, men i den tiltaltes sjæl, som vedkommendes apperceptive baggrund, 
svanger med svar og indsigelser. (34–35)  

Bachtin understreger at de to slags dialogicitet er principielt forskellige, men 
kan være svære at skelne fra hinanden. Desværre skriver han ikke mere om 
forholdet. 

Jeg skriver desværre for dette er vigtigt: her bliver det klart at prob-
lemerne med den destruktive dialogicitet i f. eks. “Optegnelser fra under-
jorden” udspringer af forholdet, ikke til genstanden, men til den andens 
bevidsthed – til det Bachtin nu kalder svarordet. Den ensomme forfatters 
ord brydes ikke med de andres ord i det emne som han taler om, men 
derimod med de svar og indvendinger som han foregriber. Det betyder at 
deltagerne i taleakten, her forfatteren og de fiktive “mine herer”, bliver 
dominerende på sagens bekostning. Sine steder er det uklart hvad for-
fatteren egentlig taler om, fordi hans ytring domineres fuldstændigt af pole-
mik med den tænkte modpart. Men dermed tabes også et kriterium for 
dialogen af syne – kriteriet for sandhed. Hvis taleaktens deltagere bliver så 
fremtrædende at genstanden for samtalen fortoner sig bag dem, mister 
samtalen sit holdepunkt uden for sig selv. Det er netop her dialogens posi-
tive uafsluttelighed (nezaversjimost)– dens afgørende træk for Bachtin – 
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bliver forvansket til dialogicitetens negative slette uendelighed (durnaja 
beskonetjnost). 

Dermed fremstår den førstnævnte slags dialogicitet, mødet med andres 
ord i genstanden, som den afgørende for dialogen. Problemet, at dialogici-
teten lige så godt kan blive negativ som positiv for samtalen, opstår hvis 
ordets indstilling på adressaten bliver dominerende på genstandens bekost-
ning. 

Dialog vs. ironi og retorik 

Jeg har i et tidligere studie vist hvordan Bachtin er veget uden om begrebet 
ironi i sine hovedværker.12 På trods af at han fra og med Dostojevskijbogen i 
værk efter værk beskriver hvad han kalder tostemmige eller flerstemmige 
ord, tager han ikke ironi op til behandling, og ordene ironi og ironisk 
indgår ikke hans eget filosofiske vokabular; de optræder kun sporadisk når 
han sammenfatter det sagte “med andre ord”. Jeg mente også at kunne give 
en forklaring ud fra Bachtins negative syn på romantikken og hans afstand-
tagen fra hvad han kalder romantikkens “håbløst ensomme subjekt”. Denne 
afstandtagen fremgår både af den æstetiske traktat “Autor og helt... ”, af 
“Problemer i Dostojevskijs forfatterskab” og i særdeleshed af hans store bog 
om Rabelais.13 I den sidstnævnte beskrives middelalderens latterkultur 
entydigt positivt som eksplicit modsætning til romantikkens negative latter-
kultur. Man kan faktisk få indtryk af at den folkelige latterkultur kon-
strueres som positivt modstykke til den nyere tids litterære latterkultur, dvs. 
romantikkens parodi og ironi som Bachtin stempler som formel og rent 
negativ. 

Hvis man tænker nærmere over denne udtalte modvilje mod den 
romantiske subjektivitet, kan dialog og dialogicitet i bogen om Dostojevskij 

12 Peter Alberg Jensen, “Ironija i dialog – dilemma Bachtina?” (Ironi og dialog – Bach-
tins dilemma?), eds. Susi K. Frank, Erika Greber, Schamma Schahadat, Igor Smirnov, 
Gedächtnis und Phantasma. Festschrift für Renate Lachmann (München: Otto Sagner 
2001), 253–273.  
13 Både den æstetiske traktat og bogen om Rabelais findes på hovedsprogene og i svensk 
oversættelse: Michail Bachtin, Författaren och hjälten i den estetiska verksamheten, övers. 
Kajsa Öberg Lindsten (Gråbo: Anthropos, 2000); Michail Bachtin, Rabelais och skrattets 
historia, övers. Lars Fyhr (Gråbo: Anthropos, 1986); sidstnævnte findes også i uddrag på 
dansk: Michail Bachtin, Karneval og latterkultur, övers. Jan Hansen (København: Det 
lille Forlag, 2001). 
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– sammen med polyfoni, dens æstetiske hovedbegreb – fremstå som 
Bachtins bud på en alternativ forklaring af Det Moderne, så at sige uden om 
det romantiske. Men vi har set dels at dialogiciteten tager overhånd frem for 
dialog og polyfoni i hans konkrete analyser, dels at den negative form for 
dialogicitet faktisk emanerer fra Dostojevskijs “romantiske”, “håbløst en-
somme” helte i “Dobbeltgængeren” og “Optegnelser fra underjorden”. Den 
negativitet som Bachtin ville undgå og derfor omfortolker til det angiveligt 
positive fænomen dialogicitet, lod sig ikke bortforklare og skinner igennem 
sin forklædning – “nissen flytter med”: under navnet dialogicitet beskriver 
Bachtin ret beset det ensomme romantiske subjekts splittelse. Bachtin har 
forsøgt at trække både “Dobbeltgængeren” og “Optegnelser fra under-
jorden” ud af deres romantiske genealogi ved at erstatte begreber som ironi, 
parodi, splittelse og fortvivlelse med dialogicitet og dermed passe værkerne 
ind i sin nye dialogiske litteraturhistorie. Men dialogicitet viser sig at være 
en delvis vildledende betegnelse – den underjordiske skribent er fuld-
stændig udialogisk og i mangt og meget en efterkommer af romantikkens 
håbløst ensomme subjekt.  

I en artikel fra 1986 har Renate Lachmann skrevet at hans ord slet ikke er 
dialogisk, men retorisk: hun beskriver værket som en opvisning i misbrug af 
retoriske midler, “en retorisk maskerade”.14 Forfatteren excellerer i en række 
retoriske genrer og greb, men det er altsammen illusorisk, et mummespil, 
hvorfor dialogiciteten opløser sig selv.  

Med dialog og dialogicitet ville Bachtin betone sprogets “henvendthed” 
eller adressivitet: at sige noget – at sætte noget – betyder ikke kun at hævde 
det i forhold til en genstand, men også at gøre det i et aktuelt forhold til En 
Anden. Ved at betone forholdet mellem Jeg og Du, den talende og adres-
saten, begav Bachtin sig imidlertid ind på både ironiens og retorikkens 
hjemmebane. Visse former for ironi aktualiserer talesituationen og dens 
deltagere frem for talens genstand, og retorikken omhandler hvordan den 
talende kan manipulere sin adressat. Bachtin var stærkt kritisk til begge dele 
og forsøgte at erstatte ironiens negative virkning og retorikkens magtud-
øvelse med en positiv forestilling om samtalen. Men det litterære materiale i 
Dostojevskijs værk trækker så at sige den forkerte vej – dialogiciteten i 
forholdet mellem Jeget og Den Andens bevidsthed tager overhånd og frem-
står som både mere ironisk og mere retorisk end godt er for bogens filoso-

 
14 Renate Lachmann, “Dialogitjeskij princip ili ritorika? (o “Zapiskach iz podpolja 
Dostojevskogo”), Wiener Slavistischer Almanach Band 17, 1986, 33–42, her 36.  
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fiske projekt.15 Mens den dialog som var Bachtins hovedsag, dialog som 
uafsluttelig søgen efter sandhed, bliver liggende på et overvejende filosofisk 
plan, kommer bogens konkrete analyser til at omhandle en form for 
negativitet som dens forfatter egentlig søgte sig væk fra. 

Slutning 

Eftersom Bachtin uden forbehold betegner indstillingen på svarordet som 
dialogicitet, finder vi ingen forklaring hos ham på det latent negative i 
denne slags dialogicitet. Det gør vi derimod hos Hans Georg Gadamer som 
et sted i “Wahrheit und Methode” gør følgende enkle konstatering: 

Indem man den anderen versteht, ihn zu kennen beansprucht, nimmt man ihm 
jede Legitimation seiner eigenen Ansprüche. [...] Der Anspruch, den anderen 
vorgreifend zu verstehen, erfüllt die Funktion, sich den Anspruch des anderen in 
Wahrheit vom Leibe zu halten.16 

Gadamer mener ganske enkelt at anticipering af den andens ord principielt 
kan indebære en distancering. Dermed antyder han en forklaring på at både 
retorik og ironi aktualiseres så let hvis ordets indretning på adressaten tager 
overhånd på genstandens bekostning: både retorik og ironi har hjemme i 
distancen mellem taleaktens deltagere. 

I Søren Kierkegaards afhandling om ironi finder vi en interessant pas-
sage om forskellige sider af et spørgsmål. Apropos de to slags dialogicitet 
hos Bachtin hedder det først: “At spørge betegner deels Individets Forhold til 
Gjenstanden, deels Individets Forhold til et andet Individ.” Efter en sindrig 
sammenligning mellem Hegel og Platon skriver Kierkegaard sammen-
fattende at hensigten med at spørge kan være dobbelt: 

15 Efter alt at dømme var Dostojevskijs uregerlige helte ellers det problem som bogen 
skulle løse: i slutningen af “Autor og helt... ” konstaterede Bachtin at afhandlingens idé 
om æstetisk form ikke passede på Dostojevskijs hovedpersoner. Se mit essay “’En andens 
ord’ – eller hvad Bachtin fandt i romanen”, Per Ambrosiani, Elisabeth Löfstrand, Ewa 
Teodorowicz-Hellman (eds.), Med blicken österut, Hyllningsskrift till Per-Arne Bodin, 
(Skellefteå: Artos & Norma, 2014), 157–172. 
16 Hans Georg Gadamer, Wahrheit und Methode (Tübingen: J.C.B. Mohr, 1960), 342. 
(Jeg er Pia Lauritzen tak skyldig for dette citat.) 
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Man kan nemlig spørge i den Hensigt at faae et Svar, der indeholder den 
attraaede Fylde, saaledes at jo mere man spørger, desto dybere og betydnings-
fuldere bliver Svaret; eller man kan spørge ikke i Interesse af Svaret, men for 
gjennem Spørgsmaalet at udsuge det tilsyneladende Indhold, og derpaa lade en 
Tomhed tilbage. Den første Methode forudsætter naturligviis, at der en Fylde, 
den anden, at der er en Tomhed; den første er den speculative, den anden den 
ironiske.17 

Det kan forefalde at den første metode korrelerer med Bachtins forestilling 
om dialog, mens den anden modsvarer den negative dialogicitet i f. eks. 
“Optegnelser fra underjorden”. I “Problemer i Dostojevskijs forfatterskab” 
forsøgte Bachtin at behandle dialog og dialogicitet som to sider af samme 
sag, men Dostojevskijs polemiske personer spændte ben for projektet. 
Kierkegaard og Gadamer antyder en grund: ordet med indretning på en 
andens bevidsthed indebærer en distancering, og distancering fremmer ikke 
dialog, den fremmer derimod ironi. Bachtins forsøg på at realisere et 
filosofisk projekt på et kunstnerisk materiale blev kun delvis vellykket. 
Alligevel blev hans bog en af århundredets vigtigste. 

 
17 Søren Kierkegaard, “Om Begrebet Ironi med stadigt Hensyn til Socrates”, Søren 
Kierkegaards Skrifter 1 (København: Gads Forlag, 1997), 61–357, her 96–97. (Kursiv i 
originalen.) 
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O forna tiders änglar! 

Gunilla Iversen 

I oändliga mängder och i olika funktioner förekommer änglarna i de sånger 
som man sjöng i medeltida kloster och katedraler, liksom i bildkonst och 
skulpturer. I liturgiska sånger, i hymner, sekvenser och troper från tio- och 
elvahundratalets Europa uttrycks ständigt samma längtan att de jord-
bundna sångarna skall få sjunga tillsammans med änglarna i det himmelska 
eviga paradiset. I de liturgiska texterna är de hela tiden närvarande i olika 
funktioner. 

Men vad betyder alla dessa änglar, dessa himmelska krafter, som är 
ständigt närvarande i de här texterna? Vad står de för? Hur benämns de? 
Vad symboliserar de?  

De finns naturligtvis beskrivna och anropade på olika sätt i Bibeln, i 
Uppenbarelseboken och i Paulus brev.  

Den grekiska traktat om de himmelska hierarkierna, Hierachia celestis, 
som tillskrevs Dionysios Areopagita liksom Martianus Capellas beskrivning 
av de himmelska kategorierna i det encyklopediska verket om Filologins 
och Merkurius bröllop, De nuptiis Philologiae et Mercurii från 500-talet 
kom som vi vet att få ett stort inflytande under lång tid. Man menar att det 
var Gregorius den store som, trots att han inte själv kunde grekiska, hade 
tagit med Dionysius Areopagitas grekiska text om de himmelska hierarki-
erna, när han kom tillbaka till Rom från Grekland på 600-talet, och att det 
var han som verkade för att den skulle översättas till latin. Det blev den 
också och därtill kommenterad av Johannes Scotus Eriugena på 800-talet i 
den lärda kretsen kring Karl den skallige.  

På tusentalet var texterna uppenbarligen väl kända och man kan spåra 
inflytande i många poetiska texter från den tiden. På 1100–1200-talet kom 
de att spela en stor roll för flera lärda författare, som Hugo av Saint-Victor, 
Bernard av Clairvaux, Alain från Lille och Bernard Silvestris liksom för 
Hildegard av Bingen.  
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Låt oss studera ett konkret exempel och göra ett nedslag på en plats vid en 
tidpunkt och se vilka texter som sjöngs vid ärkeängeln Mikaels fest i 
Moissac i södra Frankrike, mot slutet av tiohundratalet.  

Änglarna i Moissac 

De flesta läsningar i tidebönen vid ärkeängeln Mikaels fest den 29 
september var hämtade från Gregorius den stores predikningar. Där associ-
erar Gregorius den store hänvisar både till Paulus och möjligen också till 
Dionysios Areopagitas traktat om de himmelska hierarkierna i sina predik-
ningar. Änglatemat är naturligtvis väsentligt i de liturgiska texterna vid 
Mikaels fest. Den festen inleddes då som nu på latin med en antifon med 
orden hämtade från Psalm 102, vers 20: 

Benedicite Dominum omnes angeli eius potentes virtute, qui facitis verbum eius,  
ad audiendam vocem sermonum eius. 
Psalm 103 i den svenska:  
Loven Herren, I hans änglar, I starke hjältar, som uträtten hans  
befallning, så snart I hören ljudet av hans befallning.  

Festens offertorium, som sjöngs medan man bar fram offergåvorna har sina 
ord hämtade från Uppenbarelseboken. Sången beskriver ängeln vid altaret 
och lyder: 

Stetit angelus iuxta aram templi 
Habens thuribulum aurum in manu sua 
Et data sunt ei incensa multa  
Et ascendit fumus aromatum in conspectu Dei, alleluia. 

Och en annan ängel kom och ställde sig vid altaret,  
och han hade ett gyllene rökelsekar  
och mycken rökelse blev given åt honom,  
och den aromatiska rökelsen steg upp inför Guds ansikte. 

Nattvardssången riktas till alla Herrens änglar : 
Benedicite omnes angeli Domini Dominum 
Hymnum dicite et superexaltate eum in saecula. Alleluia  
(Dn 3, 58).  
Lovsjung Herren alla Herrens änglar  
Sjung en hymn och prisa honom i alla sekler.  
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I tidebönens texter återkommer en del av de här texterna, och det finns 
andra som innehåller uppräkningar av änglahierakierna, ’Alla andevärldens 
furstar och väldigheter och makter och herrar’, som Paulus beskriver i sina 
brev. 

I den sista vesperantifonen på Mikaels fest räknas sju himlakrafter upp: 
Angeli, Archangeli, Throni et Dominationes, Principatus et Potestates, 
Virtutes caelorum de caelis, alleluia.  

Det är inte helt lätt att översätta namnen alla de anropade krafterna: O 
himlarnas alla Änglar, Ärkeänglar, Troner, Herravälden, Makter, Styrkor i 
det höga, Alleluia. 

Änglarna i sekvensen Ad celebres rex 

Mellan Alleluia och bibelläsningen vid ärkeängel Mikaels fest sjöng man i 
Moissac som på många andra håll Has celebres rex, en lång sång, en så 
kallad sekvens, eller prosa, en av tidens stora nya poetiska genrer. Just denna 
blev snabbt mycket spridd och finns till och med kvar i flera tryckta 
missalen. På elvahundratalet kom Alain de Lille att skriva en kommentar, 
där han i detalj analyserar texten i just den här änglasekvensen, Expositio 
prosae de angelis.  

Sekvensen inleds med en uppmaning att fira dagens fest och sjunga med 
de himmelska skarorna till ärkeängeln Mikaels ära. Texten slår fast att 
skaran är niofaldig, novies distincta pneumatum sunt agmina. Så följer en 
lång uppräkning av alla de nio graderna i den himmelska hierarkin. Och 
texten fortsätter: 

Och när du vill gör du dem brinnande i sina änglatjänster.  
De hör till dina första skapelser,  
medan vi som skapats till din avbild hör till dina sista skapelser,  
De är symboler som i sina i tre gånger tredelade tjänster 
berättar för oss om Gud. 

Så räknar författaren upp dem: 

Änglafolket, (plebs angelica),  
ärkeänlarnas falang, (phalanx archangelica),  
den styrande skaran, (principans turma), 
den himmelska styrkan, (virtus uranica) 
och den heligt ljudande kraften, (potestas almiphona),  
herraväldets väsen, (dominantia numina)  
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det gudomliga omdömet, (divina subsellia) 
de eteriska keruberna 
och seraferna med hår av eld (ignicoma).  
O, alla Ni, och Mikael, himlens prins,  
och Gabriel som bringar det sanna budskapet om Ordet,  
och Rafael, livets tjänare,  
för oss in bland er,  
o ni som bor i Paradiset.  
Genom er uppfylls alla befallningar 
från Fadern och hans Son Visheten och Anden,  
vilka är i ett och samma gudomliga väsen  
och den Gud som ni tjänar i tusen sinom tusen.  
I tal om två gånger tio tusen gånger tio tusen  
assisterar de himmelska skarorna  
i er himmelska sal, dit konungen för det hundrade fåret  
och den tionde silverpenningen,  
o Guds himmelska avbilder (supera agalmata).  
Ni i det höga, vi, Guds tionde utvalda skara, på jorden,  
låt oss tillsammans stämma upp samklingande sånger  
till hyperlydisk lyra,  
och be att Mikael efter den frejdade striden med den fallna ängeln,  
gör så att Gud vill ta emot vår timjandoftande rökelse  
på sitt gyllene altare, och att vi nu i evighetens glädje  
tillsammans med er får sjunga Alleluia. 

Texten vänder sig alltså direkt till änglarna. Det är påfallande att änglarnas 
härskaror beskrivs med ord ur den romerska militära vokabulären, som 
phalanx, turma tex). Om man betänker att det är en sång till ärkeängel som 
besegrade den fallna ängeln Lucifer och störtade ned honom från himmelen 
är det inte så märkligt att finna så många militära ord i hans sång. Bibeln 
talar ju också ofta om himlens härskaror som militia angelorum.  

Men det finns också i texten många ord ur den grekiska lyrikens, filo-
sofins och mytologins språkvärld och nybildade ord, som almiphona, 
ljuvligt tonande, uranica, efter den grekiska himmelsguden Uranus, pneu-
mata, andar, sophia, vishet, och med ord som agalmata, harmonia, hyper-
lydica, och thymiamata.  

Alla vanliga benämningar på de himmelska skarorna har författaren 
ersatt med egna omskrivningar, angeli et archangeli, änglar och ärkeänglar 
blir i stället plebs angelica, änglaskaran.  

I sekvensen är ordningen på de nio himmelska graderna inte exakt 
densamma som i Dionysios Himmelska hierarki. Vid slutet av elvahundra-
talet, när Alain de Lille skriver sin kommentar över den här texten, blir det 
här ett problem, som han måste förklara. Han säger att den här oordningen 
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beror på poetisk frihet, licentia poetica, som gör att en poet kan bryta not 
ordningen för rytmens ett eller versens skull". 

Alain de Lille förklarar att de tre första graderna (där han följer 
Dionysios ordning), Cherubim, Seraphim och Throni, är Epiphania de som 
ser rakt in i Guds ansikte. Seraferna brinner av kärlek och tänder kärlek, de 
är ardentes et incendentes. Keruberna är fyllda av kunskap om Gud, 
plenitudo scientiae, medan Throni, sedes iudicii, vilket betyder domar-
bänkar, vet att döma mellan gott och ont.  

De följande tre är Hyperphania, d.v.s. Dominationes, som inbjuder att 
visa vördnad, Principatus, som skall mana människan att visa vördnad i 
tillbörlig form, och Potestates, vilkas uppgift det är att stå emot den inre 
fienden.  

De tre sista är, i motsats till Epiphania, Hypophania de som står för 
Virtutes, de ’genom vilkas kraft Guds under sker’, qua virtute ministerii sui 
sub nutu Dei miracula fiunt. Angeli är änglarna ’som ger människorna 
mindre budskap’ och Archangeli är ärkeänglarna som ’ger bud om stora 
ting’, quibus et maiora revelantur et maiora revelant. 

I sekvensen beskrivs människan som den tionde orden, dena pars electa, 
som den tionde silverpenningen och det hundrade fåret med associationer 
till Lukas. (Lc. 15, 4–6, 8–10 ) Människan är som Lucifer, den fallna ängeln 
som försköts ur det himmelska paradiset i striden med Mikael, men hon 
kan upphöjas igen och det är fröjd bland änglarna för varje syndare som 
ångrar sig (Lc. 15, 10). 

I sången uttrycks vidare tanken att medan änglarna ’finns bland Guds 
första skapelser’, inter primaeva creata tua, är människan de sista, men 
skapad till Guds avbild, nos ultima factura sed imago tua. Men änglarna är 
ännu klarare avbilder av Gud, de är agalmata. Det är ett knepigt grekiskt 
ord som krävde många förklaringar av de medeltida författarna. Johannes 
Scotus skriver i sin kommentar, att agalmata innebär olika saker också för 
grekerna; dels betecknar ordet en lysande skön bild som fyller åskådaren 
med välbehag. (Vi kan ju också tänka på de antika grekiska arkaiskt leende 
statyerna som också kallades agalmata). Men, fortsätter kommentaren, 
grekerna kallar också den avbild som visar den närmaste, den mest liknande 
återgivningen av det den skall avbilda för agalma, och agan alma kan också 
betyda ’övermåttan hög’.  

Så vi kanske kan tolka sekvensens text så, att medan människan är 
skapad Guds avbild, imago, är änglarna agalmata, högre, skönare ännu mer 
liknande avbilder av Gud. 
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Änglarna i tropdiktningen 

I troper, en annan ny poetisk-musikalisk genre som bestod av verser som 
man fogade in i mässans sånger som inledningar och poetiska inskott, finns 
änglarna ofta med. Tropariet från Moissac har sju olika troper till Mikaels 
fest. I sex av dem tilltalas änglarna direkt, ’O ni änglar’, O vos angeli, som i 
sekvensen. I troperna omtalas änglarna här ofta som ’den niofaldiga skaran’, 
ter trina angelorum agmina, men det händer aldrig att man räknar upp alla 
nio. Det är fortfarande bibeltexterna och Gregorius läsningar som är de 
viktigaste referenserna.  

Gloriasången i mässan, Gloria in excelsis deo, kallas ofta för änglarnas 
hymn. Sången börjar ju med ord som änglaskaran sjunger för herdarna: 
Gloria in excelsis deo, ’Ära vare Gud i höjden bland människor till vilka han 
har behag’. 

I troperna till Gloria tilltalas himlaskarorna, änglakörerna i allmänna 
uttryck, men också som ’de äldstes himmelska kör’, superus chorus 
senatorum med associationer till Apokalypsens tjugofyra äldste. De kan 
kallas ’Olympens hymnsjungande skara’, hymniphonus coetus Olympi med 
associationer igen till den grekiska mytologin.  

I en Sanctus-trop står att änglarnas väsen ligger i att de är övernaturliga, 
quorum est essentia in superessentia, de glädjer sig ständigt åt Guds närvaro, 
semper congaudentia dei de praesentia.  

Änglarnas olika egenskaper och funktioner 

Av de poetiska texter och läsningar som användes i liturgin i Moissac 
beskrivs änglarna med många egenskaper och i många funktioner sam-
tidigt. Gregorius säger, att visserligen har alla änglar olika namn, men ändå 
äger var och en de egenskaper som alla de andra har. Seraphim, till exempel 
betyder att dess väsen är uppfyllda av eld, och ändå brinner alla lika mycket 
av kärlek till Gud. 

Änglarna är sinnebilder för andliga krafter.  
Änglarna är många. En viktig egenskap hos änglarna är att de är många, 

milia milium. Deras mängd är oändlig, men deras ordnar är nio, ter trina 
angelorum agmina. De niofaldiga skarorna är mer eller mindre, på tio-
hundratalet snarare mindre, hierarkiskt ordnade.  

Änglarna bor i Paradiset. De är paradisicolae. De lever i Guds närhet och 
kan ständigt skåda rakt in i Guds ansikte, cuius vultum cernitis semper 
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praesentem, som det heter i en av troperna från Moissac. De sjunger inför 
Guds väsen, dei coram essentia, som det står i en annan.  

Änglarna är Guds tjänare. De administrerar vid Guds himmelska altare 
och tjänar Gud var och en på sitt sätt, per privata officia, administrantia deo, 
assistunt in aula. De brinner av iver, och uppfyller Guds befallningar, de 
åstadkommer Guds underverk. Med ord från Apokalypsen sjunger man i 
Moissac i offertoriesången och dess tropverser om Guds ängel som bär fram 
rökelse till altaret, ’Och ur ängelns hand steg röken av rökelsen med de 
heligas böner upp inför Gud’. 

Änglarna är budbärare mellan Gud och människorna. De är bevingade 
’heroer som snabbt flyger mellan Gud och människorna på jorden’, som det 
står i en tropvers. I sekvensen är Gabriel ’den som bringar det sanna bud-
skapet om Ordet’. Vi minns att i evangelietexterna som hör till påskens och 
julens liturgi är det en ängel som är budbärare och är följd av en oräknelig 
himlaskara. I påskens liturgi finns ängeln som möter kvinnorna vid graven 
på påskdagens morgon och förkunnar den oerhörda nyheten att den som är 
korsfäst död och begraven, har stått upp från de döda. Och parallellen i 
julens liturgi är ängeln och de himmelska skarorna som berättar för herd-
arna, att Guds son är född och vilar i krubban i stallet. I många dialog-
formade troper gestaltas dessa budbärande änglar av en eller flera sångare. 
Så sjunger man naturligtvis också i Moissac vid jul och påsk. 

Änglarna är också själens följeslagare, psychagoges, som leder män-
niskornas själar till det himmelska paradiset. De hjälper människosinnet att 
lyfta sig från det jordiska så att de i sitt inre förenas med de himmelska, 
transferte nos intra paradisicolas. I den funktionen har änglarna liknats vid 
den grekiska mytologins sirener, som hos Euripides, till exempel, leder de 
dödas själar till de saligas ängder.  

I texten vid Mikaels fest, är det ju ärkeängeln Mikael som leder dem som 
Gud utvalt det himmelska paradiset. I responsoriet efter femte läsningen 
lyder texten i tidebönen:  

Venit Michael Archangelus cum multitudine Angelorum, 
cui tradidit Deus animas Sanctorum,  
ut perducat eas in paradisum exsultationis. 

Ärkeängeln Mikael kom med en stor änglaskara  
och Gud överlämnade de heligas själar åt honom  
för att han skulle leda dem till upphöjelsens paradis. 
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Änglarna sjunger. Texterna är fyllda av paradoxer. Den sjungande skaran 
bär på instrument, men instrumenten finns i deras hjärtan. Texternas ord 
lovsjunger det som inte går att formulera med ord.  

Änglarna är agalmata, men samtidigt avbilder av det som inte går att 
avbilda. Deras ’essens’ ligger i deras ’superessens’.  

Änglarna är bevingade väsen. Så här säger Gregorius i en annan text, när 
han talar om de bevingade väsen som den gammaltestamentlige profeten 
Hezekiel ser i en vision om de fyra bevingade väsendena: 

Vad symboliserar egentligen dessa väsendenas vingar? Låt oss noga undersöka 
denna sak och fråga oss, vad dessa de heligas fyra vingar är, av vilka de två, som 
är utbredda upptill, förenar dem med varandra, medan två täcker deras kroppar. 
Om vi granskar detta uppmärksamt, finner vi, att det finns fyra dygder, vilka 
höjer alla bevingade väsen ovanför jordiska gärningar. Dessa dygder är å ena 
sidan kärleken till och hoppet om det som skall komma, och å den andra sidan 
fruktan och ånger över det som varit.  

De vingar, som sluter sig till varandra, sträcks uppåt, eftersom kärleken och 
hoppet lyfter de heligas sinne mot det höga. Det är med rätta som de också 
framställs som förenade med varandra. Ty utan något tvivel är det så, att de 
utvalda älskar det himmelska som de hoppas på, samtidigt som de hoppas vinna 
det som de älskar.  

Men två vingar täcker deras kroppar, eftersom fruktan och ånger skyler deras 
tidigare onda gärningar för den allsmäktiga Gudens ögon. 

Fram emot mitten på elvahundratalet beskriver Hildegard från Bingen i en 
av sina sånger änglarna som ’levande ljus’:  

O gloriossissimi lux vivens, angeli,  
qui infra Divinitatem divinos oculos  
cum mystica obscuritate aspicitis  
in ardentibus desideriis,  
unde numquam potestis satiari.  
O quam gloriosa gaudia illa vestra habet forma,  
que in vobis est intacta ab omni pravo opere,  
quod primum ortum est in vestro socio,  
perdito Angelo, qui volare voluit  
supra intus latens pinnaculum Dei,  
unde ipse tortuosus demersus est in ruinam,  
sed ipsius intrumenta casus consiliando facture digiti Dei instituit… 

O ni mest strålande, det levande ljuset, ni Änglar, 
som inneslutna i gudomlighet ser rakt in i Guds ögon 
med hela skapelsens mystik i er brinnande längtan  
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som aldrig mättas. 
O vilken härlig glädje i er gestalt, 
vilken består ren och oberörd av det onda. 
Det onda, som först visade sig hos er like, den fallna Ängeln, 
han som i sitt inre ville sväva över Guds hemlighet 
och därför störtades i avgrunden… 

Även om änglarna rensades bort ur många senare texter kan de dyka upp i 
helt andra texter och i andra skepnader. Med ett långt kliv över tid och rum 
läser vi i Gösta Berlings saga till exempel:  

O, forna tiders kvinnor! Att tala om er är som att tala om himmelriket, idel 
skönheter voren I, idel ljus. Evigt unga, evigt sköna voren I och milda som en 
mors ögon, när hon ser ner på sitt barn. Mjuka som ekorrungar hängden I om 
mannens hals. Aldrig skalv er röst i vrede, aldrig tog er panna rynkor, er mjuka 
hand blev aldrig sträv och hård. I, ljuva helgon, som smyckade bilder stoden I i 
hemmets tempel. Rökverk och böner offrades er. Genom er utförde kärleken 
sina under, och kring er hjässa anbragte poesien den guldglänsande glorian. 

Ja liknelsen med ekorrungar är hon förstås ensam om. Men visst kunde 
Selma Lagerlöfs beskrivning av forna tiders kvinnor gälla dessa forna tiders 
änglar som bilder av det fulländade, agalmata, vilka fyller åskådaren med 
glädje och som har kraft att utföra underverk.  



 



379 

Empatins fenomenologi1 

Fredrik Svenaeus 

Empati betyder inkännande, lite närmare bestämt att känna sig in en annan 
människas känslor och situation (tyskans ”sich einfühlen”).2 Redan här 
tycks vi ha en förståelse och definition av empati. Men i själva verket är 
oenigheten om vad empati är för någonting mycket stor i den filosofiska 
och vetenskapliga världen idag. Intresset för empati har ökat exponentiellt 
de sista tjugo åren och inkluderar nu inte bara ämnen som filosofi, estetik 
och psykologi, utan även hjärnforskning, etiologi, antropologi, sociologi, 
vårdvetenskap, socialt arbete, med flera. Litteraturen om empati har blivit 
närmast oöverskådlig. 

Inte desto mindre: en fenomenologisk analys av empati idag måste 
förhålla sig till empatiforskningens olika fält om den ska vara meningsfull. 
Jag kommer att göra det genom att urskilja tre olika fält och samtal: den 
samtida debatten inom kognitionsforskning, debatten i Tyskland för 100 år 
sedan inom estetik, psykologi och filosofi och debatten om empatins 
förhållande till altruistiska känslor och moraliska handlingar inom den 
samtida utvecklings och socialpsykologin. De här tre debatterna vilar på 
filosofiska teorier om intersubjektivitet och moralfilosofi som har pågått 
åtminstone sedan David Hume. Och den involverar många andra inflytelse-
rika filosofer och forskare än de jag kommer att kunna nämna här.  

1 Texten är en förkortad version av det föredrag jag gav vid filosofiämnets termins-
avslutning vid Södertörns högskola våren 2014. Jag skulle vilja ta tillfället i akt att tacka 
Marcia Sá Cavalcante Schuback och hennes kollegor för den inspirerande seminarie-
miljö som de lyckats bygga upp vid vår högskola sedan starten i det sena 1990-talet. 
2 För en översikt av empatins historia och forskningsfält, se Henrik Bohlin och Jakob 
Eklund, Empati: teoretiska och praktiska perspektiv (Lund: Studentlitteratur, 2013). 
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Kognitionsforskning och neurologi 

Inom kognitionsforskningen utformades under 1980 och 1990-talet två 
positioner rörande empati som återanvänder tankar vi finner långt tillbaka i 
den filosofiska traditionen, men nu kopplade till olika former av empiriska 
undersökningar: psykologiska experiment, jämförelser med datorers sätt att 
bearbeta information och studier av levande hjärnor genom bland annat 
PET och MRI avbildningar. Den första av dessa teorier, som dominerade 
fram till omkring 1995, är den så kallade ”teoriteorin om andra med-
vetanden” (TTOM). Här är idén att vi lär känna den andres erfarenheter 
genom varseblivningen och kommer fram till att han liknar oss och därför 
måste vara ett medvetet väsen. Detta kommer vi fram till genom att forma 
teorier om honom. Exakt vad en teori ska betyda i sammanhanget är 
omstritt (Kan barn på 18 månader som passerar det så kallade spegeltestet 
verkligen ha teorier?), men det handlar om att vi drar slutsatsen att den 
andre är medveten och, till exempel, glad eller arg, eftersom det är den bästa 
förklaringen till att han beter sig som han gör (kroppsspråk, ansiktsuttryck).  

Det är utan tvekan någonting tokigt med den här teorin. Vad är 
egentligen så kallade ”folkpsykologiteorier” för någonting och när använder 
vi oss egentligen av slutledningar för att veta att andra människor verkligen 
är människor och för att ta reda på vad de känner, tycker och tänker? Svaret 
är naturligtvis att vi gör det när våra normala sätt att förstå och lära känna 
andra människor av någon anledning inte fungerar som de ska, eller i 
situationer när vi inte befinner oss ansikte med den andre utan bara har 
begränsad och indirekt information om hans belägenhet. Trots dessa prob-
lem var den här teorin förhärskande fram till mitten av 1990-talet inom 
kognitionsforskningen i brist på andra modeller som kunde förklara hur vi 
kan komma fram till att andra människor är medvetna. Man tänkte (och 
tänker sig) att olika hjärnmoduler i form av små datorprogram användes för 
att göra dessa teoretiska tolkningar och att de utvecklades successivt under 
barndomen. En intressant fråga är om sådana tolkningar kan tänkas vara 
förmedvetna till sin natur (utförda av hjärnan i en tidsskala som föregår 
medvetandet) men en sådan idé verkar tänja ut meningen av att ”ha en 
teori” bortom gränsen för det meningsfulla. 

I mitten av 1990-talet började man få resultat från hjärnstudier som 
tydde på att vårt sätt att uppfatta och förstå andra varelser såg ut på ett 
annat sätt. Fynden av så kallade spegelneuron som gjordes av italienska 
forskare, och ökade kunskaper om hur den kännande och upplevande 
hjärnan fungerar, som fördes fram av franska, tyska och amerikanska for-
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skargrupper, tydde på att vi simulerar den andres kropps- och känslouttryck 
långt innan vi har gjort oss några tankar eller slutledningar om han är 
medveten eller om hur han mår. Det här ledde till att en konkurrerande 
teori om ”other minds” – som precis som teori-teorin i själva verket hade 
gamla anor – fick understöd och successivt konkurrerade ut TTOM, näm-
ligen STOM: simulationsteorin om andra medvetanden. Den går ut på att vi 
istället för att forma hypoteser om den andres medvetandetillstånd simu-
lerar hans tillstånd genom att försätta oss själva i ett liknande tillstånd, 
antingen automatiskt – genom förmedvetna hjärnprocesser – eller genom 
att medvetet föreställa oss hur han har det. Bägge dessa möjligheter kom att 
benämnas empati, nämligen ”basic empathy” och ”reenactive empathy”, 
eller ”low level empathy” respektive ”high level empathy”.3 Vissa simula-
tionsteoretiker försvarade den ena av dessa modeller, vissa en kombination 
av bägge. Kända simulationsteoretiker är hjärnforskarna Vittorio Gallese, 
Tanya Singer och Jean Decety, samt filosofer som Karsten Stueber, Alvin 
Goldman och Pierre Jacob. 

Under 2000-talet dyker det så upp en tredje huvudteori i den här debat-
ten, nämligen en fenomenologisk teori om empati, som utformas som en 
kritik av den nu snabbt förhärskande simulationsteorin. Här återfinns flera 
fenomenologer som gjort inlägg som skiljer sig åt på intressanta sätt, men 
det dominerande och mest diskuterade förslaget är Dan Zahavis så kallade 
”direct perception theory of empathy”. Hans förslag går uttalat och explicit 
tillbaka på den debatt om empati som ägde rum för ungefär 100 år sedan i 
Tyskland och det är till den diskussionen jag nu snart vill gå för att 
presentera mitt eget fenomenologiska förslag, men först lite mer om 
Zahavis idéer, vi kan kalla hans teori för PTOM: ”a perception theory of 
other minds”.4 

Den fenomenologiska empatitraditionen 

Zahavis grundläggande kritik av simulationsteorin, som inspirerats av 
Edmund Husserls fenomenologi, är att den inte redogör för vad som verk-
ligen händer när vi empatiskt uppfattar den andre. När jag till exempel 

3 För en översikt se Amy Coplan och Peter Goldie, ”Introduction”, i Empathy: Philoso-
phical and psychological perspectives, red. Coplan och Goldie (Oxford: Oxford University 
Press, 2011), ix–xlvii. 
4 Se exempelvis Dan Zahavi, 2011, “Empathy and direct social perception: A 
phenomenological proposal”, Review of Philosophy and Psychology 2: 541–558. 
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uppfattar att du där framme till vänster tycker att det här är en riktigt 
intressant eller tråkig föreläsning så äger inga simuleringar rum (och natur-
ligtvis inte heller några teoretiska resonemang). Jag ser helt enkelt att så är 
fallet. Simulationsteoretikerna kommer naturligtvis att säga att det var just 
det som skulle förklaras, men här menar Zahavi att det som man har utgått 
ifrån inte är andra-personsperspektivet, utan hur ett anonymt tredje-per-
sonsperspektiv (den andre är ett ting, ett beteende) kan komma att upp-
fattas som en variant av mitt eget perspektiv (första-personsperspektivet) 
genom omedveten härmning och/eller medveten projektion. För att härm-
ningen och projektionen ska äga rum måste jag ju redan förstå att du är 
medveten. Zahavis poäng är att andra-personsperspektivet aldrig kan upp-
stå genom en korsning av första- och tredje-personsperspektivet, det är en 
egen form av intentionalitet, i själva verket en attityd och öppenhet för den 
andres perspektiv på världen som förutsätts redan i mitt första-persons-
perspektiv där olika former av främmandehet alltid redan finns närvarande. 

Huvudkällorna för mitt eget fenomenologiska sätt att närma mig och 
begreppsliggöra empatin är Max Schelers bok Wesen und Formen der 
Sympathie från 1923, som getts ut i en kortare form med annan titel redan 
1913, samt Edith Steins Zum Problem der Einfühlung, publicerad 1917.5 Den 
tredje parten i mitt empatidrama är Theodor Lipps, tongivande filosof och 
forskare inom estetik och psykologi som under 1900-talets första årtionde 
lade fram en teori om empati som i stora drag liknar de samtida simu-
lationsteoretikernas. Som fjärde hjul under vagnen har vi så Edmund 
Husserl själv, som var Steins handledare och som utkämpade en strid med 
Scheler och Lipps under början av 1900-talet om hur fenomenologin och 
psykologin skulle uppfattas och bedrivas. Lipps var professor I München, 
men de tre andra befann sig fram till 1916 i Göttingen som alltså är den 
fenomenologiska empatins “Urort”. Om vi går vidare i den fenomeno-
logiska traditionen så utgör filosofer som Martin Heidegger, Jean-Paul 
Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Alfred Schütz och Emmanuel Levinas också 

 
5 Max Scheler, Wesen und Formen der Sympathie. Gesammelte Werke Bd. 7 (Bern: 
Francke Verlag, 2005); och Edith Stein, Zum Problem der Einfühlung. Gesamtausgabe 
Bd. 5 (Freiburg: Verlag Herder, 2008). För en utförlig redogörelse för det sätt att förstå 
empati som jag skisserar i denna artikel, samt referenser till de tyska originalen och 
sidhänvisningar, se Fredrik Svenaeus, 2016, “The phenomenology of empathy: A 
Steinian emotional account”, Phenomenology and the Cognitive Sciences 15: 227–245. 
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spännande möjligheter för en empatins fenomenologi, men sådana försök 
ligger utanför mitt utrymme i denna artikel.6 

Från Schelers bok hämtar Zahavi många av sina grundläggande poänger 
och exempel för en varseblivningsbaserad empatiteori, mest känt är kanske 
följande citat från Scheler, här i min egen översättning: 

Utan tvekan tror vi oss vara direkt bekanta med en annan persons glädje i 
hennes skratt, med hennes sorg och smärta i hennes tårar, med hennes skam när 
hon rodnar, med hennes vädjan i en utsträckt hand, med hennes kärlek i hennes 
blick, med hennes ilska när hon gnisslar tänder, med hennes hot i den knutna 
näven och med innebörden i orden i själva ljuden av hennes röst. Om någon 
invänder att det här inte är ”sinneserfarenheter” för det kan det inte vara efter-
som perceptionen bara består av fysiska sinnesdata, och att det i dessa 
sinneserfarenheter inte finns något närvarande från någon annan persons med-
vetande, så skulle jag bara be honom att överge sådana tvivelaktiga teorier och 
ägna sin energi åt fenomenologiska fakta. (260) 

De teorier som Scheler talar om här är sinnesdatateorier i allmänhet, men 
särskilt Lipps empatiteori som den senare presenterat i en rad olika upp-
satser med början i estetiska och så småningom mer allmänpsykologiska 
exempel. Exakt hur Lipps teori ska förstås är omstritt, men den bygger på 
att vi ger liv åt andra människors erfarenheter och förstår dem som 
”besjälade” genom att projicera känslor och intentioner på dem som väcks i 
oss genom härmning, omedvetet eller medvetet. Berömt är exemplet med 
en lindansare på cirkus som vi följer med blicken och genom omedvetna 
och medvetna processer ”lever oss in i”. Vi skulle alltså enligt Lipps inte se 
ilskan i den knutna näven utan att först härma uttrycket i oss själva på något 
sätt (jfr. spegelneuronen idag) och sedan projicera tillbaks det på upphovs-
mannen. Det är det Scheler (och Zahavi) invänder mot.  

Scheler gör många viktiga fenomenologiska distinktioner i sin bok, 
skillnader mellan känslosmitta (”Gefühlsansteckung”: när man känner vad 
någon annan känner utan att förstå uppkomsten till känslan), efterkänsla 
(”Nachgefühl”: när man försöker efterbilda en annan människas känsla), 

6 De flesta av dessa fenomenologer använder sig inte av termen empati eftersom de 
menade att den för med sig en olycklig subjekt-objekt modell vad gäller förståelsen av 
det mellanmänskliga, men deras resonemang om perception, medvaro, omsorg och 
uppmärksamhet handlar inte desto mindre om just empati. Ett bra exempel är: Marcia 
Sá Cavalcante Schuback, 2006, “The knowledge of attention”, International Journal of 
Qualitative Studies on Health and Well-being 1: 133–140. 
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tillsammanskänsla (”Miteinanderfühlen”: när man känner något tillsam-
mans med en annan), enskänsla (”Einsfühlen”: som han menar är ett slags 
tillsammanskännande i en union utan urskiljbara subjekt) och medkänsla 
(”Mitgefühl”: när vi känner något för en annan människa). Problemet är 
bara att han faktiskt inte använder termen empati (”Einfühlung”) särskilt 
mycket i sin bok, oftast gör han det bara när han kritiserar Lipps eller som 
ett slags väg till det som han är mycket mer intresserad av, nämligen med-
känsla och sympati, särskilt sympatikänslan kärlek som i olika former utgör 
hans väg till en moralfilosofi. Exemplen från citatet ovan när jag direkt 
varseblir (”Wahrnehmen”) den andres känsla och intentioner är alltså inte 
exempel på empati för Scheler, även om Zahavi använder sig av hans 
beskrivningar för att tillbakavisa simulationsteorin. 

Vad simulationsteoretikerna skulle kunna säga här (såväl Lipps som de 
samtida) är att varseblivningen av den andra människan möjliggörs genom 
olika resonansprocesser i vår hjärna som föregår min erfarenhet av den 
andre som, till exempel, arg. Men dessa resonansprocesser är inte bara upp-
byggda som någon enkel spegling eller simulering i meningen av likformig-
het mellan våra känslor. Jag känner mig inte arg när jag ser att han är arg. 
Jag känner mig kanske oftare rädd, eller överraskad, eller ledsen, eller något 
annat. Jag kan naturligtvis också komma att känna mig arg när jag ser att 
han är arg, men frågan är om detta inte som regel är en medveten process 
som bygger på att jag tolkar och reagerar på hans ilska. 

Empati som känsla och omsorg 

Med utgångspunkt i Scheler och Stein, som jag snart kommer till, skulle jag 
vilja hävda att empati snarare än att vara en perception (varseblivning) är en 
känsla. Denna känsla har, som vi snart ska se, inslag av såväl varseblivning 
som föreställningsförmåga (fantasi), men den är i grunden ändå just en 
känsla av den andra människan som jag känner in, som etymologin 
antyder. Det som är typiskt för empati är att den andra människan fram-
träder mer eller mindre omedelbart som ett centrum för min uppmärk-
samhet.7 Att gå in i en empatisk process bygger på att man blir berörd av 
den andra människan som, ofta på ett ofrivilligt och oplanerat sätt, träder in 
i centrum av ens uppmärksamhetsfält, som ett objekt för ens medvetande-
akt, för att tala fenomenologiskt. Anledningen till att detta äger rum är i 

 
7 Se här även Sá Cavalcante Schuback, “The knowledge of attention”. 
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sådana fall att den andre drar till sig min uppmärksamhet genom att ge 
upphov till en känsla som riktar mig mot honom. Den här förståelsen av 
empati har förutom relationen till Scheler och Stein (och fenomenologi i 
allmänhet) anknytningspunkter till samtida utvecklings och socialpsykologi 
– exempelvis till Daniel Batson, som söker förbindelser mellan empati och
moralutveckling.8

Empatikänslan hos Stein är kopplad till den levda kroppens strukturer 
som på ett ofrivilligt, passivt sätt försätter oss i kontakt med den andra 
människan. Den andre är ”leibhaft gegeben”, som det heter hos Stein, och 
detta innebär att han konstitueras utifrån ett slags passiv syntes som ger 
upphov till såväl subjektiviteten som intersubjektiviteten. Problemet för 
sådana fenomenologiska teorier är de i undersökningen av medvetandets 
genes måste hålla fast vid första-personsperspektivet. Det som inte är direkt 
tillgängligt för fenomenologisk analys kan bara undersökas indirekt, som ett 
slags spår som lämnats i den mänskliga erfarenheten. Att bli berörd av den 
andre, att skilja ut ansiktet eller den expressiva människokroppen, eller det 
som liknar den i naturen, bygger på en förmedveten syntes som inte är 
direkt fenomenologiskt tillgänglig, men som vi kan studera på ett annat sätt 
genom psykologiska och neurofysiologiska tredjepersons experiment. Vi 
har inte bara medfödda kroppscheman som styr grundformerna för våra 
rörelser och vår perception, vi har medfödda affektiva scheman som 
kopplar ihop oss med omgivningen och med andra människor redan från 
början.9 Spegelneuronen är bara en del av dessa, det finns också affektiva 
scheman för att känna igen ansiktsuttryck, vissa typer av rörelser, ljud, 
lukter, smaker och så vidare som byggs ut och förfinas från födseln och 
framåt när vi möter världen tillsammans med andra. 

Den förmedvetna syntes som föder empatikänslan – känslan av att den 
andre har det så och så – är alltså mycket rikare än en direkt simulering, 
men den bygger icke desto mindre på automatiserade processer. I empatins 
fall bygger den, till skillnad från i fallet känslosmitta, på att jag blir 
uppmärksam på den andre i en känsla där jag på något sätt bryr mig om 
honom. Som regel bygger empatikänslan på ett direkt möte ansikte mot 

8 Batson får här representera det tredje fält av empatistudier som jag skisserade i 
inledningen, se vidare Bohlin och Eklund, Empati: teoretiska och praktiska perspektiv. 
9 Se här vidare Svenaeus, ”The phenomenology of empathy: A Steinian emotional 
account”. 
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ansikte men också att läsa om eller höra talas om den andre kan i vissa fall 
väcka en sådan känsla.  

Men det här är bara början på empatikänslan och i de flesta fall leder inte 
angåendekänslan till att jag går in i vad jag skulle vilja kalla för en empatisk 
process. De flesta av Schelers exempel i citatet ovan är i själva verket inte 
exempel på empati eftersom jag istället för att fördjupa den känslomässiga 
förståelse som omedvetet väckts i mig av den andre, reagerar genom att 
göra något annat än att empatisera. Till exempel bli road över den som 
skakar näven, rädd för den som gnisslar tänder, generad för den som skäms, 
förtjust i den som ler och så vidare; eller så vänder jag mig helt enkelt bort 
och gör något helt annat, jag bryr mig överhuvudtaget inte om den andre. 
Det är i mina ögon en allvarlig invändning mot, kanske inte en ”perception 
theory of other minds”, men mot en fenomenologisk teori om empati, om 
den finner sina paradigmatiska exempel i erfarenheter som vi vanligen inte 
refererar till som exempel på empati utan som andra former av mänskliga 
möten. Än värre blir det om teorin avfärdar exempel som verkar vara 
paradigmatiska för just empati med argumentet att de inte är perceptioner 
utan just föreställningar (fantasier) om den andre, vilket verkar vara grund-
läggande för simuleringsteorins högre, medvetna nivåer. 

Här är det lämpligt att gå till Stein eftersom hon, till skillnad från 
Scheler, utvecklar en fenomenologisk teori om just Einfühlung. Empati är 
för Stein den erfarenhet (”Erlebnis”, ”erfahrende Akt”) som har en annan 
människas (medvetandes) erfarande och erfarenhet som objekt. Det 
speciella med sådana erfarenheter är att de är en erfarenhet av ett erfarande 
vars innehåll inte är direkt utan bara indirekt givet (”nicht originär 
gegeben”). De liknar såtillvida minnen, förväntningar och fantasier, men 
med skillnaden att erfarenhetens innehåll aldrig kan ges direkt till mig i 
empatins fall, det vill säga, empatin kan aldrig övergå i en erfarenhet där 
innehållet som jag varseblir ges direkt till mig (som i vanlig perception). 
Om akten och dess innehåll gavs direkt till mig vore det ju nämligen jag och 
inte den andra personen som hade erfarenheten i fråga.  

Så långt handlar det om att understryka hur det mellanmänskliga 
förhållningssättet är förformulerat i själva den transcendentala subjektivi-
teten á la Husserl och Zahavi. Men sedan lägger Stein till någonting viktigt 
som rör just empati som intersubjektiv erfarenhet och process. Hon säger 
nämligen att empatin som regel går igenom tre stadier. Det första har jag 
redan redogjort för: den andre ges som erfarande för mig och jag förstår 
också hans känslotillstånd och basala intentioner. (Han med knutna näven 
är arg och kanske på väg att slå någon.) Men sedan följer ett andra stadium 
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där jag känner mig in i den andres erfarenhet och på så sätt försöker före-
ställa mig vad som är innehållet i den. (Vad eller vem är han arg på? Varför 
är han arg?). I denna erfarenhet följer jag så att säga den andres erfarenhet 
och där visar sig också enligt Stein vad den andre är för slags person. Efter 
inkännandet kommer jag så tillbaka till en tredje position och stadium där 
den andres erfarenhet på nytt är innehållet i min erfarenhet, men nu med 
en fördjupad betydelse där jag förstår den andre på ett mer utförligt sätt. 

Det tycks mig som om Steins andra och tredje steg just fångar inne-
börden i empati på ett sätt som enbart det första steget inte gör. Det är en 
stor skillnad på att se och förstå att en människa är arg och att söka en 
förståelse av detta genom att känna sig in i den andra människans per-
spektiv. Stein är noga med att avgränsa sin modell från Lipps genom att 
betona att det varken är frågan om att jag bara projicerar min egen 
erfarenhet på honom eller att jag på något sätt skulle upplösa gränserna 
mellan våra två separata erfarenheter. Empati är inte bara känslosmitta 
projicerad på den andre och inte heller någon form av uppgående i den 
andres perspektiv som suddar ut gränsen mellan min och hans position. 
Det är just det som de tre stadierna i empatin avser att visa.  

Stein skriver att jag ”leds” av den andre i empatiprocessen och man får 
intrycket i hennes analys av ett slags delad, närmast kommunikativ verk-
samhet som inte bara är en projicering av mig själv. Jag är i den andres 
makt. Visst, jag kan säga nej och avstå från att empatisera, men den 
ursprungliga energin för empatin kommer från den andre. Här påminns 
man om modeller för intersubjektivitet som vi finner hos Sartre och 
Levinas, där mötet med den andre är början på intersubjektiviteten istället 
för att den andre skulle vara inskriven i subjektiviteten redan från början i 
form av den levda kroppens reversibla struktur, som snarare är utgångs-
punkten för Husserl och Merleau-Ponty. 

Avslutning och slutsatser 

Mitt förslag är alltså att empati är en känsla av och med den andres 
erfarenhet som möjliggörs av en överordnad omsorg om honom. En sådan 
omsorg brukar man kalla för medkänsla eller sympati och i stort sett alla 
empatiteoretiker i de två debatter som jag här redogjort för – den samtida 
och den 100 år gamla – är noga med att påpeka att empati och sympati inte 
är samma sak. De huvudsakliga motexemplen är sadisten, torteraren och 
vetenskapsmannen, som alla verkar vara kapabla till empati i den mening 
som Stein beskriver utan att hysa någon medkänsla med offret eller experi-
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mentpersonen. Det är sant, men jag skulle i dessa fall vilja framhäva att 
empatin trots allt drivs av ett slags negativ eller professionell omsorg om 
offret, som likväl angår sadisten, torteraren och vetenskapsmannen på ett 
djupgående sätt när han empatiserar. Utan denna känslomässiga energi – 
kom ihåg att empati är en känsla och inte bara en neutral perception – 
skulle det inte finnas något drag in i inkännandeakten. 

Det viktiga med att lyfta fram sympatin är att sätta fingret på den 
generella attityd och disposition som möjliggör empatikänslan i själva 
inlevelsearbetet. Det finns här ett slags förmedvetet inslag, vi blir alla mer 
eller mindre automatiskt berörda av andra människors känslor och 
situationer (särskilt om det handlar om lidande), men vi kan medvetet 
tämja eller kultivera denna medfödda drift på ett oändligt antal sätt. 
Tiggaren i tunnelbanan är ett intressant samtida svenskt exempel. Vi väljer 
att inte möta blicken eftersom det kommer att trigga en empatikänsla (eller 
i alla fall någon form av känsla av den andre) som det är svårt att värja sig 
inför utan att bli obehagligt berörd. Den generella medmänskliga sympatin 
kan lätt blockeras och avgränsas på ett sätt som vi finner lämpligt och detta 
leder till mindre empati (och förmodligen också till färre goda handlingar). 
Ansiktet, rösten och kroppsuttrycket är som regel början på den empatiska 
processen. Det går att empatisera enbart baserat på tanken om den andre, 
men det kräver en betydande fantasi och inlevelseförmåga för att ge känslan 
den kraft som den här inte erhåller direkt från den andres känslomässiga 
uttryck. 

Empati är alltså en känsla av den andra människans erfarenhet där jag lever 
mig in i den andres upplevelse och söker en mer fullständig förståelse av 
hennes känsla och värld baserat på en övergripande omsorg – positiv, negativ 
eller professionell – om hennes person.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Föregående sida/Previous page: närbild, målning. Anders Widoff, 2016. 
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Dickinson och smärtans temporalitet 

Claudia Lindén 

Vad är smärta? En fysisk förnimmelse? Ett psykiskt tillstånd? En plåga? En 
njutning? Smärtan kan vara såväl plåga som en njutning. Är smärtan 
solipsistisk eller något som rentav förbinder jaget till någon annan? I lika 
hög grad som den fysiska smärtan i sin form som plåga eller lidande är en 
solipsistisk upplevelse som fjärmar jaget från omvärlden så är smärtan som 
psykisk något som alltid i någon form binder oss till andra. Även om det är 
genom en upplevelse av avskurenhet så är det ändå i relation med andra 
människor. Vid förlust och sorg förbinder smärtan av förlust den levande 
med den döde. Vid smärta som njutning finns givetvis förbindelsen med 
den andre. Marcia skriver i förordet till Att tänka smärtan att smärtans 
faktum inte kan separeras från det sätt som smärtan känns och upplevs på. 
”Smärtan visar sig vara ett ytterst idealiserat fenomen i vilket medvetandet 
om ett ’själv’ blir påtagligt, men även individens förhållande till den andre 
och de andra”.1 

Marcia skriver i sin text ”Smärtans närhet och distans” i den ovan 
nämnda boken att fenomenologiska beskrivningar av smärta tenderar att se 
smärtan som en ”’orgie i närvaro’”. Då är det intressant, skriver hon, att 
upptäcka ”att Aristoteles beskriver smärtans ekstatiska struktur i vilken 
förflutet och framtid är lika närvarande som nuet”.2 Att smärtan är ekstatisk 
leder också till, menar Marcia, att smärtan inte är självisk, utan ”smärtan är 
orten där självet upptäcker sig själv som redan-en-annan”. Marcias poäng 
här är att min smärta aldrig är bara min utan att ett ”deltagande i den 
andres smärta äger rum när sorg och ledsnad motsvarar en reell förvandling 

1 Att tänka smärtan, red. Marcia Sá Cavalcante Schback (Huddinge: Södertörn Philoso-
phical Studies no 5, 2009). 
2 Marcia Sá Cavalcante Schback, ”Smärtans närhet och distans” i Att tänka smärtan, 151. 
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i den egna sensibiliteten”.3 Vid passagen om Aristoteles, liksom i mottot till 
sin text hänvisar Marcia till dikter av Emily Dickinson, här nr 967, ”Pain – 
expands the Time – ”. Den amerikanska poeten Emily Dickinson (1830–
1886) är känd för sina många dikter om smärta, ”Pain”. Hon har därför 
också ofta lästs som ”masochist” av något slag. Tittar vi närmare på några av 
Dickinsons dikter om smärta så ser vi också att ”pain” hos Dickinson nästan 
alltid är kopplad till temporalitet av något slag. Smärtans relation till tid är 
en aspekt som sällan beaktas. Jag ska nedan följa det spår om smärta och 
temporalitet som Marcia med Aristoteles också pekar ut i sin text genom att 
läsa några dikter av Dickinson med avseende just på kopplingen mellan 
smärta och temporalitet. 

Smärta, vare sig den är fysisk eller psykisk, lidande eller njutning, rubbar 
relationen till tiden för den som upplever smärtan. Det är inte så enkelt som 
att det finns ett före och ett efter. Smärtans intensiva nu-upplevelse spiller, 
som Aristoteles påpekade, över i såväl dåtid som framtid. Har det inte alltid 
varit så här? Kommer det alltid att förbli så här? Smärtan har en tendens att 
kollapsa distinktionerna mellan då, nu och sedan. Därför går det inte att tala 
om smärta utan att också tala om temporalitet. 

Genom den långa och omfattande receptionen av Dickinsons verk har 
hennes författarskap genomgått många olika tolkningsfaser. Det gäller även 
Dickinson syn på smärta. Det har alltid funnits en tolkning av Dickinson 
som masochist i en eller annan mening som Roberts McClure Smiths text 
”Dickinson and the Masochistic Aesthetic” (1998) både påpekar och är ett 
exempel på. I den tidiga Dickinson-forskningen på 1950-talet var det en 
biografisk ingång som stod i centrum i läsningen och dikterna kring smärta 
uppfattades som ett uttryck för poetens eget depressiva, lidande jag: ”Such is 
Emily’s lot: condemned all her life to unhappiness in order to pay the price 
of a single instant of happiness.”4 1980-talets feministiska läsningar försökte 
vända på idén om den lidande poeten och istället se smärtan som strategier 
som var en del av hennes medvetna val: ”Emily Dickinson shaped her life by 
a startlingly consistent pattern of negative choices, in a way that intensified 
every limitation upon her, exaggerated every barrier. And she did so cons-

 
3 Sá Cavalcante Schback, ”Smärtans närhet och distans”, 12. 
4 George Poulet, ”Time and American writers” 1956 citerad efter Michael D. Snediker 
Queer Optimism. Lyric Personhood and Other Felicitous Persuasions (Minneapolis: 
University of Minnesota press, 2009), 82. 
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ciously, not in order to punish herself, or court discomfort, but to promote 
reflexive inward growth.”5  

I förlängningen av den feministiska teorin har queerteorin blivit mer 
central i Dickinsonreceptionen. Vilket också är helt rimligt med tanke på att 
flera forskare redan på 1970-talet, som exempelvis Lilian Faderman, pekade 
på möjligheten att läsa Dickinsons erotiska poesi som riktad till en kvinna, 
antingen svägerskan Sue Gilbert eller deras gemensamma väninna Kate 
Anthony. Att Kate Anthony kan vara adressaten för många av Dickinsosn 
kärleksdikter tycks som en än mer rimlig hypotes I ljuset av att det nyligen 
upptäckts en ny daguererotypi som verkligen tycks avbilda en vuxen 
Dickinson 29 år gammal bredvid just väninnan Kate Anthony, med ena 
handen om hennes rygg och den andra i en spegelgest av väninnans hand.  

5 Jane Donahue Eberwein, Dickinson: strategies of limitation (Amherst: University of 
Massachusetts Press, 1985), 31. 



AD MARCIAM 

394 

I ljuset av den nutida queerteorin är det därför inte förvånande att den 
Dickinsonska masochismen byter förtecken från misslyckat lidande till 
bejakande, överskridande sexualitet. Den är nu inte längre ett exempel på 
poetens underkastelse under starka män utan ett tecken på en gränsöver-
skridande såväl sexualitet som poetisk estetik. Susanne Juhaz skriver: 
”Erotic desire – sensuous, nuanced, flagrant, extreme, outlandish, and pro-
found – is her way of interacting with the world. Dickinson is not only sexy, 
she’s edgy; Polymorphous Perversity! Lesbianism! Autoeroticism! Necro-
philia! Cross-dressing! Masochism!”6 Även om Dickinson tveklöst är queer 
på en mängd olika sätt så gör en del av den här forskningen det kanske lite 
för enkelt för sig och ser Dickinson som rakt av en föregångare till Judith 
Butler. Marianne Noble ser i linje med detta smärta som en serie per-
formativa akter. Noble ser masochismen hos Dickinson som både teatral 
och sannfärdig. I The Masochistic Pleasures of Sentimental Literature lyfter 
hon fram tre sätt som Dickinsons masochism fungerar på: 

Sentimental masochism serves three interrelated modes of expression for 
Dickinson: representing a vulnerable Daisy submissive before a ruthless Master 
is a mode of fantasizing about power and expressing anger; alluding to senti-
mental and religious links between pleasure and pain is a mode of expressing 
desire; and collapsing desire for presence with the presence of pain is a mode of 
expressing addressing ontological anxieties relation to abandonment.7 

Snediker kritiserar Noble i texten ”Emily Dickinson’s Queer Pain” och 
menar att Noble och andra Dickinson-forskare i sitt beroende av Butler fäs-
ter för stor uppmärksamhet vid det teatrala, performativa draget. Maso-
chism blottlägger som teatralt just det våld som det förmodas parodiera. 
”Subsequently”, skriver Snediker, ”masochism becomes the means by which 
the ontological fluidity left in its wake is salvaged as consolingly authentic.”8 
Vad Snediker här påpekar är att den läsning som strävade efter att upplösa 
könsidentiteter, makthiarkier och sexuell identitet riskerar att återinstallera 
dem bakvägen genom att ytterst förutsätta att gränslöshet blir något 
autentiskt. 

 
6 Suzanne Juhasz, ”Amplitude of Queer Desire in Dickinsons Erotic Language” i The 
Emily Dickinson journal vol 14, no 2 2005, 24. 
7 Marianne Noble, The Masochistic Pleasures of Sentimental Literature (Princeton: 
Princeton University Press, 2000), 156. 
8 Snediker, Queer Optimism. Lyric Personhood and Other Felicitous Persuasions, 88. 
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Snediker själv föredrar en läsning som queerar själva dikotomin njutning/ 
smärta och menar att den är en otillräcklig ingång i Dickinsons universum, 
vilket jag håller med honom om. Han föredrar att se på oklarheten och det 
obekanta i Dickinsons lyriska ”unfamilarities”. Här skulle kanske det tyska 
ordet unheimlich också vara ett möjligt ord med dess riktning mot sin 
svenska översättning kusligt.  

För att fullfölja ett queerande av Dickinsons poesi så måste vi också 
queera ’masochismen’. Det räcker inte med att ifrågasätta dikotomin njut-
ning/smärta utan det som måste ifrågasättas är smärtan som en avgräns-
ningsbar entitet. Smärta kan inte förstås utan en idé om tid. Smärta 
existerar alltid i rum och tid, i en på samma gång spatial, materiell som 
temporal axel. Snediker antyder det när han kort nämner Deleuze tolkning 
av masochismen som väntande. Snediker följer inte själv detta spår, men för 
att verkligen förstå hur Dickinsons smärta alltid också är temporal så måste 
vi gå till masochismens urtext Venus i päls, eller snarare Deleuzes tolkning 
av Sacher-Masochs berömda roman. Det är de formella villkoren, inte de 
materiella, som har betydelse menar Deleuze. ”’Material definitions’of 
masochism based on the pleasure-pain complex are insufficient” skriver 
Deleuze, därför att de är ”purely nominal, they do not indicate the possi-
bility of what they define.”9 Formellt uttryckt, fortsätter han ”masochism is a 
state of waiting: the masochist experiences waiting in its pure form.”10 Det är 
inte smärta/njutningskomplexet i sig som skapar masochisten. Smärta/njut-
ning är otillräckligt för att definiera masochism. Tvärtom skulle den vara 
obegriplig utan dess temporala form, som är det som gör den möjlig, skriver 
Deleuze.  

Deleuze fäster därmed uppmärksamheten på något viktigt: att smärtan, 
vare sig den är njutning eller plåga, är kopplad till en temporal dimension 
av fruktan, förutseende och förväntan. De flesta av Dickinsons dikter om 
smärta innehåller också referenser till tid. Dickinson pekar på smärtans 
temporalitet när hon ser smärtan som något som både kan vidga och dra 
ihop tiden: 

(967) 
Pain – expands the Time –  

9 Gilles Deleuze, Coldness and Cruelty/Leopold von Sacher-Masoch, Venus in Furs (New 
York: Zone books, 1991), 74. 
10 Deleuze, Coldness and Cruelty/ Leopold von Sacher-Masoch, Venus in Furs, 71 (min 
kurs.). 
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Ages coil within 
The minute Circumference 
Of a single Brain –  

Pain contracts – the Time –  
Occupied with Shot 
Gamuts of Eternities 
Are as they were not –  

Smärtan kan vidga tiden, likväl som krympa den. När smärtan vidgar tiden 
är det århundraden som kan rymmas inom hjärnans lilla omkrets. På 
samma sätt kan smärtan också krympa tiden och stora omfång av evigheter 
upplöses och blir istället något kort. Vad Dickinson här visar är att smärtan 
är intrinsikalt kopplad till en upplevelse av tid. Oavsett hur denna tid upp-
levs. Vare sig den upplevs som lång eller kort är det smärtan som framkallar 
tidsupplevelsen. Även när tiden tycks upplöst är den en oavvislig del av 
smärtan: 

(650) 
Pain – has an Element of Blank –  
It cannot recollect 
When it begun – or if there were 
A time when it was not –  

It has no Future – but itself –  
Its Infinite realms contain 
Its Past – enlightened to perceive 
New Periods – of Pain. 

Här är det som om smärtan själv har blivit diktens subjekt, men ett subjekt 
som tappat minnet och inte längre minns sin början eller sin framtid. Den 
har ingen annan framtid än sig själv. Den kan inte upphöra eller trans-
formeras till något annat. Smärtans förflutna kan bara vittna om dess 
fortgående in i framtiden. I den här dikten blir smärtans tid till en tid utan 
egentliga avbrott. Även om sista raden talar om perioder av smärta och 
därmed antyder att det finns perioder utan smärta, så tycks smärtans 
’glömska’ vara just det som framkallar den oavbrutna tidsdimensionen. 

Det är här vi kan se hur Dickinsons sätt att insistera på smärtans tem-
porala dimension queerar inte bara smärta/njutning/lidande utan även 
frågan om vad tid är. Vi har behov av att tänka tid som förlopp med ett tyd-
ligt då, nu, sedan. Ingen sådan tid finns i naturen, den är en mänsklig-
kulturell uppfinning. Augustinus själv menar att vi försöker mäta tiden, 
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men att det är oklart vad vi mäter: ”Jag mäter tiden – så mycket vet jag – 
men jag mäter inte framtiden som ännu inte är, jag mäter inte nuet, som 
inte har någon utsträckning, jag mäter inte det förflutna, som inte längre är. 
Vad är det då jag mäter?”11 Om tiden är en uttänjning, är den inte då bara 
själva tankens uttänjning? frågar sig Augustinus. 

Tiden är en utsträckning av själen. Vore det inte för en sådan inre 
utsträckning av själen och av dess intentionalitet så skulle det inte finns 
några individuella ögonblick eller individer som upplevde ögonblick. Det är 
här som Dickinsons queeranden blir som tydligast. Tiden är inte fast, den 
kan vidgas eller kortas utifrån smärtan. Smärtan tycks också kunna upplösa 
tidens indelningar så att själens egen förståelse av sig själv som någon med 
en framtid – och därmed med en dåtid – helt löses upp. 

Om Augustinus försökte mäta tiden, även om han sade sig inte veta vad 
det var han ville mäta, så har den fenomenologiska traditionen som utgått 
från Heidegger försökt se tiden som ekstasis, som meningsbärande händelse 
kopplad till det egna jaget istället. Paul Ricoeur i Time and Narrative 
kommer till slutsatsen att “that the phenomenological account of time leads 
to an aporia, a dead-end of time, between the subjective and the objective, 
between the individual and the cosmic, which needs repairing or healing 
through a theory of narrative imagination.12  

Det tycks som om Emily Dickinson ifrågasätter huruvida ett sådant över-
bryggande av motsatser mellan subjekt och objekt mellan den individuella 
tiden och den kosmiska ens är nödvändig? Som den förra dikten visade så 
kan smärta förändra tiden åt alla tänkbara håll. Även när en slags berättelse 
om vad det var som hände mellan smärtan och tiden skildras så tycks 
smärta-tid till sista ändå vara oupplösligt förenade. 

(341) 
After great pain, a formal feeling comes –  
The Nerves sit ceremonious, like Tombs –  
The stiff Heart questions was it He, that bore, 
And Yesterday, or Centuries before? 

11 Augustinius bekännelser, övers. Bengt Ellenberger (Skellefteå: Artos och Norma 
bokförlag, 2003), 301. 
12 Paul Ricoeur, Time and Narrative, red. K. McLaughlin och D. Pellauer [Temps et récit 
1982–85] (Chicago: Chicago University Press, 1988), del III.  
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The Feet, mechanical, go round –  
A Wooden Way 
Of Ground, or Air, or Ought –  
Regardless grown, 
A Quartz contentment, like a stone –  

This is the Hour of Lead –  
Remembered, if outlived, 
As Freezing persons, recollect the Snow –  

First – Chill – then Stupor – then the letting go –  

Här finns först ett ”After great pain” som antyder ett tidsförlopp. Men 
redan tre rader senare är det upplöst. Var det igår eller århundraden sedan? 
Det finns istället en nöjdhet, en stenens nöjdhet som, eftersom det är fråga 
om en sten, indikerar mycket långa tidsförlopp. Så långa att de egentligen 
saknar distinktioner mellan dåtid och framtid. Sista versen går från stenens 
hårdhet till tyngd ”This is the Hour of Lead”. Något som bara kan ihåg-
kommas så som förfrusna, det vill säga döda personer, skulle minnas först 
kylan, sedan stelheten och till sist att ge efter för den. Att ge efter för kylan 
och dö. Här finns ett tidsligt förlopp men liksom i första versens prob-
lematiserande mellan gårdag och århundranden, så finns samma kollaps-
ande av det utsträckta tidsförloppet mellan ”remembered” och ”the letting 
go”, det vill säga döden. Döden kan inte minnas, alltså saknar det som 
skulle minnas egentligen innehåll. Minnet kan ju också bara finnas om det 
överlevs, och det säger sista raden att det inte gör. 

Om påståendet att tiden läker sår skriver Dickinson en retfull dikt som 
på nytt upphäver tidens periodicering. Hon skriver att tiden inte är en 
medicin utan ett ”Test of Trouble”. En verklig smärta försvinner inte med 
tiden. Om tiden skulle fungera som läkemedel så fanns det ingen sjukdom 
skriver hon. 

(686) 
They say that “Time assuages” –  
Time never did assuage –  
An actual suffering strengthens 
As Sinews do, with age –  

Time is a Test of Trouble –  
But not a Remedy –  
If such it prove, it prove too 
There was no Malady –  
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Dickinsons sätt att systematiskt väva ihop smärta med tid tycks resultera i 
ett upplösande av tiden som mätbar, men också som berättelse. Hon tycks 
därmed närma sig ett förhållningssätt som ser tiden inte som utsträckning i 
någon form, inte som sammanhängande, utan som ek-statisk händelse, som 
Marcia också skriver i sin text. Tiden är något som vare sig finns bara hos 
subjektet eller i naturen. Kanske är den snarare en spricka, ett glapp i det 
som skulle vara identiskt med sig själv. Vare sig dåtid eller framtid är som 
Augustinus sa. ”Time is a Test of Trouble” tiden kan vara antingen ett hot 
eller ett löfte, om smärta som lidande eller njutning. Oavsett blir tiden till 
ek-statisk, en händelse ett extatiskt ögonblick.  

Men är denna ek-stas något som bara jaget upplever för sig själv? Finns 
det ens någon annan som apostroferas i Dickinsons dikter om smärta? Som 
vi sett är tiden och smärtan själva storheter intrikat förbundna med var-
andra men inte som något som någon har och därmed kan ge till någon 
annan. I sina mer humoristiska stunder kan Dickinson dock öppna upp för 
en koppling mellan smärtan och den andre. Det för oss tillbaka till maso-
chismen och masochismen som en temporalitet, som ett väntande. Deleuze 
påpekar också att det masochistiska kontraktet ”implies not only the 
victim’s consent, but his ability to persuade, and his pedagogical and 
judicial efforts to train his torturer”.13 Det ställer frågan om masochisten ens 
är underkastad, eller den som styr förloppet? Här i dikten nedan är smärtan 
och det tålmodiga väntandet ett och detsamma. Men det kommer ur någons 
leende och denna någon bär sin munterhet ”So patient – like pain”. Så blir, 
till sist, i öppnandet mot en annans leende, väntandet, tålamodet och 
smärtan till en munterhet. 

(353)  
A happy lip – breaks sudden –  
It doesn't state you how 
It contemplated – smiling –  
Just consummated – now –  
But this one, wears its merriment 
So patient – like a pain –  
Fresh gilded – to elude the eyes 
Unqualified, to scan –  

13 Gilles Deleuze, Coldness and Cruelty/ Leopold von Sacher-Masoch, Venus in Furs (New 
York: Zone books, 1991), 75. 
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Känslor har med tid att göra oavsett vad för slags känslor det handlar om. 
Därvidlag är det inte någon skillnad mellan glädjen och smärtan. De är 
varandras likar, samma sak. Det är tiden, visar Dickinson här, som upplöser 
dikotomin mellan ”merriment” och ”pain”. De är bägge förbundna av sin 
temporalitet, där glädjen blir till ett tålamod, en väntan, en tidslighet, på 
samma sätt som smärtan. 
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Prometheus Bound/Unbound 

Roland Lysell 

After having seen a Greek tragedy many modern spectators ask themselves 
“What have we learnt after twentyfive centuries?” The reaction is under-
standable in a Christian, or even Post-Christian society. We believe in 
ideological and social progress, maybe progress toward the modern 
Western social state as its climax. Those of us who have read Theodor W. 
Adorno and Max Horkheimer realize that the enlightenment process also 
has its costs and must be questioned. To the ancient Greeks, however, the 
idea of a progress towards utopia was completely foreign.1 Just as the 
concept of time is based on the eternal return of the seasons and not on the 
history of the fall and redemption of the Jewish or Christian people the 
emergences of conflicts and their solutions resulting in new conflicts seem 
eternal. 

We should, however, be somewhat careful when discussing ’Greek 
thought’. There are large differences between philosophy and tragedy, 
between history and early science. Even betwwen the tragic writers 
Aeschylus, Sophocles and Euripides the variations are many and in the case 
of Aeschylus (c. 525/524–c. 456/455 BC), which concerns us in this essay, 
the divergencies between Promethus Bound and the Oresteia are so funda-
mental that scholars since the 1850s have doubted his authorship of the 
Prometheus plays.2 By 473 BC, after the death of Phrynichus, one of his 
chief rivals, Aeschylus was the yearly favourite in the Dionysia, winning first 
prize in nearly every competition. In 472 BC he staged the production that 
included the Persians. In 458 BC, he returned to Sicily for the last time, 

1 Siegfried Melchinger, Die Welt als Tragödie: Band 1 Aischylos Sophokles (München: 
C.H. Beck, 1979), 180.
2 Alan H. Sommerstein, Aeshylean Tragedy. 2nd ed. (London & New York: Bloomsbury,
2010), 228.
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visiting the city of Gela, where he died in 456 or 455 BC. The Roman author 
Valerius Maximus wrote that he was killed by a tortoise dropped by an eagle 
which had mistaken his head for a rock suitable for shattering the shell of 
the reptile. His sons Euphorion – who might be the writer or co-writer of 
Promethus Bound – and Euæon and his nephew Philocles also became 
playwrights. 

The only extant example of an ancient Greek theatre trilogy is the 
Oresteia which won the first prize at the Dionysia festival in 458 BC. Princi-
pal themes of the trilogy include the contrast between revenge and justice, 
as well as the transition from personal vendetta to organized litigation. In 
the late 20th century there were several important productions of the tri-
logy: Peter Stein in Berlin 1980, Ariane Mnouchine in Paris in 1982 and 
Romeo Castellucci in Italy in the 1990s. 

Despite these doubts about the authorship, the play's designation as 
Aeschylean has remained. The tragedy is based on the myth of Prometheus, 
a Titan who defies the gods and gives fire to mankind, acts for which he is 
subjected to perpetual punishment. The drama is composed almost entirely 
of monologues and dialogues and contains little action, since its protagonist 
is chained and immobile throughout the play.  

Let us look att the action: At the beginning Kratos (Power), Bia (Force), 
and Hephaestus chain the Titan Prometheus to a mountain, with 
Hephaestus alone expressing reluctance and pity. According to Aeshylus, 
Prometheus is being punished not only for stealing fire, but also for 
thwarting Zeus’s plan to obliterate the human race. This punishment seems 
to go beyond the Greek feeling of justice, since Prometheus was instru-
mental in Zeus's victory. 

In the next scene the Oceanids appear as a Chorus and attempt to 
comfort Prometheus by conversing with him. Prometheus cryptically tells 
them that he knows of a potential marriage that would lead to the downfall 
of Zeus, i.e. the marriage with the sea nymph Thetis. The Titan Oceanus, 
who enters on a winged steed, commiserates with Prometheus and urges 
him to make peace with Zeus. Prometheus tells the Chorus that the gift of 
fire to mankind was not his only benefaction; in a catalogue of arts (line 
447–506), he reveals that he taught men all the civilizing arts, such as 
writing, medicine, mathematics, astronomy, metallurgy, architecture, and 
agriculture. 

Prometheus is then visited by Io, a human maiden pursued by a lustful 
Zeus; she was transformed into a cow, and a gadfly sent by Zeus's wife Hera 
has chased her all the way from Argos. Prometheus forecasts Io's future 
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travels, telling her that Zeus will eventually end her torment in Egypt, where 
she will bear a son. One of her descendants, Heracles, thirteen generations 
hence, will release Prometheus from his own torment. 

Finally, Hermes, the messenger-god, is sent down by the angered Zeus to 
demand that Prometheus should tell him the identity of the person who 
threatens to overthrow him. Prometheus refuses, and Zeus strikes him with 
a thunderbolt that plunges Prometheus into the abyss  

There is evidence that Prometheus Bound was the first play in a trilogy 
conventionally called the Prometheia, but the other two plays, Prometheus 
Unbound and Prometheus the Fire-Bringer, survive only in fragments. 
According to the German scholar Siegfried Melchinger they were written 
during the author’s last years in Sicily.3 

The treatment of the myth of Prometheus in Prometheus Bound consti-
tutes a radical departure from the earlier accounts found in Hesiod’s 
Theogony and Works and Days. Hesiod essentially portrays the Titan as a 
lowly trickster and semi-comic foil to Zeus's authority. 

The image of Zeus is entirely negative in Prometheus Bound and very 
different from the Zeus of the Oresteia. Both Karl Reinhardt (1886–1954) 
and Siegfried Melchinger (1906–88) severely question those historians who 
want to see a development of Zeus as the explanation of the difference. 
Olympic gods never change. Leaving aside the question of authenticity as 
well as the issue of religious change our aim is to discuss the world of 
Prometheus Bound, in a light different from that of earlier scholars, and we 
proceed through a close reading scene by scene. Modern detailed analyses, 
also considering the possible staging of the play, can be found in the works 
of Melchinger and Sommerstein that we refer to. Karl Reinhardt, who wrote 
his important Aeschylus monograph in the 1940s seems to avoid the 
problem of the negative picture of Zeus through discussing the whole 
tragedy on the basis of fragments and secondary sources and thus avoiding 
the special problems of Prometheus Bound.  

Let us now focus the way the action is told. If we look at the questioning 
process of the dialogues as constituting the play, Prometheus Bound is not 
so static as it first appears. The name Promethues means Fore-thought – 
this ethymology is an argument for the existence of an intellectual dimen-
sion in the text.  

3 Melchinger, 164. 
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Power/Kratos opens the play by defining the place of the action: “To earth’s 
remotest confines we are come, to the Scythian tract, an untrodden 
solitude” (and through Hephaestus we learn that the season is winter).4 The 
Scythians were, according to the historian Herodotus, a strange, cruel and 
exotic people living beyond the limits of the Greek world. They have 
remained fairly unknown up to the archeological investigations of the late 
20th century. Aeschylus wants to show us that we are beyond civilisation in 
an unknown cold area. The untrodden solitude also implies an intellectual 
isolation. The crime committed by Prometheus is pride; he hath purloined 
and bestowed upon mortal creatures “even flashing fire source of all arts”.5 
Zeus does not appear himself, only through his agents Power and Force – 
Greek dramas usually avoid representin Zeus on stage. Hephaestus’s argu-
ment for taking their orders unwillingly is that Prometheus is “a kindred 
God”. Prometheus is sentenced to an isolation worse than death since its 
consequece is loneliness. The harshness of Zeus is explained by his power 
being new. The character Power in the play is even criticizing Hephaestus 
for his expressed doubts and showing pity and consequently you get the 
impression that Power and Force are above the gods, at least above 
Hephaestus. You cannot negotiate with them, just obey. 

We see Hephaestus in an act of violence in front of us nail Prometheus 
with brazen bonds to the crag: wrists, arms, breast and legs to show that “it 
is perilous to disregard “the commandments of the Father”.6 Power is 
presented as rude, uncompromizing and insulting. 

It is also Hephaestus who declares how Prometheues has to stand: erect 
and sleepless. 

Prometheus starts his first monologue by addressing the sky, the breezes, 
the rivers, the waves of the ocean, the mother earth and the Sun, i.e. he 
shows that he is a different kind of god than Zeus. He wants to be a teacher 
to the mortals. The aim of the monologue is to make his position visible. i.e. 
it is more a question of showing and seeing than of beginning a tragic 
action. 

The Chorus formed by the Daughters of the Ocean are approaching on a 
winged car born by the breezes. They cannot act as their souls are agitated 

4 Aeschylus, Supplant Maidens, Persians, Prometheus, Seven against Thebes, with an 
English translation by Herbert Weir Smyth, reprinted with emendations (Cambridge & 
London: Harvard University Press, Loeb Classical Library, 1973), 215. 
5 Ibid. 
6 Ibid., 219. 
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by pearcing fear, but they express their feelings of compassion. So far they 
are ignorant of the punishment of Prometheus. They want him to tell them 
about his emprisonment, but Prometheus heistates – it is painful to tell but 
also painful to keep silent. Finally, however, he is persuaded to tell the 
whole story. Thus not only the story is focused but also the rendering of the 
story. The dispute is about showing and telling or not. Prometheus volun-
teered with his mother Earth on Zeus’s side to fight Cronus, Zeus’s father. 
Zeus whose ways are inexorable has an agenda of his own. He wants to give 
his deities powers of their own and bring mortals to nothingness. 

Prometheus, however, gave blind hopes to mortals no longer to foresee 
their doom of death. At the end of the discussion it is clear that Prometheus 
does not want to compromize in any way and acts by his own free will. No 
end of the ordeal can be seen. 

We (as well as Prometheus) are surprised that the sea god Oceanus 
appears in the mountains. He has a long journey behind him and shows, or 
rather pretends to show, compassion. He turns out to be an unquestionably 
false friend. Prometheus, however, accuses him of coming to stare upon his 
sufferings. The advice of Oceanus is “Learn to know tyself and adapt to 
thyself new ways”7 – he suggests a compromise with Zeus, a piece of advice 
Prometheus of course refuses. He does not want Oceanus as his teacher. In 
the dispute Prometheus reflects upon the fate of his brother Atlas and the 
monster Typhon. Zeus punished both of them and Prometheus expresses 
his compassion. Oceanus, however, declares that the Promethean words are 
words of a “disordered temper”.8 

When Oceanus has left Prometheus and the Chorus are on their own. 
The Chorus declares that the whole world cries aloud in lamentation and 
that all mortals in Asia as well as the inhabitants of other countries share the 
anguish of Prometheus’ suffering. Even the waves of the sea and the black 
abyss of Hades lament. Prometheus is silent because of the devouring 
thought about his treatment, but finally he explains what he has done to 
mankind. The first thing he mentions is that mankind was witless before he 
made them have senses and reason. They had eyes but “they saw to no 
avail” and they had ears but did not understand. After that he mentions 
how he learned human beings to build houses out of bricks and work in 
wood. Then he taught them to see the difference between the seasons and 

7 Ibid., 243. 
8 Ibid., 249. 
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the hours of day and night and after that the numbers, the sciences, the 
combination of letters and the arts of the Muses. Among the skills men-
tioned we especially notice the interpretation of signs and how the empirical 
skills are intertwined with occult phenomena. Aeschylus’s Prometheus not 
only brings fire but also intellectual capacity to mankind. However “Art is 
feebler far than Necessity”.9 Prometheus also informs the Chorus that the 
Fates and the Furies are stronger forces than Zeus, which implies that the 
power of Zeus is limited. The Chorus declares that now it has understood 
that “Never shall the counsels of mortal men trangress the ordering of 
Zeus”.10 

The long Io episode might look as a digression. It is not. As well as 
Oceanus is there to show us a contrast to the heroic Promethean attitude, Io 
is there as an opposite but parallell character. Prometheus is chained to the 
rock by Zeus and cannot move and Io is forced to move. Both are harassed 
by Zeus but in contrasting ways. Io has been transformed into a cow and is 
forced to move from country to country hunted by a gadfly. Io formulates 
questions about the land into which she has arrived and the reasons for 
Prometheus being punished. First she makes Prometheus explain his 
present position, but the dispute that follows is of a different kind than the 
earlier ones: it concerns above all Io’s fate. Prometheus can look into the 
future but tries to hold back in an effort to protect Io from a truth too hard 
to endure, ignorance were better. Before that the Chorus has persuaded her 
to tell her story. When persuaded Prometheus tells Io about her future and 
gives her useful advice what to avoid. First she must pass over the plains to 
the Scythian nomads, then be confronted with the Chalybes, then cross the 
river Hybriastes, then pass over the crest of Caucasus into the land of the 
Amazones etc. The long description might seem embarrassing to a modern 
spectator or reader but for the Greeks it turned out to be a geographical and 
partly mythological overview of the known world and its limits. Io’s 
conclusion is understandable: “Better it were to die once for all than linger 
out all my days in imsery.”11 In the Aeschylean world life is constantly a 
more cruel punishment than death. Finally Prometheus reveals that one of 
Io’s descendants (Herakles) will put an end to his own suffering, thus 
linking the fate of Io with his own. He also tells Io about the forbidden 

9 Ibid., 261. 
10 Ibid., 263. 
11 Ibid., 281. 
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wedding that will put an end to the reign of Zeus. His prophecies are inter-
rupted several times by the Chorus. Thus, the act of telling turns out to be 
the theme also of the Io episode. 

Prometheus and the Chorus, whose members deplore the fate of Io, are 
alone again and Prometheus reflects upon Zeus’s forbidden marriage. The 
Chorus makes the conclusion “Wise are they who do homage to 
Necessity.”12 

In the final scene Hermes, the messenger of the gods sent by Zeus, 
enters. He, or rather Zeus through him, wants Prometheus to reveal the 
identity of the forbidden bride. Prometheus, who rather serves the rock 
than the messenger refuses. Hermes accuses him of “slight madness”. 
Hermes blames Prometheus of foolish-minded selfwill and explains his 
future punishment: to have his liver hacked by an eagle. Now even the 
Chorus tries to persuade Prometheus: “Tis shamedul for the wise to persist 
in error”.13 

At the end of the play Prometheus disappears among thunder and 
lightening. His final words form an appeal to Heaven and Earth: “O holy 
mother mine, O thou firmament that dost revolve the common light of all, 
thou sees the wrong I suffer!”14 

Alan H. Sommerstein has explained how Prometheus Bound differs from 
both other Aeschylean plays as well as from Aristotelean aesthetics. It does 
not consist of a single complete action and we could add that there is no 
tragic conflict as there is in Antigone och Oedipus Rex.15 Today when 
Aristoteles is questioned this point makes the play especially interesting. 
Prometheus Bound is a drama about mental courage easy to interpret in a 
political context. Zeus has striking similarities with historical and present 
dictators. You cannot avoid violence but you can remain in a firm position 
through not giving in, even if you are chained to a rock and having your 
liver hacked. This argument is questioned over and over again in the drama 
by the adversaries but constantly refuted by Prometheus. Prometheus’s 
crime is intellectual: it is a crime against the ruling god to make human 
beings aware of their future, their senses and their reason. The future seems 
to be an open book to this protagonist with occult capacity and it tells us 

12 Ibid., 301. 
13 Ibid., 311. 
14 Ibid., 315. 
15 Sommerstein, 215–216. 
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that in thirteenth generations the terror of Zeus will be over – but unfor-
tunately also that Kratos and Bia will remain. 

* 

Percy Bysshe Shelley’s most important lyrical drama, Prometheus Unbound 
(1820), is usually read in the light of its preface, where Shelley stresses his 
dependence on Aeschylus and Milton, and the obvious political radicalism 
in the aftermath of the French Revolution.1 Shelley’s interest in poetics is 
emphasized as well as his sceptical attitude towards didactic poetry. The 
utopian and political implications of the play are mentioned in these 
attempts at reading the drama. A good example is Cian Duffy’s Shelley and 
the Revolutionary Sublime (2005) where the author maintains that “Shelley’s 
Titan learns to reject the politics of defiance in favour of a ’firm an patient’ 
graduation” of a Ciceronian nature. Much under debate is the question if 
the drama is an inner one or not. Prometheus Unbound is often looked 
upon as a closet drama ignored by, or in some cases not even written for, 
theatre. A recent exception is Jacqueline Mulhallen’s The Theatre of Shelley 
(2010) where the focus is on Shelley’s relationship to early 19th theatre.16 

Let us give a synopsis of Shelley’s drama: Act I: The Titan Prometheus is 
bound to a rock in Caucasus (i.e. no longer the Scythian Mountains). He is 
surrounded by the Oceanides Panthea and Ione. He cries out against the 
tyrannous kingship of Jupiter, but still he wants to recall the curse he once 
pronounced on Jupiter. All four voices of the Mountains, the Springs, the 
Air and the Whirlwinds and the Earth refuse out of fear. Finally he calls 
upon the Phantasm of Jupiter which obeys him and repeats the curse. 
Jupiter wants Prometheus to reveal the secret of his fall which only 
Prometheus knows. 

Act II begins in an Indian Caucasus valley where the Oceanid Asia who 
has joined her sisters describes how life has changed since the fall of 
Prometheus. Asia and Panthea descend to the realm of Demogorgon to ask 
when Prometheus will be freed again. Demogorgon cries out “Behold!” and 
raises from his throne and takes off to the sky in a chariot. 

 
16 Cian Duffy, Shelley and the Revolutionary Sublime (Cambridge: Cambridge UP, 2005), 
152. Jacqueline Mulhallen, The Theatre of Shelley (Cambridge: Open Book Publishers, 
2010). For an overview of relevant scholarship, see The Oxford Handbook of Percy Bysshe 
Shelley, ed. by Michael O’Neill & Anthony Howe with the assistance of Madeleine 
Callaghan (Oxford: Oxford University Press, 2013). 
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Act III begins in Heaven. Jupiter rejoices over his omnipotence. Demo-
gorgon appears, proclaims himself to be Jupiter's child and declares that the 
reign of Jupiter has come to an end. Jupiter does not get the help of the 
elements and falls. Prometheus is liberated by Hercules. Mankind is free. 
Back in the forests of the earth the various Spirits and the Oceanides praise 
love, nature and liberty. 

Act IV is a long lyrical celebration where Demogorgon and the 
Oceanides are joined by the Earth and the Moon in the celebration of the 
new world.  

In Shelley’s drama we have no tragic conflict of the Sophoclean/ 
Aristotelian kind – in that way he follows Aeschylus. Shelley’s Prometheus 
despises, or rather pities, Jupiter, however. Also this drama has its center in 
an intellectual problem. Prometheus wants to recall his curse on Jupiter 
(“The curse once breathed on thee I would recall”, I:8–9) and the problem 
in the first act of the play is exactly that Prometheus has forgotten his curse 
and consequently cannot act. Considering the aspect of metadrama this 
element could be formulated as a search for a conflict. The ambivalence of 
Shelley’s protagonists proves him to be a split hero. According to the myth, 
Prometheus brought speech to men, but now he cannot remember his own 
words. Not even the Echoes of the Mountains, the Springs, the Air or the 
Whirlwinds want to help him. Nailed to his mountain wall Prometheus 
might be seen both as a Miltonic Satan and a future Christ, as many com-
mentators point out, but contrary to Satan he has lost every memory of the 
reason for his own pain. The Mountains, the Air, the Springs and the 
Whirlwinds describe a geological landscape of earthquakes and thunder-
storms. The four voices have never heard such a curse as that of Prometheus 
– but they cannot pronounce it. The voices remain silent in their “craggy
hills” to quote the Earth, the next dramatis persona – who claims to be the
mother of Prometheus and also of Zoroaster. She declares that the curse can
only be repeated by the Phantoms who must be revoked. Finally the
Phantom of Jupiter retells the curse. The revelation of the curse causes a
renewal and a repetition of the old conflict between Prometheus and
Jupiter.

The rest of the play, however, does not investigate this curse and its 
character further, instead it has its focus on Jupiter himself. In Act II the 
genderless Demogorgon, Jupiter’s progeny from the goddess Thetis, is 
persuaded by Asia, one of the Oceanides, to act on behalf of Prometheus – 
who brought fire to men and power to Jupiter – for humankind.  
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In Act III the chariot with the Hours arrives with Demogorgon to Jupiter. 
Jupiter is immediately overthrown by Demogorgon in scene III:1. The fall 
of Jupiter and the liberation of Prometheus are accompanied by geological 
phenomena. Apollo and the Ocean discuss Jupiter’s fall and in scene III:3 
Prometheus is finally released from his imprisonment by Hercules. At the 
end of Act III the Spirit of the Hour informs us about the change of 
atmosphere in the world since the victory over Jupiter. 

With Prometheus having been reunited with Asia – their bliss can be 
mirrored in the harmonious union of Earth and Moon in Act IV – 
Demogorgon returns in the last stanzas to herald the news of the newfound 
harmony and to usher in an age of peace and prosperity for all – Act IV is a 
long celebration of this new world: 

Neither to change, nor falter, nor repent;  
This, like thy glory, Titan, is to be  
Good, great and joyous, beautiful and free;  
This is alone Life, Joy, Empire, and Victory. (IV: 575–579)17 

A very Romantic trait of Shelley’s drama is that the main action usually 
takes place not in the play we follow on stage, although this play represents 
a spiritual and geological action, but on a metaphysical level concerning the 
battle between gods, demigods and men. In a Classical (Sophoclean) drama 
the relationship is usually more direct and the metaphysical level rather an 
effect of the enacted conflict. Prometheus Unbound is definitely a world 
drama. Prometheus Unbound takes place in cosmos and its time is eternity. 
According to the Earth there are two worlds, the worlds of life and death: 
one world that we behold and one world of shadows underneath the grave 
(I: 195–197). In this world of Phantoms we are confronted with the 
Phantoms of Demogorgon and Jupiter but their function and their relation-
ship to the ’physical’ characters of Demogorgon and Jupiter remain to a 
great extent enigmatic. In Shelley’s drama the world of the characters and 
the world of their phantoms constantly interfere with one another. 

The quest for the curse can, as mentioned, be looked upon as meta-
dramatical, the overthrow of Jupiter of course cannot. In our context we 
notice that Prometheus is not an agonist in this conflict. The appearance of 

 
17 All quotations are from Percy Bysshe Shelley, The Major Works, ed. by Zachary Leader 
and Michael O’Neill, Oxford OUP 2003. 
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Hercules can be seen as a deus-ex-machina effect. As Shelley declares, his 
play does not replace the lost Aeschylean play, it does not even treat the 
same kind of conflict. Shelley’s play rather neglects or even questions the 
fundamental categories of Prometheus Bound. 

The euphoric fourth act looks as an extended celebration of the pos-
sibilities of humanity after the overthrow of Jupiter. But, on the other hand, 
this change is not said to be permanent. This final scene has nothing in 
common with the catastrophe at the end of the ancient Greek tragedy. 
Instead it looks like an early form of the last scene of many modern 
interpretations of the final moments of The Bacchae of Euripides, where the 
death of Pentheus seems to liberate repressed joy and sexuality (exception: 
Ingmar Bergman’s interpretations at the Royal Dramatic Theatre 1996 and 
the Royal Opera of Stockholm 1991) or the final disco scene in Jan Fabre’s 
recent Mount Olympus (2015). Shelley’s lyrical drama Prometheus Unbound 
is strictly speaking not a tragedy at all but a mixture of genres and to a 
certain extent a search for a tragedy. But, to repeat my argument, 
Prometheus himself remains a tragic hero. 

Both the drama scholar Hans-Thies Lehmann and the theatre director 
Jan Fabre emphasize the importance of the ’excess’ of the tragic character 
(e.g. Aiax and Eteokles in Mount Olympus where some of the actors are 
driven to physical exhaustion). Shelley’s Prometheus seems to be an 
excellent example. His excess is undoubtedly an excess of pain and 
suffering: “pain, pain ever, forever” (I: 23 & 30 & 635); “moments are 
divided by keen pangs / Till they seemed years, torture and solitude, / Scorn 
and despair – these are my empire;” (I: 13–16), “pain is my element” (I: 
477). He also expresses his capability for endurance: “Yet I endure” (l: 24). 
This Prometheus is tortured by his own dreams. The action in Prometheus 
Unbound is also an inner drama that cannot be separated from the outer 
conflict concerning the relationship with Jupiter.  

Prometheus Unbound is a reply to Aeschylus’s classical Prometheus 
Bound but it is a reply which opens for more questions than answers. It is a 
drama of liberation, but it is imbued with tragic consciousness and there are 
references to the Prometheus myth, even if Shelley emphasizes the liberty of 
each work in relation to mythology in his preface. Prometheus Unbound 
may be seen both as a follower of Aeschylus’s Prometheus Bound and as a 
forerunner of today’s avantgarde on stage. 
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Rahels dröm 

Ulrika Björk 

Om sådant fick jag höra utav gossen här, 
hur teckentomma blotet ingen spådom gav – 

Sofokles, Antigone1 

Dagens och nattens dubbelhet, den välgörande indelningen av livet i det 
särskilda och det allmänna, blir till tvetydighet när natten förvandlas till 
en särskild natt, när drömmen med sitt entoniga upprepande insisterar 
på särskilda innehåll, förmörkar dagen med övertydliga skuggbilder, 
plågar dess förehavanden, och utan minnets klarhet om och om igen 
återvänder till det förflutna. 

Hannah Arendt, Rahel Varnhagen2 

Hon befinner sig i ett upplyst palats med många rum, omgivet av lindar och 
kastanjer. Längst bort i raden av rum ser hon ett sällskap som hon vet att 
hon tillhör men inte förmår gå fram till. Något i rummens atmosfär eller 
belysning hindrar henne. Varje gång hon återfinner sig själv i drömland-
skapet får hon sällskap av ett litet djur som hon inte kan namnge. Det ser ut 
som ett får, fast smalare, kanske en get. Det har en päls vit som nysnö och 

1 Sofokles, Antigone, övers. Björn Collinder i De grekiska tragedierna (Stockholm: 
Vertigo förlag, 2005), 135. I Jan Stolpes nyöversättning lyder samma passage: ”Det jag 
berättar hörde jag av pojken här / som sa att spådomen gick fullständigt om styr.” 
Sofokles, Antigone, övers. Jan Stolpe (Lund: Ellerströms, 2013), 59.  
2 Hannah Arendt, Rahel Varnhagen: The Life of a Jewess, övers. Richard och Clara 
Winston, utg. Liliane Weissberg (Baltimore & London: John Hopkins University, 1997), 
186.
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en människoblick. Djuret älskar henne gränslöst och försöker försiktigt leda 
henne bort från sällskapet, som om det hade ett skäl. Sista gången drömmen 
återkommer är djuret inte där. Men så får hon syn på det. Det ligger och 
sover under ett träd utanför palatset. När hon sträcker sig fram för att väcka 
djuret faller det ihop. Platt på marken ligger bara ett tomt skinn. 

Drömmen är den berlinska salongsvärdinnan Rahel Varnhagens, åter-
given av Hannah Arendt i den biografi hon färdigställer 1933. Arendt befin-
ner sig då själv i Berlin. Under en tid då en nazist utses till rikskansler, riks-
dagshuset sätts i brand och Weimarrepublikens artiklar om medborgarnas 
fri- och rättigheter upphävs tillbringar hon dagarna på Preussens stads-
bibliotek. Hon ägnar sig åt Rahels efterlämnade dagböcker och brev.3 Efter 
att ha avlagt doktorsexamen på en existensfilosofisk avhandling om kärleks-
begreppet hos Augustinus är ambitionen att genomföra en brett upplagd 
studie om den tyska romantiken. Genom en ungdomsvän från Königsberg, 
Anne Mendelssohn, upptäcker hon Rahel. Arendt fångas av hennes öde och 
påbörjar istället en biografi. När den slutligen utkommer på tyska, först 
1959, bär den titeln Rahel Varnhagen. Lebensgeschichte einer deutschen 
Jüdin aus der Romantik.4 Kronologiskt skildrar den Rahels förälskelser och 
besvikelser, bildningskulturen, salongslivet, resorna och äktenskapet. 
Tematiskt vittnar den om ett inre liv, till och med ett drömliv, som slits 
mellan det efterbildade och det egna, assimilation och skillnad, upplysning 
och historia. 

Vad är det som fångar Arendt? Varför vänder sig en ung filosof på tret-
tiotalet till en romantiker vars huvudsakliga verksamhet något tillspetsat 
kan beskrivas som introspektion? Fanns det inte mer angelägna ”otids-
enliga” ämnen? För att söka svaret måste vi förflytta oss till det upplysta 
Berlin. 

I drygt femton år från 1790 höll Rahel Varnhagen, född Levin, soaréer i 
en vindsvåning på Jägerstrasse. Huset är idag försett med en minnestavla 
och ett citat ur hennes skrifter: ”Det som är vårt eget är bara det som ingen 
annan kan efterbilda. Till detta hör också vårt eget vara.” (Unser Eigentum is 
nur das, was uns keiner nachmachen kann. Dazu gehört auch unser Sein.) I 
jämförelse med tidens italienska och franska salonger, som uppstod redan 
 
3 Liksom förebilden Jean-Jaques Rousseau undertecknade Rahel sina bekännelser med 
förnamn eller ibland lekfullt med ”J-J Rahel”. Jag kommer därför också här att använda 
hennes förnamn. 
4 Verket utkom först i engelsk översättning 1957, med två kapitel som inte fanns med i 
manuskriptet från 1933. Se Rahel Varnhagen: The Life of a Jewess, 5, 283. 
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på sextonhundratalet, blev Berlinsalongernas liv kort. Det varade från 
Franska revolutionen till krigsutbrottet 1806. Medan de franska salongerna 
utvecklades i skuggan av Ludvig XIV:s hovetikett föddes de tyska ur det 
”bildade Berlin”. I de tidiga pluralistiska berlinska salongerna – som under 
artonhundratalet kom att ersättas av nationalistiska, upplysningsfientliga 
och ofta antisemitiska sällskap – samlades ett blandat sällskap som avvek 
från den borgerliga medelklassen: ”upplysta” aristokrater, skådespelare, 
poeter och musiker.5 Inte minst hade kvinnorna en framträdande roll. Som 
värdinnor både förmedlade och ledde de salongens konversationer. Till 
Jägerstrasse kom också Europas tongivande intellektuella. Wilhelm och 
Alexander von Humboldt, Friedrich Schlegel, Friedrich Schiller och 
Friedrich Schleiermacher gästade alla våningen på Jägerstrasse. Rahels 
salong bestod således av en kulturell elit. Men kriterierna för att tillhöra 
salongen inom denna elit var inte sociala. Politiskt var Rahels salong 
avsiktligt inrättad i marginalen av det respektabla samhället och delade 
varken dess konventioner eller fördomar. I romantisk anda måste salongens 
gäster äga en känslighet och öppenhet inför det egna ödets tillblivelse. Med 
den svenska författaren och Varnhagenbeundraren Ellen Keys ord måste de 
ha ”en lyssnande själ”.6 

Är det denna inre sensibilitet som lockar Arendt? Som Marcia Sà 
Cavalcante Schuback har framhållit växte det tyska bildningstänkandet fram 
i ett splittrat samhälle som betraktade sig som obildat och som måste åstad-
komma en ”djup inre förvandling” genom att fostra den enskilda män-
niskans mänsklighet: ”Bildningstänkandet söker sig till självbildningen, i 
bemärkelsen att bilda ett storartat mänskligt själv som kan koncentrera, 
som i en kärna, det bästa i människan.”7 Rahel och hennes salong för-
kroppsligar detta ideal, som på en gång återtar och omvandlar det grekiska 
begreppet paideia.8 Gotthold Lessings oberoende ”själv-tänkande” (das 
Selbstdenken) blir för henne ett sätt att leva. Som ett tänkande i rörelse vill 
själv-tänkandet inte förmedla resultat eller sanningar, skriver Arendt i en 
essä tillägnad Lessing. Dess avsikt är att ”stimulera andra till oberoende 

5 Jfr Hannah Arendt, Totalitarismens ursprung, övers. Jim Jakobsson (Stockholm: Thales, 
2016),127.  
6 Key, Ellen, Rahel Varnhagen (Stockholm: Bonnier, 1908). 
7 Marcia Sà Cavalcante Schuback, Lovtal till intet (Göteborg: Glänta, 2006), 18. 
8 Jfr Marcia Sà Cavalcante Schuback & Hans Ruin, Bildning och filosofi – en brevväxling 
(Högskoleverket, Rapport 2006:27 R), 9. 
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tänkande” och därigenom skapa ett samtal mellan tänkare.9 Om samtalets 
väsen är att ”ge plats för det gemensamma i det ensamma och det ensamma 
i det gemensamma”, som Schuback uttrycker det, rör sig själv-tänkandet 
också mellan det egna och det främmande, i det enskilda såväl som i det 
gemensamt mänskliga.10 

I biografin om Rahel har Arendt ännu inte väckt frågan om innebörden 
av det gemensamt mänskliga.11 Hon upptas istället av den historiskt 
angelägna frågan om vad vi idag skulle kalla mänskliga rättigheter.12 Hennes 
text bekänner sig därför inte enbart till det romantiska bildningsideal 
kretsen kring Rahel delade, då den gestaltar det allmänna genom det 
enskilda och unika. Den synliggör också hur upplysningen är politiskt 
sammanlänkad med frågan om judisk emancipation och assimilation. 

Bland de löften upplysningen bar på intog löftet om lika medborgerliga 
rättigheter en särställning. År 1782 hade Moses Mendelssohn förespråkat 
politisk emancipation för den tyska judenheten som helhet.13 Redan en 
generation senare hade detta löfte förvandlats till en fråga om individuell 
assimilation. Införandet av begränsade rättigheter för den tysk-judiska 
befolkningen 1807 medförde inte den tolerans Mendelssohn (och även 
Lessing) stred för. Nu blev inträdet i den dominerande kristna kulturen 
istället ett problem för den enskilde. I biografin skildrar Arendt Rahels 
 
9 Arendt, ”On Humanity in Dark Times: Thoughts about Lessing” i Men in Dark Times 
(New York: Harcourt Brace & Company, 1968), 10. 
10 Schuback & Ruin, Bildning och filosofi, 10. 
11 Det skulle dröja till Människans villkor innan den tog form i termer av ett 
återvinnande av polis och det medborgerliga liv som kännetecknade antikens grekiska 
och romerska stadstater. 
12 Det är förmodligen ingen tillfällighet att Arendt väljer att låta översätta och publicera 
biografin om Rahel efter Totalitarismens ursprung. Den förra kan i själva verket ses som 
föregripande den paradox rörande mänskliga rättigheter som Arendt identifierar i det 
senare verket. Sedan Franska revolutionen hade de europeiska nationernas samfund 
byggt på idealet om allas likhet inför lagen och idén om mänskliga rättigheter. I Totali-
tarismens ursprung visar hon att för att omfattas av den grundläggande ”rätten att ha 
rättigheter” (en av hennes mest berömda fraser) var det nödvändigt att vara medborgare 
i en nationalstat. Mänskliga rättigheter förutsatte med andra ord medborgerliga 
rättigheter. De hem- och statslösa – de som förlorat eller aldrig haft en plats i en stat 
grundad på ”en homogen befolkning med rötter i landets jord” – visade att den ”nakna 
människan”, det att enbart vara människa, är en abstraktion. Totalitarismens ursprung, 
387–400. 
13 I förordet till Rettung der Juden, den tyska översättningen av Manasseh ben Israels 
Vindiciae Judaeum från 1656, förespråkade Mendelssohn medborgerliga rättigheter och 
jämlikhet för judarna. 
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försök att skapa en plats åt sig själv i en värld som är henne främmande, och 
där den omgivande tyska kulturen också gör henne främmande. 

Rahel kom inte från ett i världslig mening bildat hem. Hon fick en 
ortodox uppfostran och i breven till familjen använder hon det hebreiska 
alfabetet. Hennes förmedlare mellan det egna och det främmande blir 
Goethe, som hon tidigt uppmärksammade och även träffade vid ett par till-
fällen. ”[H]an lagade åt mig det jag slog i bitar, olyckan och lyckan, och som 
jag uppenbarligen inte kunde hålla samman”, skriver Rahel.14 Genom att 
efterbilda Goethes språk kunde hon ”översätta” sig själv och bli begriplig, 
men också genom denna självbildning bli en annan. När salongen skingras 
hamnar hon i en inre landsflykt. Hon måste skaffa sig en annan existens-
form – en skyddsort som ändå bevarar något av den hon blivit. 1811 gifter 
sig Rahel med författaren Karl August Varnhagen von Ense, som efter 
hennes död ger ut ett urval av brev- och dagboksmaterialet. Äktenskapet 
gör det möjligt för henne att tillsammans med maken återupprätta salongen 
och något av sitt tidigare liv, men tvingar henne också att konvertera till 
kristendomen.  

Rahels öde befinner sig i början av den emancipationshistoria som 
definitivt upphör fyra generationer senare, och som Arendt själv tillhör. I 
den tysktalande delen av Europa markerar Mendelssohns översättning av 
Pentateuken 1780–1783 en framåtblickande inledning till perioden.15 
Martin Bubers och Franz Rosenzweigs nyöversättning av den hebreiska 
bibeln till tyska, påbörjad 1925 och avsedd att medvetandegöra den judiska 
ungdomen om sitt religiösa arv och sin kultur, framstår i efterhand som ett 
varsel om dess katastrofala slut.16 Arendts fascination för Rahels brev- och 
dagboksmaterial handlar, som Seyla Benhabib har föreslagit, åtminstone till 
en del om igenkännande spegling i en tid av social isolering.17 I Rahel Levin 
finner Hannah Arendt en vän och besläktad själ. Alldeles säkert förstärker 
materialet också hennes ”politiska sensibilitet”. Om det vittnar det under-
jordiska insamlingsarbete Arendt ägnar sig åt vid samma tid. Genom Kurt 
Blumenfeld, ledare för den sionistiska organisationen i Berlin, tar hon på sig 
uppdraget att våren 1933 insamla ”skräckpropaganda” på stadsbiblioteket – 
antisemitiska hatbrott som varken nådde nationella eller internationella 

14 Arendt, Rahel Varnhagen: The Life of a Jewess, 169. 
15 Mendelssohn översatte till tyska men använde hebreisk skrift. 
16 Buber fullbordade ensam översättningen först 1961.  
17 Seyla Benhabib, ”The Pariah and her Shadow: Hannah Arendt’s Biography of Rahel 
Varnhagen”, Political Theory, vol. 23, nr 1 (1995), 5–24. 
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medier och som skulle presenteras vid kongressen i Prag samma sommar.18 
I förtäckt form är detta motstånd närvarande även i biografin. 

Liksom en dröm söker sig tillbaka till det oavslutade, det som sömnen 
inte skänker någon ro, söker sig biografin tillbaka till ett förflutet som bara 
skenbart låtit sig assimileras. Den återupprättar skillnader och ägnar sig i 
det avseendet åt vad som kunde kallas en ”textuell dissimilation”. Texten 
synliggör Rahels judiska vänkrets – den som maken Karl August i sin 
utgåva från 1833 maskerar genom att förvandla brev till dagboksanteck-
ningar, använda förkortningar och äktenskapligt tagna namn. I biografin 
återvänder författarvännerna D. von Schlegel och B. von Arnim som 
Dorothea Mendelssohn och Bettina Brentano. Mitt i texten placerar Arendt 
också ett kapitel som återger några drömmar Rahel nedtecknade och som 
Karl August V. von E. omsorgsfullt censurerade. 

Drömkapitlet, som hos Arendt fått titeln ”Dag och natt”, är ett egendom-
ligt kapitel. Det saknar den kringliggande berättelsens kronologi och tids-
angivelser. Om vi lånar en bild från Hölderlins översättning av Sofokles 
Antigone, som han färdigställde bara ett par år innan Rahels första salong 
upphörde, bildar kapitlet en sorts cesur eller ”taktvila”.19 Denna paus i 
framställningen, som riktar uppmärksamheten mot själva framställningen 
snarare än dess innehåll, förstärks av att Arendt värjer sig från att tolka de 
drömmar hon återger. Liksom offerfåglarna i Teiresias tal är ”tecken-
tomma” i den scen Hölderlin utpekar som tragedins cesur – och som enligt 
honom avslöjar en tomhet som originaltexten inte kan översätta men som 
översättningen kan förklara som just tom eller teckenlös – är drömmarna 
”tydningslösa”. Deras innehåll är så tydligt i Rahels ursprungstext att det 
inte belyser mer än det vakna livet redan klargör, skriver Arendt, och dröm-
marnas enda ”sanning” består i kraften med vilken de återkommer: ”Med 
sitt entoniga upprepande insisterar de på särskilda innehåll och förmörkar 
våra dagar med övertydliga skuggbilder från det förflutna.”20 Här antyds 

 
18 Uppdraget påskyndar i själva verket hennes egen exil. Hon upptäcks, arresteras men 
släpps redan efter några dagars polisförhör. Kort därpå flyr hon tillsammans med sin 
mor, Martha Arendt, över gränsen till Tjeckien. 
19 Jag följer här Aris Fioretos tolkning av cesurens betydelse i Hölderlins Antigonä. Aris 
Fioretos, Det kritiska ögonblicket (Stockholm: Norstedts, 1991), 44. 
20 Arendt, Rahel Varnhagen: The Life of a Jewess, 186. 
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vagt de två motstridiga huvudströmningar som vi enligt Sigmund Freud 
alltid kommer att finna i bedömningen av drömlivet.21 

Enligt den ena strömningen är drömmarna sanningsenliga och värde-
fulla. De är ingivelser från gudarna som sänts för att varna eller förutsäga 
den drömmandes framtid. Enligt den andra härrör drömmarna snarare från 
den sovandes egna själsliga aktivitet. Om de inte indikerar förändringar i 
kroppen, och därigenom gör en viss nytta, uppfattas de som fåfänga, för-
rädiska och värdelösa. De båda strömningarna skiljer sig också åt i fråga om 
tidslighet, enligt en hänvisning Freud gör till tidig grekisk drömtydning.22 
Här delas drömmarna in i två klasser, varav den ena ansågs påverkad av 
nutiden eller det förflutna, och omfatta dels insomnia, där den givna 
föreställningen eller dess motsats återges direkt, dels fantasmata, som på ett 
fantastiskt sätt förstorar den givna föreställningen. Den andra klassen 
drömmar ansågs istället ha en avgörande betydelse för framtiden. Hit hörde 
profetian (khrematismos, oraculum), som tas emot i drömmen, förut-
sägelsen av en förestående händelse (orama, visio) och slutligen den 
symboliska drömmen (oneiros, somnium), som förblir stum om den inte 
tolkas. Freuds eget i viss mån banbrytande bidrag till drömtydningens konst 
kan sägas kombinera de två strömningarna. ”Drömmarna avslöjar våra 
hemligaste drömmar”, heter det i inledningen till den svenska nyutgåvan av 
Freuds text.23 Genom att vidare vara önskeuppfyllande riktar drömmarna 
sig på samma gång mot framtiden och meddelar sanningar om oss själva. 
Däremot förvanskar de enligt Freud material både från nutiden och det för-
flutna. Hos honom kollapsar den antika indelningen därmed eftersom 
drömmarna är på en gång insomnia och fantasmata, somnia och visio, till 
och med en sorts sekulära orakelspråk. 

Låt oss dröja vid en av de drömmar Arendt återger i sin biografi, och som 
jag i min tur har översatt och i förkortad form låtit inleda min egen text. Även 
om vi lägger den psykoanalytiska metoden åt sidan (Arendt var aldrig särskilt 
överväldigad av den) kan vi fråga oss om drömmens innehåll verkligen är så 
uppenbart som hon hävdar. Historiskt-biografiskt handlar det upplysta 
palatset och drömjagets oförmåga att delta kanske om de berlinska salong-
ernas förändrade villkor efter krigsnederlaget 1806, och den våg av preussisk 

21 Sigmund Freud, Drömtydning. Samlade skrifter II (Stockholm: Natur och Kultur, 
2002), 42. 
22 Freud, Drömtydning, 43. Freuds källa är Gruppe, som i sin tur hänvisar till Makrobius 
och Artemidoros.  
23 Andràs Pöstényi, ”Inledning” till Drömtydning, 9. 
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nationalism och antisemitism som följde. Enligt den, skriver Arendt, ansågs 
”fransmän, judar och kälkborgare” i allmänhet representera upplysningen.24 
De patriotiska sällskap som ersatte salongerna skyllde judarnas ökade med-
borgerliga rättigheter på fiendelandet Frankrike, även om judarna i verk-
ligheten inte for bättre där. För Rahel personligen innebar det nya politiska 
klimatet att hon isolerades från sin tidigare vänkrets och den värld som varit 
deras gemensamma. Men hur ska vi förstå det lilla fåret, som älskar och 
skyddar henne, somnar och slutligen dör? Är det den judisk-kristna tradi-
tionens offerlamm? Fåret verkar dessutom ha en själ. Är det bara kroppen 
som dör? Är fåret en kristusgestalt? Om vi ändå hörsammar Freud kan vi inte 
veta utan att vända oss till den drömmande själv. 

I den tolkning Rahel fogar till drömmen förbinder hon den omedelbart 
och bestämt med två förälskelser som slutade olyckligt. I båda fallen 
försökte Rahel presentera sina älskare för vännerna i salongen och i båda 
fallen var mottagandet kyligt. Vännerna betraktade de båda männen som 
”djur”, och det var något överraskande också som sådana de var betydelse-
fulla för henne; de var båda begåvade med mänskliga röster men repre-
senterade det naturligt oförställda i motsats till samhället och det socialt 
förställda. Drömmen plågade henne därför inte genom sin symbolik – i 
hennes ögon var dess landskap i grunden osymboliskt – utan genom att den 
tillintetgjorde djurets symboliska karaktär och ersatte symbolismen med en 
spöklik realism.25 Denna realism, skriver Arendt i en reflektion kring Rahels 
isolering efter att salongen upphört, och kraften med vilken den upprepades 
natt efter natt, blev outhärdlig därför att drömmens klarhet överträffade 
dagens. Natten, som i vanliga fall bjuder sitt skydd från dagens ”olidliga 
ljus”, förmådde varken skänka ”det oföränderliga mörkrets neutrala tröst” 
eller friden hos ”det som hänvisats till det förflutna”.26 Vi kan påminna oss 
om cesuren som bild och det tragiska ögonblick Antigone enligt Hölderlin 
framställer: ett teckenlöst ögonblick som i hans översättning (till skillnad 
från i Sofokles text) förklaras som tomt. Arendts text framställer ett dröm-
ögonblick där dag och natt möts, vakenhet och sömn, historia och glömska, 
i tydningslös klarhet. 

 
24 Arendt, Rahel Varnhagen: The Life of a Jewess, 178. 
25 Ibid., 189. 
26 Ibid., 188. 
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Här kan inget bevaras 
 – några utvikningar från Marcia Sá Cavalcante 

Schubacks tankar om sömnens filosofiska betydelse 

Kate Larson 

Mot slutet av Marcia sá Cavalcante Schubacks essä ”Den hermeneutiska 
sömnen” förekommer satsen ”här kan inget bevaras”.1 Det är den beskriv-
ning av sömnen Cavalcante når fram till efter sin läsning av Aristoteles (och 
andra tänkare). Eftersom essän är en integrerad del av Cavalcantes Lovtal 
till intet, torde detta påstående åtföljas av ett implicit utropstecken. Jag 
försedde det med ett sådant under läsningen. Det handlar ju här inte, som 
så ofta i filosofins historia när det kommer till sömn och dröm, om en brist. 
Sömnen ges ett specifikt ”här”, och att ”inget kan bevaras” framstår inte för-
knippat med värdelöshet och flyktighet utan med öppenhet, liv och överflöd 
– förtätning snarare än tillspillogivande. Utgångspunkten för essän är, som
titeln utlovar, en diskussion av sömnen för att fördjupa och utveckla den
filosofiska hermeneutiken. Om det förflutna (vare sig levt, tänkt eller
skrivet) tidigare betraktats som slutet, ett faktum, att likna vid en död
kropp, lånar sig den sovande kroppen snarare till en liknelse för den
hermeneutiska förståelsen av förflutenhet; den kan väckas och vaknar inte
heller alltid som den samma.

I mitt tycke kräver inte Cavalcantes essä några tillägg. Här finns förvisso 
en rikedom av tankar och uppslag att tänka vidare kring men texten är 
trogen sin form och utgångspunkt, den förstår och öppnar samtidigt, just 
såsom hon själv beskriver hermeneutikens kärna. Så jag vill stanna i mitt 
utropstecken, och i det som öppnas därigenom.  

1 Marcia sá Cavalcante Schuback, ”Den hermeneutiska sömnen”, Lovtal till intet, 
(Göteborg: Glänta Production, 2006), 151 (hädanefter LTI). 
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Jag kommer således att tillåta mig smått svävande, drömmande utvikningar, 
ett slags amplifikationer utifrån Cavalcantes text som jag hoppas förstärker 
dess lovtal till det mellanrum som är lika koncentrerat som obestämt, lika 
tomt som öppet.  

Mellanrummet och det demoniska 

Aristoteles, vars texter om sömn och dröm Cavalcante tar som utgångs-
punkt för sin diskussion, menar att drömmarna kommer till oss från det 
mellanrum som åtskiljer det mänskliga och det gudomliga. Detta område, 
det daimoniska, är samtidigt förmedlande, hermeneutikens ort kan vi säga, 
med tanke på att Hermes ofta beskrivs som en budbärare och förmedlare. 
Drömmar kan vara mer eller mindre visionära, de drabbar oss som om de 
kom utifrån men äger rum djupt inom oss, intimt förknippade med söm-
nen, deras naturliga ort.  

Under filosofins historia har det daimoniska tenderat att sammanfalla 
med de negativa aspekter som tillhör ”det demoniska”. Detta mellanrum 
kantrar mot demonisk obestämdhet snarare än tillblivelse och öppenhet. Jag 
väljer att illustrera detta genom den tidiga amerikanske filosofen Ralph 
Waldo Emerson eftersom han sorterar dröm och sömn inunder rubriken 
”demonologi” (vilket han inte ensam om).2  

Detta mellanrum framstår i Emersons utläggning som en ganska rik 
skräpkammare men trots ett stundvis raljerande tonfall går det i redo-
görelsen att avläsa ett reellt känt hot. Drömmar delar här rum med alle-
handa ockulta fenomen, mesmerism och spiritism till exempel. Det ockulta, 
om än genom historien ofta hånat, har inte bara skytts som rester av en icke 
upplyst tid, dess destabiliserande kraft tycks ännu vara hotfull. Möjligen 
därför ägnar Emerson mest utrymme och störst vältalighet åt drömmen. 
Den kräver ju inga särskilda gåvor, tillhör var och en som sover, och söm-
nen är en del av oss. Han går bortom vakenhetsidealets gängse beskriv-
ningar och talar om hur drömmen gör oss tudelade, bipolära. Det dröm-
mande och sovande jaget är inte identiskt med det vakna men är heller inte 
icke-jag, utan bägge. Liksom att i drömmen varje handling inte bara på-
minner om sin motsats utan sammanfaller med den. Och trots att han 

 
2 Ralph Waldo Emerson, Complete Works of RWE, Volume X Lectures and Biographical 
Sketches, Demonology, www.rwe.org/demonology (hämtat 11/9-2016). 
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skriver att drömmen svartsjukt undandrar sig minnet, försvinner så fort vi 
griper efter den i uppvaknandet – något som ju skulle göra den ganska 
harmlös – talar han om att vi äger två minnen, vårt vakenlivs och dröm-
mens. Drömmen har också sina upprepningar och vanor, hemtama rum 
och landskap. Vi återvänder till våra drömplatser, gör återkommande resor 
längs samma vägar, möter samma människor – vars like vårt dagsminne 
inte innehåller. Han skriver att detta vore värt att utforska, till exempel de 
erfarenheter av deja vu som uppträder i det vakna livet, men han tycks 
främst fly denna främmandegörande parallellism. Emerson beaktar över 
huvud taget inte möjligheten av en komplementär relation mellan vaken- 
och drömliv. Något som inom psykologin på skilda sätt uppmärksammats 
av Sigmund Freud och C. G. Jung och som Cavalcante visar att redan 
Aristoteles var på spåret. Om det varit vanligt att använda sömn som en 
metafor för brist på insikt, kunskapsmässig eller moralisk, kan vi här tala 
om ett slags vakenhet i sömnen, eller ett drömmens insiktsfulla seende.  

I botten av Emersons skrift finns inte bara rädslan för det demoniska – 
det moraliskt obestämda, det i tillblivelse stadda; det som utmanar oss till 
förvaltande och till ansvar – utan även för det individuella och säregna. Det 
är då inte i första hand drömmens särpräglade värld (så svår att kom-
municera) som Emerson tänker på utan själva sömnen. Denna förtrollerska 
som åtskiljer även de som somnat i en omfamning, mellan dem kan hon 
lägga oceaner, kontinenter och sekel. På samma sätt delar hon vårt liv itu, 
för att nu tala med Cavalcantes terminologi, genom att placera det främ-
mande djupt inuti det egna. 

Bryggan 

Poeten Lyn Hejinian skriver att sömnen överbryggar klyftan mellan med-
vetande och värld (mer exakt att den är ”sovbar”). Det är ett närmast 
metafysiskt påstående men det står att finna i en av hennes diktsamlingar.3 I 
och för sig har Hejinian alltid liknat poesins språk vid drömmens och hon 
har även satt likhetstecken mellan poesi och tänkande – i hennes text finns 
inga klara gränser mellan poetik och poesi. Dock, hon gör ingen specifik 
utläggning av eller kring sitt påstående, det visar sig på en mängd olika sätt, 

3 Lyn Hejinian, The Book of a Thousand Eyes, (Richmond, California: Omnidawn 
Publishing, 2012), 23. 
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i dikterna, i det språk som uppstår när materialet ofta hämtas från dröm-
men eller närmar sig dess uttryck. Emellertid finner jag något av ett för-
tydligande i det Cavalcante skriver om sömnen som en plats: ”Här är jaget 
och rummet inte längre ett inre och ett yttre, utan jaget är redan rummet, 
och rummet redan jaget.”4 Hon når fram till denna utsaga i dialog med 
Maurice Blanchots ord om sömnen som en koncentration av vara, i stället 
för den utspriddhet som ofta förknippats med den. Blanchot lutar sig här 
med säkerhet mot Gaston Bachelards utsagor om intimitet och koncen-
tration förbundna med sömn, dröm och dagdröm. Bachelard betraktar dock 
sömnen och nattdrömmens ”koncentration av vara” som materiell i ganska 
oskyldig bemärkelse, det sker en omedelbar syntes mellan jag, ting och 
omvärld; drömmens rum är tätt, intimt, horisonten krymper: drömmer vi 
att vi flyger är vi blott ”ett litet stycke flygmaterial”, vi sammanfaller med 
oss själva i våra nattdrömmar.5 Denna nattliga koncentration, då världen 
dras in i oss förbereder oss dock för ett uppvaknande i förvandlingens och 
pånyttfödelsens modus. Inte enbart kroppen föryngras genom vila utan 
även viljan att möta en ny dag.  

Dagdrömmen däremot, som på samma sätt utgår från materiella villkor 
– en plats, en vila; ett slags mellanrum där tidslighet slukas av rumslighet – 
förenar intimitet och koncentration med oändlighet och expansion. 
Bachelard beskriver ofta människan som en tröskelvarelse, ständigt på 
gränsen mellan sitt inre och det yttre, mellan jag och värld, mottaglig likaväl 
som projektiv. I dagdrömmen finner han det sanna tröskeltillståndet; när 
det vakna medvetandet drömmer.  

Bachelard lodar djupt i det icke målinriktade, det svävande öppna till-
stånd dagdrömmandet försätter oss i. På ett liknande sätt som Cavalcante 
beskriver tätheten mellan subjekt och värld i sömnen menar Bachelard att 
den ömsesidiga påverkan och mottaglighet som råder mellan värld och 
medvetande träder fram i dagdrömmen.  

Övergångar, förmedlingar 

Drömmen utjämnar skillnader, producerar likheter, detta skriver redan 
Platon om som en brist. Blanchot, som Cavalcante ofta vänder sig till, åter-
 
4 Sá Cavalcante Schuback, LTI, 149. 
5 Gaston Bachelard, ”Oneiric space”, The Right to Dream, övers. J.A. Underwood, 
(Dallas: The Dallas Institute Publications 1988), 154. 
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kallar Platon i sin beskrivning av drömmen då han skriver att den kanske är 
just vad som verkligen inte är. Och detta på grund av att drömmen snuddar 
vid likheten och urskillningslöshetens rike, assimileringar och mutationer 
pågår i det oändliga, det finns inget ursprung eller en slutgiltig uppen-
barelse.6 Hejinian kan sägas värdesätta denna till synes regressiva rörelse 
genom att lyfta metonymins både demokratiska och poetiska urskillnings-
lösa uppmärksamhet, liksom att bli varse att vi i vår relation till drömmen 
oftast enbart stannar vid dess obestämdhet (indeterminacy) och inte lägger 
märke till dess förmedling (intermediacy).7 

Men budskapet då? Vad är det som når oss då, enligt Hejinian, tolk-
ningens demon rider oss även under drömmen? Hon observerar också den 
hårfina skillnaden mellan att minnas och att drömma vidare på en dröm, 
kanske vi till och med skapar den i ett efteråt?8 Och frågan är vad vi är 
trogna mot när det gäller drömrapporter, och vad vi vill förstå.  

C. G. Jung skiljer (kanske i polemik mot Freud) mellan en analytisk,
reduktiv och en konstruktiv tolkning av drömmar. Han dömer inte ut den 
analytiska läsningen, den har sina pragmatiska och upplysande förtjänster. 
Vad som utmärker den konstruktiva läsningen är inte enbart dess skapande 
potential utan att den till skillnad från den reduktiva inte nödvändigtvis 
behöver en förmedlare, en analytiker. Den drömmande själv kan konstruk-
tivt läsa sin dröm. Jung beskriver detta möjliga samtal mellan drömmare 
och dröm, medvetet och omedvetet, sömn och vakenhet genom begreppet 
”den transcendenta funktionen”.9 Denna inträder vid en kris, moralisk eller 
begreppslig, där handlingsalternativ eller beslut, om än diametralt motsatta, 
väger lika eller likvärdigt tycks omöjliga och där förståelsen är satt ur spel – 
inom filosofin beskrivs dessa tillstånd med det sokratiska uttrycket apori. I 
sådana fall kan en erfarenhet sprungen ur en annan dimension, drömmens 
och/eller en estetisk, sinnlig, förflytta individen till en annan nivå, så att 
säga ovan den rådande konflikten, där valmöjligheter och förståelse ges en 
ny början. De ursprungliga motsatserna föder ett tredje, inte en kom-
promiss utan ett barn, självständigt och särskilt. Detta kan påminna om en 

6 Maurice Blanchot, ”Sleep, Night”, The Space of Literature, övers. Anne Smock (Lincoln, 
London: University of Nebraska Press, 1982), 268. 
7 Hejinian, The Book of a Thousand Eyes, 317. 
8 Hejinian, ”Det säregna”, Det öppna och det säregna övers. Camilla Hammarström 
(Stockholm: Lejd, 2016), 137. 
9 C. G. Jung, ”Den transcendenta funktionen”, Själen och döden, övers. Lars W. Freij 
(Stockholm: Natur och Kultur, 1996), 106–138.  
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omvändelse, en radikal ny begynnelse, men behöver inte ha övergripande 
förändringar av värdesystem som följd, en avgörande förändring äger dock 
alltid rum.  

Här finner jag en genklang i Cacvalcantes diskussion av Aristoteles och 
hans påstående att urskillningsförmågan, som utmärker människan, inte 
upphör i sömnen eller drömmen, den äger rum på ”annat sätt”, ibland 
kanske med lägre energi, andra gånger med visionär kraft.10 Jag kommer i 
detta sammanhang att tänka på Simone Weils beskrivning av en urskill-
ningsförmåga som inte är ensidig, uppmärksam snarare än fokuserad. Hon 
tillskriver denna förmåga ett fåtal, sällsynta konstnärer till exempel, som 
Homeros, förmögna till flera och samtidiga läsningar av ett skeende. I 
Homeros fall förmågan att förmedla både segern och förlustens samtidigt 
sluttande plan.11 Kanske sker sådant även i drömmen. 

Nattens kraft 

Jag har alltid uppskattat natten, och sömmarna mellan vakenliv, sömn och 
dröm kan ibland vara blott glest tråcklade. Kanske för att jag är känslig för 
hypnagoga tillstånd, själva nedsjunkandet och uppstigandet, att sömn och 
dröm är så täta, att det går att erfara sömn, liksom att minnas en dröm och 
sedan gå omkring i både sömnens erfarenhet och drömminnet en lång 
stund i det vakna. Andra gånger är allting sig likt när jag vaknar, ingenting 
tycks ha hänt under natten, allt har vilat, tingen, jag, till och med vädret 
tycks oförändrat. I bästa fall är jag just utvilad och ibland återfinns inte ens 
sömnrester i kroppen; lemmarna fungerar friktionsfritt, medvetandet klar-
vaket, inga spår av drömmar. Det är klockan som har gått, natten som har 
övergått i dag. 

Det motsatta sker också, en förändring är obeveklig om än ogripbar, 
kanske finns inte ens ett minne av en dröm. Jag tänker ofta på denna 
berättelse från en nära vän: 

Familjen befann sig i sommarhuset vid insjön, det hade varit en ljus och 
vacker kväll. Fadern dog i sömnen och detta samtidigt som alla de andra i 
familjen sov, hustrun, sonen och dottern. De kunde inte minnas några 

 
10 Sá Cavalcante, LTI, 133, 143. 
11 Simone Weil, ”Litteratur och moral”, Personen och det heliga, övers. Margit Abenius 
(Skellefteå: Artos, 1994), 54. 
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särskilda drömmar eller tecken på oro under sin sömn. Ett underligt faktum 
är dock att sonen, det äldsta barnet, tidigare under kvällen hade sågat 
sönder sin säng (i tanke att bygga en ny) och sovit utomhus på bryggan. 
Någon skinnömsning som ägde rum och förbereddes? 

Walter Benjamin beskriver i Passagearbetet insomnandet som ett av de få 
tröskeltillstånd som ännu är oss tillgängliga i erfarenheten. Kanske det enda, 
eftersom det andra, uppvaknandet förutsätter sömn.12 Bland filosofins 
metaforer har ljus, såsom förnuftets ljus, och vakenhet såsom full närvaro, 
varit ledande och, med Platons ord, duger den sovande inget till, hen kunde 
lika gärna vara död. I överförd bemärkelse talar till exempel Henry David 
Thoreau (vän till Emerson) om gemene man som sovande, det vill säga utan 
insikt, blick eller närvaro.13 Detta oaktat att det råder överenstämmelse om 
att vila och sömn är av betydelse för det aktiva livet och att den trygga 
sömnen är ett signum för det goda samhället, vars invånare inte behöver 
vara på sin vakt.  

Jonathan Crary uppmärksammar i 24/7 – Senkapitalismen och sömnens 
slut sömnen som kanske vår enda rest av ett förmodernt samhälle och det 
enda som, än så länge, undandrar sig exploatering. Sömnen är kanske just 
värdelös. Att den inte är utan värde biologiskt sett hör inte till frågan efter-
som, enligt Crary, forskningen nu ägnar sig åt att kemiskt minska behovet 
av sömn snarare än att stimulera vakenhet eftersom detta gynnar aktuella 
militära och marknadspolitiska krafter.14 Det finns således idag även en akut 
moralisk liksom politisk angelägenhet att bevara sömnen och dess tillbaka-
dragenhet.  

I dialog med Herakleitos fragment 26 tecknar Cavalcante en pakt mellan 
människa och natt.15 Människan förmår i hennes tolkning skydda nattens 
element, ty människan ”griper/tänder nattens ljus”.16 Detta kanske på grund 

12 Walter Benjamin, Paris, 1800-talets huvudstad. Passagearbetet, Band 2, översättning 
Ulf Peter Hallberg (Stehag: Symposion, 1992), 421. 
13 Henry David Thoreau, se till exempel Skogsliv vid Walden, övers. Frans G. Bengtsson 
(Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1990), 165. 
14 Jonathan Crary, 24/7 – Senkapitalismen och sömnens slut, övers. Kim West 
(Stockholm: OEI editör, 2016), 10, 20–21. 
15 Sá Cavalcante Schuback, LTI, 143. 
16 ”Människan griper i natten ett ljus, död för sig själv med utsläckta ögon, griper levande 
den döde i sömnen, med utsläckta ögon, griper vaken den sovande.” Cavalcante hänvisar 
till Hans Ruins kommentar där översättningsförslaget ”antända” diskuteras vid sidan av 
det valda ”gripa”. Herakleitos, Fragment, övers. Håkan Rehnberg och Hans Ruin (Lund: 
Kykeon, 1997), 65–66.  
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av sin tröskelvaro (Bachelard): hon faller i sömn, vaknar och däremellan 
drömmer hon; färdas över gränser, förmår ändå gripa, upplysa en helhet. 
Natten är, just därför, kapabel att vara beskyddande, den låter oss vila 
bortom det vakna livets hierarkier. Allt som är får i detta nattens rike finnas 
sida vid sida. 

Anne Carson, poet och filolog, berättar i ”Every exit is an entrance”17 om 
sitt första minne, som är ett drömminne från treårsåldern. Hon drömmer 
att hon sover i sitt sovrum, på övervåningen i barndomshemmet. Hon 
vaknar och går nedför trappan till vardagsrummet, det är upplyst men tomt. 
Rummet är precis som vanligt, ändå fullständigt främmande. Innanför det 
välbekanta, skriver hon, var rummet så förändrat som om det blivit galet. 
Barnets sätt att förstå denna drömerfarenhet bestod i att tänka: jag kom på 
rummet med att sova. Den vuxna Carson adderar en förebådande kvalitet 
till drömmen. Känslan i drömmen kommer tillbaka till henne när hennes 
far drabbas av demens, han är bekant och främmande på samma gång. Jag 
tänker på Emersons olust inför drömmens och det vakna livets till synes 
parallella världar – varför är det så hotfullt? Erfarenheten för Carson, trots 
det spöklika, oförklarliga och till och med tragiska som förknippades med 
denna parallellitet och annanhet, är och förblir, skriver hon, tröstande.  

Och även om tröst inte är det ord jag skulle välja för att beskriva de 
främmandegörande erfarenheter dröm och sömn skänkt mig finner jag här 
en brygga till det utropstecken som inledde denna text. Det tröstande för 
Carson är att ha erfarit sin barndoms vardagsrum såsom inkognito, något 
vid sidan av, hemligt, ändå städse. Här kan inget bevaras. I sin essä fortsätter 
Cavalcante: Här är det endast möjligt att vara helt närvarande.18 

 
17 Anne Carson, ”Every exit is an entrance”, Decreation, (New York: Vintage, 2006), 19–
20. 
18 Sá Cavalcante Schuback, LTI, 152. 
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Que é Europa, Ocidente? 

Gilvan Vogel 

Nenhum fazer é nosso, realmente. Todo movimento  
alonga um erro, quando o intento do destino não decide. 

J. G. Rosa, O dar das pedras brilhantes,  
em Estas Estórias 

Oi, Márcia, você sabe: “O sertão é do tamanho do mundo”1. Diz-se, no 
sertão nasceram Shakespeare, Goethe, Cervantes, Dostoievski. Dizem, 
também Platão, Aristóteles, Kant. “O sertão é do tamanho do mundo!” Será 
mesmo? Então, seria até maior que a Europa?! A Europa cabe, caberia no 
sertão?! Bem, mas isso já é o fim da estória. Esperemos sua vez e hora. No 
começo – não, não era o verbo. É, era só, tão só uma coceira no espírito ou, 
você sabe, como se diz ainda lá no Ceará, em bom cearês, um aperreio, uma 
arrelia, uma gastura. Acho, é o seguinte: 

1. Queremos entender a identificação entre filosofia e Europa. Entre
filosofia e Ocidente. Queremos entender como e porque a filosofia é
europeia, a marca Europa ou Ocidente. Esta identificação, esta marca, este
ser europeu ou ocidental quer dizer que a filosofia funda Europa, Ocidente.
Funda, quer dizer, abre, instaura, inaugura e pontua a existência temporal
ou histórica disso que se denomina Europa. Mas o que acontece então, isto
é, o que realmente se abre, se instaura, se inaugura? Em última instância,
que é filosofia? Se procede o que se disse, só se entende Europa, Ocidente, se
se entende que é filosofia. Filosofia começa não sendo uma disciplina

1 Cf. Rosa, J.G., Grande sertão: Veredas, (Rio: José Olympio, 1968), 59. 
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acadêmica, uma matéria ou cátedra universitária, mas um modo de ser de 
vida, de existência humana. Seria, então, a partir de seu surgimento, um 
modo novo de ser – de ser homem? Novo?! 

Nos manuais de história da filosofia costuma-se aprender que a filosofia 
nasce na Grécia antiga e o que caracteriza o seu nascimento é a passagem do 
mito para o lógos. Ou seja, a passagem de um modo de ser homem, no qual 
o que se denomina mito é como que o princípio organizador de toda 
realidade, para o modo de ser, no qual o que se chama lógos passa a ser tal 
princípio. Para que se entenda o sentido desta passagem, desta mudança, 
claro, é preciso que se entenda o que é mito e o que é lógos. Costuma-se 
definir mito como o domínio da fantasia, isto é, da louca da casa. Entenda-
se: a vigência da compreensão ou da organização de realidade, de sua 
geração ou origem, na qual impera o alegórico, o imaginativo, a fabulação, o 
relato, a estória. A entrada do lógos (discurso, linguagem) é a passagem para 
o próprio elemento do pensar, quer dizer, um distanciar-se da pura e mera 
percepção sensível, e, ao mesmo tempo, o ingresso na dimensão do não 
fabulatório, do não alegórico. Tal é a formulação não mais segundo o 
manual de história da filosofia, mas, de modo geral, nas cunhagens de Hegel 
e de Nietzsche. Com o começo da filosofia, com a entrada na vigência ou no 
domínio do lógos, dirá ainda Hegel, “está aquietada a imaginação selvagem, 
infinitamente colorida, de Homero”2 – sim, entra-se no puro elemento do 
pensar, ou seja, “chega-se à consciência de que o um é a essência, o 
verdadeiro, o único que é em si e para si. Começa aqui um distanciar-se 
daquilo que é em nossa percepção sensível; um afastar-se deste ente 
imediato, um recuar diante dele”3. 

O fato é que, voltando à manualística, este surgimento da filosofia, sendo 
marcado por tal passagem, caracterizar-se-ia como a saída, a superação do i-
rracional (= mito) e a entrada no racional (= lógos). Assim, por esta via, 
ingressa-se ou ingressar-se-ia no domínio do saber autêntico, da ciência 
propriamente dita. Mas e razão, racional – o que é isso? Como? É fato ainda 
que o i-rracional do mito, da narrativa ou da estória, é definido como tal já a 
partir da determinação de razão que se diz ser o lógos e esta determinação, 
por sua vez, é entendida ou subentendida como, no processo de compre-
ensão e de organização de realidade, a vigência da articulação lógico-causal 

 
2 Cf. Hegel, G.W.F., em Os Pensadores, vol. I, Os Pré-socráticos, (São Paulo: Abril 
Cultural, 1973), 15. 
3 Ibid. 
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que, ao longo da história, ficará ainda caracterizada pelo poder ou pela 
dominação dos princípios de identidade, não contradição e razão suficiente. 
Grosso modo, esta estrutura caracteriza a razão, operando como intelecto 
calculante, ou seja, como a ação que cria e estabelece condições para, por 
antecipação ou previamente, poder contar com, quer dizer, assegurar-se. 
Seria a filosofia, desde seu nascedouro, a dominação deste cânone – do 
cálculo?  

Na mencionada formulação de Hegel, chama-nos a atenção a fala de 
distância, afastamento, recuo em relação à percepção sensível, imediata, isto 
é, em relação ao que habitualmente chamamos o real. Isso caracterizaria o 
surgimento do lógos, a irrupção da filosofia, o ingresso no puro elemento do 
pensar. Mas e isso – o que significa propriamente? 

A entrada da filosofia na vida do homem, o que funda Europa, faz-se 
através de um salto. Salto, quer dizer, a passagem i-mediata, a entrada súbita 
em uma outra, em uma nova dimensão da própria vida, da própria exis-
tência humana. A vida, a existência humana caracteriza-se como um salto, 
isto é, como um acontecimento súbito, i-mediato. Com a filosofia, porém, 
parece que a vida, de novo, agora, salta para dentro dela mesma, afundando 
nela mesma ou indo mais fundo ao seu próprio fundo – o abisso, isto é, o 
súbito, o imediato. De novo, o salto. Que é isso? Como? 

É possível que a irrupção do modo de ser lógos seja o acontecimento que 
é o dar-se conta, por parte do homem, que a realidade vigente que o cir-
cunda, isto é, a sua realidade, o mito, o mundo mítico – enfim, que este 
modo de ser é lógos, quer dizer, é sentido (discurso, linguagem). Tal acon-
tecimento, tal percepção marcaria aquilo que, na citação acima de Hegel, foi 
denominado distância, afastamento, recuo. Este súbito afastar-se do mundo 
mítico circundante não se caracteriza como uma negação, no sentido de 
recusa e repúdio, do mito, mas, certamente, de vê-lo como tal, isto é, como o 
sentido (lógos) que ele é. Antes de ser recusa, repúdio, trata-se de uma 
superação, isto é, de um atravessamento, no sentido de um perpassamento 
que, antes, agrava, intensifica este modo próprio de ser do homem, da vida 
ou da existência humana, a saber, o mito. Tal agravamento, tal intensi-
ficação é justo o evidenciar-se que mito, enquanto e como a realíssima 
realidade circundante, é lógos, isto é, sentido, discurso, linguagem. Nisso já 
há, sim, um afastamento, um distanciamento, um recuo. Mas para entrar 
mais, afundar mais – ver. É, sim, a passagem, o salto para uma outra 
dimensão no e do próprio viver, existir. 

Para ver é preciso fazer-se distância. Colado à coisa ou dentro dela, con-
fundido com ela, não a vejo. Portanto, não a distância que aparta, no 
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sentido do isolar, mas, paradoxalmente, um distanciar-se que, em distanci-
ando, aproxima, pois possibilita ver à boa e necessária distância (isso é a 
teoria, que, talvez, seja ver como os deuses veem, isto é, à boa distância!). 
Afasta, distancia e, no próprio ato de distanciar, de afastar, aproxima, pois 
cria a condição sine qua para ver, para tornar visível – o que, pois, a 
proximidade excessiva não permite. E, neste quadrante da vida, que é a 
irrupção da filosofia, surge a pergunta que marca a filosofia e que marca 
igualmente esta entrada funda, mais funda no fundo (sem fundo, abissal, 
pois súbito, salto) da própria vida, da própria existência: Que é, como é 
sentido, lógos?! Com esta indagação, inaugura-se a aventura da filosofia 
enquanto e como a viagem, isto é, a experiência (“Erfahrung”) da inter-
rogação pelo sentido (lógos) de sentido (lógos). Começa, abre-se o tempo (= 
história) do fazer-se da gênese de gênese, da vida da vida – a filosofia, o 
pensamento. O sentido funda, é princípio (“arché”) de toda realidade 
possível. A este acontecimento súbito, Hegel chama o nascimento do 
Espírito. Isso, o sentido, o lógos, aparece, mostra-se como tal, isto é, nele 
mesmo. É o exercício de ver o ver. Revela-se: sim, no começo era o verbo, a 
palavra, ò lógos – a força, a ação, dirá ainda Goethe. E esta viagem 
(experiência) será a história da Europa (do Ocidente) enquanto e como a 
história da filosofia. E o que significa isso?4 
 
4 À guisa tão só de uma nota, observa-se o seguinte: a negação do mito, relegando-o ao 
status de estória ou coisa inverídica, isto é, como coisa meio primitiva, alienada, etc, é 
um episódio posterior, iluminista, quando se quer confrontar o mito, a estória relatada, 
com algum possível estado de fato de uma pré- e pro-posta cronologia, confrontá-lo e 
avaliar sua eficácia, sua veracidade (i.é, correspondência, adequação) com alguma 
ocorrência objetiva, lá atrás. Quando isso se dá, já ocorreram muitas outras coisas, mas, 
sobretudo, um corte entre homem e real, sentido e realidade, constituindo cada qual um 
plano estanque ou cada qual um estrato, que, em suma e por fim, será definido como, de 
um lado, o sujeito (o mito, o homem, a fantasia) e, de outro, o objeto (o real), as coisas 
ou ocorrências historiográficas. É isso, também, o que Nietzsche, em O Nascimento da 
tragédia, chamou socratismo, platonismo (na verdade, considerando o episódio, trata-se 
do euripidismo, i.é, o domínio do “sacrílego Eurípides”), que define igualmente o 
nascimento da historiografia, da crítica histórica e do espírito objetivista, que procura 
identificar alguma narrativa mítica com algum fato histórico, com alguma ocorrência 
fatual em alguma data, em algum calendário. Pode-se dizer que nasce aí o “idiota da 
objetividade” (Nélson Rodrigues). Esta é uma outra e, no fundo, a mesma direção de 
encaminhamento do tema. Nietzsche, com clareza e agudeza meridianas, escreve: “Pois é 
o destino de todo mito arrastar-se pouco a pouco na estreiteza de uma suposta realidade 
histórica e ser tratado por alguma época ulterior como um fato único com pretensões 
históricas... esta é a maneira como as religiões costumam morrer: quando os 
pressupostos míticos de uma religião passam a ser sistematizados, sob os olhos severos e 
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2. No Hipérion, de Hölderlin, quando o assunto é o surgimento da filosofia 
e a fala do grego como “o povo filosófico”, ouve-se isso, através de Diotima: 
“A grande palavra, o en diafero eauto (o um diferenciado em si mesmo), de 
Heráclito – isso só um grego podia encontrar, pois isso é a essência da beleza 
e, antes de tal palavra ser encontrada, não havia filosofia alguma. Agora 
podia-se determinar – o todo estava aí. A flor desabrochou, amadureceu; 
agora podia-se dividir, cortar, retalhar (“zergliedern”)”5. 

O “um diferenciado em si mesmo”, de Heráclito, segundo doxografia de 
Platão, Banquete, 187a, é um outro modo de dizer o “tudo é um”, que Hegel 
e Nietzsche veem na frase de Tales (“Tudo é água”), e que marcaria o 
surgimento da filosofia. E que um é este, que se difere em si mesmo, se 
altera ou se outra, e que é tudo, tudo quanto há, a multiplicidade? É o lógos, 
que não é uma coisa, uma substância ou um algo (uma ocorrência, um 
subjectum ou sujeito) subsistente, atrás do que aparece, há, dá-se. O lógos, o 
verbo (ação, força, na poética de Goethe) determina-se justo como o 
sentido, que é o expor-se ou o superficializar-se de um modo de ser, o 
sentido, a força, que possibilita tudo que aparece e se mostra tal como 
aparece e se mostra. Este sentido é o que torna ou faz visível todo visível, isto 
é, tudo quanto aparece, mostra-se, há, dá-se. Este sentido, o lógos, é este 
modo possível de ser de vida, de existência, que em si mesmo é aparecer, 
mostrar-se, isto é, alterar-se, diferenciar-se ou outrar-se, para usar um 
insólito verbo, criado por Fernando Pessoa6. O sentido (lógos) é só aparecer, 
irromper – sempre súbita e i-mediatamente, abissalmente. Pura (= simples-
mente) transcendência. Portanto, em pura doação, em absoluta gratuidade. 
Ele só é e há enquanto e como aparecer ou revelar-se (dar-se, transbordar-
se) como tal nisso ou naquilo, como isso ou aquilo – realizando-se, singulari-
zando-se. Ser é aparecer. Ser-aparecer. 

 
racionais de um dogmatismo ortodoxo, como uma suma acabada de eventos históricos... 
quando o sentimento para com o mito morre e em seu lugar entra a pretensão da 
religião a ter fundamentos históricos” (Cf. Nietzsche, F., O Nascimento da Tragédia, nr. 
10). 
5 Cf. Hölderlin, F., Hyperion oder der Eremit in Griechenland, Erster Band, Zweites Buch, 
in Sämtliche Werke, Band I, (Wiesbaden: Emil Vollmer Verlag), 490; Hipérion ou O 
Eremita na Grécia, Tomo I, livro 2, trad. Márcia Sá Cavalcante Schuback (Gen/Forense 
Universitária), 117. 
6 Cf. Pessoa, F., Ficções do Interlúdio, Nota preliminar, em Obra Poética, volume único, 
(Aguilar Editora, Rio de Janeiro, 1974), 198. É dito, então: “... nas Ficções do Interlúdio, 
predomina o verso. Em prosa é mais difícil de se outrar”. Ibid. em Livro do Desassossego, 
(Companhia de bolso, SP., 2006), 521. 
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Sentido começa sendo o particípio passado de sentir e, assim, de cara e num 
sentido (!) muito geral, é coisa (!) ou algo (!) que se sente, isto é, pelo qual se 
é tomado, acometido. Assim, lógos, o sentido, nos vem, sobrevém, nos toma 
ou acomete. Tem, é, pois, a forma, a estrutura do afeto, do páthos. E, ainda 
de modo muito geral, entende-se sob sentido, à medida que se é tomado ou 
acometido por um determinado modo de ser (o próprio sentido, lógos ou 
mundo), uma dinâmica de antecipação de realidade, um poder colocar-se 
previamente no próprio movimento de realização de realidade, o que se 
constitui também em orientação7. Orientação, isto é, Oriente, nascente, 
nascimento – gênese. No caso, gênese ontológica, ou seja, irrupção de 
sentido de ser. Com a irrupção do sentido para o próprio sentido (o 
surgimento da filosofia, como se expôs) o homem, a vida, faz-se partícipe de 
sentido, isto é, da gênese de realidade e, então, porque vida é gênese, faz-se, 
torna-se gênese de gênese, vida da vida – de novo, o pensamento, a filosofia. 
Este é o acontecimento grego – a Europa. Nesta participação, co-
originariedade, con-sanguinidade, pois. Concretude, com-crescência, diria 
Hegel. O Espírito, só o Espírito é concreto, o concreto, pois só ele cresce com 
o real (com-cresce), ou seja, co-faz e per-faz a realização de realidade. E isso 
é experiência – o ser tocado e tomado pela vida do real. História. 

3. Mas, na passagem citada de Hölderlin, queremos destacar e procurar 
esclarecer algo que soa desconcertante. Ele diz que “só um grego podia 
encontrar tal palavra”, a saber, o “um em si mesmo diferenciado”, o “tudo é 
um”, ou seja, só um grego podia chegar à filosofia – em suma a filosofia só 
podia ser grega! Só pode ser grega?! O que quer dizer isso? Será reserva de 
mercado? Povo eleito?! Vontade de Deus?! Discriminação, preconceito, 
exclusão política, social, racial? Coisa de elite branca?! Eurocentrismo?! 

Evidentemente, a filosofia, quer dizer, a visão do um diferenciado em si 
mesmo ou do tudo é um como tais (a irrupção do sentido para o sentido, o 
surgimento do Espírito) – isso, este modo de ser é uma dimensão possível do 
homem, da vida ou da existência humana, e, enquanto tal, é coisa, isto é, 
possibilidade de todo e qualquer homem, de todo e qualquer povo. Mas, diz 
ainda Hölderlin em outra passagem, “só o grego é o povo filosófico”8. 
Como? Por quê?  
 
7 Orientação vital, existencial, e não meramente geográfica. A geográfica, os cruciais 
pontos cardeais, crescerá disso, nisso. É neste sentido de orientação que se pode falar 
igualmente de gênese ontológica, quer dizer, irrupção de ser. 
8 Cf. Hölderlin, F., op. cit., pág. 489 e 115, respectivamente. 
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Num fragmento de Heráclito lê-se: “Se não se espera, não se encontra o 
inesperado, sendo sem caminho de encontro nem vias de acesso”9. Ser na ou 
à espera é, de algum modo, já estar à busca, isto é, de algum modo, já ser ou 
estar na e desde a própria coisa buscada, esperada. Já aí e assim lançado, 
jogado – pois, caso contrário, como poderia pôr-se à espera?! O já, esta 
particulazinha, esta nonada ou este ossinho de borboleta – enfim, o já é o 
decisivo. Ele é que responde pelo de algum modo, acima falado. E decisivo 
porque ele fala do prévio, ele aponta para o modo de ser por antecipação, e 
isto à medida que ele fala, ele revela o súbito, o salto (então, o círculo, a 
inserção e o afeto), que sempre já me pôs ou me jogou na dimensão, no 
modo de ser do esperado, do buscado – sem o que eu não poderia esperar, 
buscar! Esta formulação, no entanto, pode induzir a erro, a mal-entendido. 
Pois não há um quê (“quid”, “ti”) pré- e proposto. E muito menos se trata 
do pre-posicionamento ou pro-posicionamento de um tal quê por parte do 
homem, no sentido de uma intenção, de um propósito, de uma ação 
deliberada de seu entendimento ou de sua vontade. Aqui, no caso, o homem 
não antecipa nada, nenhum quê. Não pode. Não está no seu poder, na sua 
faculdade de deliberação. O homem é e está nesta possibilidade, a saber, ser 
ou estar no sentido (lógos) e no sentido do sentido, à medida que é homem, 
porque é homem, uma vez que tal possibilidade o é da vida, da existência 
humana. Assim e por isso, não é, não se trata de um ato de sua vontade ou 
de seu entendimento. Nisso ele nada pode, pois absolutamente o trans-
cende, o ultrapassa ou sobrepassa. Cabe a ele só e tão só assumir, tomar 
sobre si isso que assim lhe vem, lhe sobrevém e, assim, se lhe toma, se lhe 
acomete. Há, sim, uma pura espera, um puro e só à mercê, sem nenhum quê 
pré- ou pro-posto. Esta pura, esta só espera é realmente a espera do in-
esperado. 

O que é dito é que o grego e só o grego já estava no interesse deste modo 
de ser e, então, por ele já tomado e desde ele já sendo e fazendo, agindo. No 
interesse, i.é, na pré-ocupação desta possibilidade e, assim e por isso, já 
tomado e movido ou promovido por tal possibilidade, por tal modo de ser. 
Interesse é um outro e oportuno nome para dizer este modo desconcertante 
de ser do homem, a saber, inserção e afeto, que é obra do súbito, do salto, do 
i-mediato – de doação e transcendência. A filosofia, como tudo que é 
grande na vida, não é resultado de evolução, de movimento gradativo do 
mito, da religiosidade, das cosmogonias, etc, etc., para a filosofia. Não foi 

 
9 Heráclito, frag. 18, Diels, trad. C. Leão. 
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pouco a pouco, de vagarzinho, que se passou do mundo mítico para a 
vigência do mundo filosófico, do lógos filosófico. Não. Isso é abordagem, 
compreensão de estudioso e de especialista, de racionalista, que gosta das 
deduções, das mediações e intermediações. Este procedimento evolutivo e 
dedutivo, este método, sempre possibilita controle do fenômeno, garante 
garantia! Tal acontecimento, o surgimento, a irrupção da filosofia, como 
todo acontecimento, deu-se de repente, subitamente – num salto. “Mit 
einem Schlag”, isto é, “com uma porrada”, diria Leibniz – ou o Fernando 
Pessoa. Portanto, entre mito e filosofia, entre religião, cosmogonias, etc, e 
filosofia não há transição gradativa e elo perdido, pois é de repente, 
subitamente que irrompe este modo de ser – de ser homem, de viver, a 
saber, a filosofia ou a pergunta pelo sentido de sentido, o exercício de ver o 
ver. Este é outro e novo grau de tensão vital – a Europa, o europeu. Com isso, 
está-se dizendo que o único critério, a única medida para ver, compreender, 
julgar a filosofia é a própria filosofia. Aqui, mais uma vez, Hegel, em seus 
diversos cursos sobre História da filosofia, nos dá uma grande lição. Com 
ele se aprende que o único real, autêntico e justo historiador da filosofia é o 
próprio filósofo – e só ele. Pois só ele vê e fala de filosofia desde a própria 
filosofia, no e desde seu real interesse ou desde o próprio elemento do pensar 
e, assim, realiza, cumpre o tempo da filosofia, isto é, cumpre e realiza sua 
verdadeira realização histórica, seu autêntico devir. E o filósofo é o 
autêntico historiador da filosofia à medida que ele, desde ela mesma, dela se 
apropria (a interpreta) e, então e assim, interpretando-a, a continua. 
Promove o seu devir, que é seu porvir. 

4. “[…] isso só um grego podia encontrar, pois isso é a essência da beleza 
[…]” O dar-se conta, o ver a multiplicidade, tudo quanto é e há, como o 
jogo de diferenciação ou alteração do um; o dar-se conta, o ver que o um é o 
expor-se e realizar-se de sentido, de lógos, enfim, a palavra, a cunhagem, à 
qual só um grego podia chegar (“tudo-um”, “hen kai pan”) – isso constitui 
igualmente a essência da beleza. E a frase sobre a beleza ainda é introduzida 
com um “pois”, que dá o sentido de evidente e natural decorrência. Uma 
espécie de óbvia consequência do fato de o grego e só o grego chegar à visão 
de “o um diferenciado em si mesmo” – “p o i s isso é a essência da beleza”! E 
isso, este “óbvio”, se deve ao fato que a irrupção de o “um diferenciado em 
si mesmo”, a beleza, é cumulação, acabamento do caminho – a flor estava 
toda aberta, desabrochada. Perfeito, per-feição, perfazimento de caminho. 
Assim, evidencia-se, o caminho pôde tudo que podia poder. O caminho do 
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homem para o homem, isto é, para o seu modo próprio de ser, o ver, o 
olhar, que é pura irrupção, pura afloração – gratuidade, beleza. 

Perguntemos o que é, como é beleza e a essência da beleza – no texto, no 
contexto de Hipérion, o que se caracteriza desde e como “Natur” 
(“natureza”, “physis”). Beleza é vista, sentida ou experimentada como a 
pura eclosão, a pura irrupção – o puro e simples aparecer, iluminar-se, em 
puro e simples transbordamento, em só e tão só pura superabundância. O 
“puro”, escandido pela repetição, quer justamente dizer isso: simplesmente, 
só, tão só, quer dizer, súbita e i-mediatamente em transbordamento, super-
abundância e doação. Ora, mas por que todo este enlevo, todo este 
deslumbre ou desbunde? Será tempestade em copo d’água? Em castiço: será 
absurda desproporção entre o quantum da causa e o efeito?! Ou transporte, 
enlevo místico? Nem tão exagerado e nem tão místico. Talvez, por um lado, 
algo muito simples, singelo. Por outro, com certeza, nada de arroubos 
místicos, mas uma visão, uma sacada, que se mostra desde e como o olhar 
de Heráclito, ou seja, “incandescente para dentro e gelado para fora” 
(Nietzsche). Ou, diria ainda Hegel, “paixão fria”. 

5. Façamos um adendo. É espantoso, é extraordinário! O homem não se
espanta do homem – como o homem! Ele é o único vivente que vê. Sua
dignidade, seu próprio está no ver, é ver. Esta é sua excelência, sua
identidade – ele vê. E isto quer dizer: porta, pedra, árvore, cachorro – tudo
que não é ele, o homem, aparece, se mostra para ele igualmente sendo, isto
é, aparecendo, mostrando-se como tais, isto é, como cachorro, como árvore,
como pedra, como porta. Estranho! Só o homem é isso, só ele é assim! Isso é
espantoso, extraordinário! E ele pode dar-se conta disso e assim, ou seja, ele
pode aparecer para si mesmo como tal vidente e pode ser e estar na visão, na
compreensão (sintonia com as coisas) das coisas aparecendo e sendo como
tais, isto é, como sendo e aparecendo. Isso é extraordinário. E como não
espantar-se disso e com isso a toda hora?! Não, a toda hora não, pois seria
um bobo, talvez um bobo alegre. Mas pelo menos de vez em quando, pois
só tal espantar-se a respeito de sua própria condição ou situação de homem
ou de vivente vedor – só isso o reconduz ao seu próprio acontecer, ao seu
lugar de origem, ao ponto e à hora de sua irrupção, ao seu lugar e à sua hora
a-bissais (gratuitos), à instância fundadora ou inauguradora de sua situação
ou condição inalienáveis. Foi celebrando um tal instante, que, em hora
ímpar e feliz, deu-se esta exclamação:
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Uma árvore irrompia. Ó pura irrupção! Pura transcendência!10 

E, por nossas plagas, repetindo a mesmíssima experiência, ao ver “um 
angelim que atira para cima cinquenta metros de tronco e fronde”, nosso 
vate cria e brada o “absurdo vocativo em direção à altura”:  

Ó colossalidade!11 

Transcendência. Colossalidade. Fechemos o parêntese. Chega de adendo. 
Enlevo?! ... 

6. Outro nome para o irromper de beleza, para o evidenciar-se de “o um 
diferenciado em si mesmo” ou o “tudo é um”, é alétheia – desvelamento, 
descoberta, desencobrimento, “verdade”. Com a irrupção, pois, de “o um 
diferenciado em si mesmo” ou do “tudo é um”, fundador de Europa, do 
modo de ser europeu, irrompe ou acontece igualmente “verdade”, alétheia. 
Não que este acontecimento some-se àquele, como um outro, engrossando 
ou espichando uma cadeia de eventos numa evolução, em progresso. Não. É 
um único e mesmo acontecimento, um único e mesmo instante fundador, 
instaurador de um novo modo de ser, a saber, este de ver e ver o ver, que é a 
passagem, o salto para dentro da própria vida, realizado por esta dimensão 
emergente, que virá a ser denominada filosofia. 

E alétheia não é meramente um outro nome para dizer “verdade”, nome 
para o qual Heidegger teria nos alertado e que, a partir de então, tenhamos 
nos tornado ventríloquos de Heidegger. Não. É um nome ou uma 
denominação que aponta para um outro modo de ser homem, para uma 
outra e radical experiência de vida, de existência. Um modo de ser, uma 
experiência na qual ou desde a qual a própria vida, a própria existência vem 
à fala e se mostra como tal. 

Alétheia, termo habitualmente traduzido e entendido como verdade, não 
remete, como habitualmente verdade remete, a um estado de fato externo, 
objetivo, isto é, pertencendo objetiva e propriamente às coisas externas (ou 
internas!) e de fato, como uma ocorrência, como um dado ou uma pro-
priedade objetiva (ou subjetiva!), cujos enunciados precisam ser com-
parados e confrontados com as próprias coisas objetivas ou objetivadas 

 
10 Cf. Rilke, R. M., Sonetos a Orfeu, I. “Ein Baum stieg. O reine Übersteigung!” 
11 Cf. Rosa, J. G., São Marcos, em Sagarana, (José Olympio: Rio, 1978), 238. 
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(também o subjetivo é objetivado) visando uma checagem, uma confir-
mação, ou seja, a fixação ou a veri-ficação da verdade da coisa e na coisa. 
Assim confirmar-se-ia a “verdade”, como confirmação da adequação, da 
correspondência. 

Descoberta, desencobrimento (“alétheia”) fala de um modo de ser que 
revela as coisas, o real, o mundo, em sua geração e gênese, em seu movi-
mento de nascividade, pois foi visto, revelou-se que o real, todo e qualquer 
real é nascimento, geração, gênese. É isso que diz “phýsis”, “natureza”. É 
este, deve ser este, na verdade, o significado dos fisiólogos, dos naturólogos 
pré-socráticos. Tal visão ou compreensão, igualmente, é doação do e no 
salto. E, de novo, “natureza” não é um estado de fato objetivo, propriedade 
real das coisas, algo dando-se ou ocorrendo facticamente na realidade 
externa. Nada de medição, cálculo, controle e domínio da natureza, das 
forças naturais. Nada de fontes e recursos naturais a serem explorados. 
Antes, trata-se do mostrar-se de um modo de ser, que evoca, que reclama 
uma tensão vital, na qual, a partir da qual subitamente revela-se que tudo 
quanto é e há, o real (o ente, o sendo) é dinâmica de revelação, de mostração 
e, assim, geração e gênese insistentes. Natureza, de “nascor”, “nascere”, 
nascer, brotar e irromper – assim, evocando ainda inicialmente a experi-
ência grega, foi traduzida para o latim (Cícero?) a fala grega de “phýsis”. 
Natureza, phýsis, só há, só acontece, se há, se acontece esta tensão vital, esta 
participação ou este interesse. Este interesse, isto é, se já se estiver tomado 
por, se já se estiver transportado ou transposto (saltado) para dentro desta 
possível dimensão da realidade ou da existência humana, a saber, o ser, o 
viver ou existir desde e como o ver. O dentro, aqui, quer dizer: mais fundo 
no que já se está, no que já se é. E este é o caminho do vir a ser o que é do 
homem – da vida, da existência humana. “Vem a ser o que tu és” é um 
mandamento, um imperativo da vida grega para a vida, para o homem 
grego. Isso funda Europa, faz-se, torna-se destino (= envio), história 
europeia. 

Desencobrimento (alétheia, verdade) dá-se, acontece à medida que o 
homem se sintoniza com o lógos, com o sentido – à medida que participa 
no/do sentido. Este sintonizar-se ou participar é o que Heráclito denomi-
nou “homologein”, isto é, como é dito no fragmento 50, em escutando (= 
sintonização, participação) o lógos, dizer o mesmo que o lógos diz, mostra. 
O homem é testemunho, mártir de lógos, de phýsis, de alétheia. E é só neste 
enredo, nesta estrutura que vem à tona a fala de phýsis, de geração e de 
gênese, como princípio, como arché. O um, que é o lógos, é também e o 
mesmo que phýsis para os fisiólogos e, enquanto e como geração e gênese 
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(phýsis), perfaz alétheia – o desencobrimento, a geração, gênese e floração 
do real, de todo real possível. A verdade do real. Lógos é geração, gênese – o 
movimento, a dinâmica do real, de tudo quanto é e há e, enquanto tal, 
mostra-se igualmente enquanto e como phýsis e alétheia. Dito ainda de 
outro modo: o movimento gênese, geração, a phýsis, é o um (lógos, sentido, 
verbo) se diferenciando, isto é, se alterando, se transformando, se 
promovendo em insistente procriação. Mas isso, esta dinâmica, que é 
revelação, mostração, isso, para quem tem olhos de ver, ou seja, nos adverte 
Heráclito, para aquele que está acordado, atento, alerta – enfim, isso e assim 
(e não estado de coisas objetivo) perfaz alétheia, o desencobrimento do real 
na sua realização e como realização ou gênese. Alerta é o estado de aceso, de 
ligado do caçador, de Dioniso caçador. E é isso, isto é, este modo de ser, o 
alerta, que aqui vem sendo denominado tensão vital. 

Lógos, phýsis e alétheia não são três coisas, três extratos ou camadas 
superpostas, enfileiradas ou empilhadas uma sobre as outras, com algum ou 
nenhum ordenamento, ao bel-prazer de quem ordena, hierarquiza. Não. 
Antes, são modos, jeitos de dizer ou de fazer aparecer a mesma experiência, 
o mesmo fenômeno, a saber, em vivendo, em existindo, o acontecimento 
vida, o acontecimento existência humana aparecendo e se mostrando como 
tal para ele mesmo. Lógos, phýsis, alétheia são, talvez, modos, modulações, 
mesmo gradações ou graus de intensidade vital. Do estar desperto, alerta, na 
fala de Heráclito. São graus ou níveis de tensão vital e, então, em sintonia 
com estes graus ou níveis, a fala, a mostração do fenômeno ou do 
acontecimento vida nele mesmo e para ele mesmo. Portanto, em questão 
não estão três coisas ou extratos estanques, mas, em se mostrando como 
níveis ou graus (talvez, melhor, modos, momentos) de uma mesma experi-
ência, de um mesmo fenômeno (ver-aparecer) – enfim, em assim sendo, 
não se quer dizer que lógos, phýsis e alétheia sejam a mesma coisa. Isso seria 
nivelar, achatar, e assim desfazer a tensão, a intensidade vital, o ser e estar 
alerta – em diferentes graus, níveis ou momentos. De novo, trata-se de 
modos e graus (momentos!) do acontecer ou do dar-se do mesmo fenô-
meno, da mesma experiência, a saber, o próprio ver-aparecer, se dar, se 
fazer ou aparecer como tal para aquele que é na possibilidade de tal ver-
aparecer, a saber, o homem e só o homem. 

Desde e como escuta, o ouvir, acontece sintonia e sincronia com lógos e é 
esta a instância desde a qual cresce e se faz saber – assim faz-se o sábio, 
sófon. Um saber que é, então, concreto, pois cresce com e desde o lógos, o 
sentido, que é gênese, geração, isto é, phýsis e alétheia. Concreto, uma vez 
que consanguíneo com a própria coisa, a saber, com a própria dinâmica de 
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realização de toda e qualquer realidade possível e enquanto tal. E é isto 
ainda participação vital ou experiência, entendendo-se sob experiência a 
dimensão de páthos, de afeto e afecção, ou seja, desde escuta e entrega à 
escuta, ser tocado e tomado por este modo de ser que, então, se faz igual-
mente fala, discurso sábio ou sapiente. É neste contexto e lembrando, de 
modo geral, a natureza do saber e do sábio pré-socráticos, que Nietzsche 
alertou: “A palavra grega que designa o sábio pertence, etimologicamente a 
sapio, eu saboreio, sapiens, o degustador, sisyphos, o homem do gosto mais 
apurado; um apurado degustar e distinguir, um acurado discernir, constitui, 
pois, segundo o olhar do povo, a arte peculiar do filósofo”12. “Segundo o 
olhar do povo”, isto é, segundo o olhar daqueles que testemunham uma tal 
fala, um tal discurso, um tal saber, afinal, em questão está “o povo 
filosófico” (Hölderlin). Isso, a saber, este modo de ser, é o destino deste 
povo. Isso, este modo de ser, perfaz a história (o tempo) deste povo. 

Ainda no contexto desta participação no lógos, no sentido instaurador, 
então também e igualmente em phýsis e alétheia, é preciso que se observe 
que, qualquer destas dimensões (lógos, phýsis, alétheia) não é criação, 
produção ou invencionice do homem. O homem jamais pôde, jamais 
poderia ser o autor, o criador disso, ainda que só nele e para ele abram-se e 
deem-se tais dimensões ou modos de ser. Tal irrupção, tal acontecimento é 
obra de transcendência, quer dizer, um irromper súbito e gratuito – salto. E 
é isso que, na formulação aqui empregada, quer dizer obra. Transcendência, 
aqui, não evoca nenhum sujeito, nenhum agente, nenhuma causa externa, 
mas pura e simplesmente o irromper súbito e gratuito desde nada e para 
nada, em pura doação, de tais dimensões ou modos de ser de vida, de 
existência – a brotação, o florescimento, o vir à tona e à luz, tornando-se ou 
fazendo-se assim visível, dito em e como phýsis. É isso a gratuidade, a 
doação, do que trans-borda, do que trans-cende: gratuidade, doação de 
nada, desde nada. O homem recebe, ganha isso. Por isso, então, ele é, ele 
precisa fazer-se o guardador, o zelador disso, para ser, para tornar-se o 
guardador, o resguardador de seu próprio modo de ser, de sua própria 
essência. “Vem a ser, desde teu próprio modo de ser, deste tua própria 
experiência, o que tu és”. 

12 Cf. Nietzsche, F., Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen, Kritische 
Gesamtausgabe, III–2 (Walter de Gruyter: Berlin, 1973), 310. 
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7. O surgimento da filosofia corresponde à irrupção do homem para um 
novo e outro modo de ser de vida, o qual define uma dimensão que 
evidencia mais o homem para o homem – a vida desperta para a vida como 
vida, como tal. É este novo modo de ser que está contido na estrutura, na 
composição anunciada em lógos, phýsis, alétheia. É, pois, sim, um modo de 
ser, uma dimensão da vida que evidencia o próprio, a identidade do homem 
para o homem. O homem, o vivente para o qual vida se mostra como tal, 
isto é, o vivente que é, que vive sob o modo de ser no sentido (na 
orientação) do seu próprio viver ou existir, como que acorda para tal modo 
de ser, desperta de si para si em despertando para a vida, que é pura trans-
cendência, puro acontecimento de doação, enquanto e como irrupção súbita.  

A filosofia não é um dado, um episódio, ainda que visto como solene e 
insigne, da cultura. Filosofia não é cultura, isto é, ilustração e polimento que 
se dá ao espírito através de educação, entendida como acúmulo de infor-
mação, isto é, como erudição. Assim tende-se a, costuma-se entender, 
considerar educação, formação. Ela, igualmente, não é, p. ex., uma cátedra 
universitária, um curso ou uma disciplina acadêmica. Isso tudo é marginali-
dade no sentido preciso, ou seja, coisa tardia e à margem da vida, da exis-
tência. Cultura, o culto à cultura, é sempre já afetação e rebuscamento do 
verdadeiro espírito, da autêntica vida espiritual. Na afetação, nesta afetação 
finge-se um afeto, uma experiência que não se é mais, pois se desgastou e, 
assim, se extraviou. A filosofia torna-se cultura e disciplina curricular 
(afetação!) quando já decaiu, quando já se desfez como dimensão 
constitutiva da vida para a vida, quando já se apagou como modo próprio 
de ser de vida para a vida e, então, tornou-se rebuscamento espiritual, bar-
roquismo cultural – enfeite, adorno. Hoje, informação. O modo de ser 
próprio à filosofia e que irrompe na Grécia precisa ser insistentemente cul-
tivado e, assim, reconquistado, num insistente esforço de conquista e de 
reconquista da liberdade do homem para o homem, isto é, para a sua 
humanidade – essa é a experiência grega. Pois o que irrompe, o que desperta 
como o irromper ou como o despertar deste modo de ser, o qual vai se 
denominar filosofia, é liberdade. 

Trata-se de liberdade como o abrir-se, como o dispor-se e predispor-se 
para liberar o modo próprio de ser do homem – para, desde e como o exer-
cício do ver cultivado na experiência da irrupção de alétheia, de revelação 
ou desencobrimento, o homem fazer vir a ser o que ele é. “Vem a ser, no e 
como o exercício de tal experiência (“alétheia”), o que tu és” é o que, sim, 
diz o mandamento pindárico – melhor, o que deve-se ou precisa-se ouvir 
neste mandamento. Desde e no exercício de tal experiência, libere, liberte o 
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teu próprio – seja livre! Trata-se, na verdade, do cultivo do encaminha-
mento para o desvelamento, para a irrupção do acontecimento extra-
ordinário que é o ver e, então, o ver o ver – este, a saber, o despertar 
(liberar) do ver para o ver, é propriamente o acontecimento grego e a 
fundação do homem europeu, da Europa. É o despertar do homem para ser 
no modo de ser da iluminação e do desencobrimento (“alétheia”) e, então, o 
abrir-se para este aberto (a luz), para esta abertura, isto é, o despertar da 
liberdade como ser livre (aberto, disposto, predisposto) para. Trata-se, ainda, 
do cultivo e do encaminhamento para, por parte do homem, a descoberta 
do homem e do real, isto é, a liberdade como, desde a verdade (“alétheia”), 
libertar-se para a verdade (“alétheia”). E isso é propriamente história. O que 
Europa, o Ocidente, entende propriamente sob história. 

Ser histórico é ser no movimento de realização desta experiência, que, à 
medida que se faz vida, isto é, tempo, pontua e define um envio, isto é, um 
destino. Não destino no sentido de fatalidade e fatalismo, mas destino 
enquanto e como um colocar-se a e em um caminho. Isso se constitui num 
envio, num enviar-se, isto é, no movimento de fazer-se e de refazer-se de 
uma experiência (a de verdade, como desencobrimento) enquanto a tem-
poralização desta exposição, desta auto-exposição. O fazer-se tempo do 
tempo enquanto a auto-realização desta experiência (“Erfahrung”), viagem 
se expondo, se auto-expondo – isso é o ou um caminho, que é o enviar-se e 
o reenviar-se deste modo de ser inaugurado e que constitui propriamente
história, uma vez que é um pôr-se a caminho, em um caminho, enquanto e
como um livre ou aberto para – a verdade (“alétheia”), o ver que vê o ver
como tal. Mas que não se entenda um tal destino, um tal envio, como coisa
consciente, deliberada, como autodeterminação. Isso já será interpretação
tardia, em apologética de subjetividade e de autonomia de eu, de cons-
ciência. Neste momento de nascimento e de instauração, porém, tal destino
ou envio, tal história, se impõe como a necessidade de seguir o imperativo
de transcendência, isto é, do que se deu e se impôs em se abrindo desde
nada, abissalmente, em pura doação. Trata-se, pois, da necessidade do
homem, da situação ou da condição humana de cumprir um modo de ser
que se abriu e se impôs para ela, para ele, a saber, o homem, e frente ao quê
o homem não pode recuar, pois, desde e como transcendência, agravou-se,
intensificou-se esta sua condição humana, i.é, assim, por esta via, o homem
veio a ser mais homem, revelou-se mais para si mesmo e ele, então, não
pode não ser isso, ou seja, este modo de ser a cumprir – para este homem,
quer dizer, o europeu, o ocidental, que assim nasce, desperta.
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Portanto, aqui, história nada tem a ver com cronologia e cronometria, com 
calendário, com datação e seriação de eventos, de acontecimentos. Nada a 
ver com a historiografia, que busca seriedade e rigor no levantamento, no 
inventário dos documentos, das fontes, dos registros históricos. Trata-se, 
sim, do envio e do reenvio de uma experiência, de um modo de ser que, 
assim, se toma e se re-toma, promovendo o vir a ser de um poder ser, de 
uma possibilidade – enfim, de um destino. A história do homem europeu, 
do homem ocidental. Europa, Ocidente – é o tempo da verdade (alétheia), 
concentrando nesta formulação o acontecimento incluído na irrupção da 
estrutura lógos-phýsis-alétheia. Trata-se da liberação deste modo de ser e, 
então, envio, destino de liberdade, enquanto e como liberdade para a 
verdade. A irrupção do acontecimento ver, enquanto e como o ver o ver e, 
assim, o ser no sentido do aparecer, que é ver o real, todo real possível, 
enquanto e como real, o sentido (lógos) enquanto e como sentido (lógos) – tal 
acontecimento perfaz o mesmo com o surgimento ou a irrupção da história. 
Ratifiquemos: não história enquanto datação e cronologia, enquanto 
registro de fatos e inventário de documentos (isso tudo, grosso modo, 
constitui a historiografia ou a ciência histórica), mas enquanto a retomada e 
a alteração ou diferenciação (= devir) de uma possibilidade que se abriu e 
que, em se abrindo, se impôs como o intransponível e como o irrecusável. 
Não pode mais não ser isso, entenda-se, este modo de ser, o temporalizar-se 
desta experiência, o fazer-se e refazer-se deste destino. História como o 
tempo, como a temporalização de verdade e de liberdade – envio, destino. 
Destinação ou tempo (temporização) deste poder-ser. 

8. Dois pensadores contemporâneos, partícipes, pois, desta história, viram 
uma mudança de azimute, uma conversão ou, melhor, uma reorientação de 
rumo na vida ou na existência grega e isso no seio da própria vida, da 
própria existência grega, ou seja, uma reorientação, de consequências fatais 
(Nietzsche), do pensamento grego no interior do próprio pensamento 
grego. E esta mudança vai cunhar o perfil, o caráter de toda a Europa, do 
Ocidente. Primeiro, Nietzsche, luminosamente, em O Nascimento da 
Tragédia, ao marcar que a Grécia Clássica, com Sócrates, Platão e 
Aristóteles, a qual se tornou o modelo, o programa para o Ocidente, 
constitui o momento de decadência do pensamento grego, um desvio ou 
uma desorientação em relação à Grécia pré-socrática, fundadora da filoso-
fia, do pensamento. Ou seja, a Europa, o Ocidente, então, passa a ser, pre-
dominantemente, a história da Grécia Clássica, enquanto e como a história, 
i.é, o enviar-se e o temporizar-se, da decadência, que assim se desdobra e se 
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realiza no desdobramento e na realização das possibilidades decadentes 
deste programa, deste projeto de ser – de ser homem. Que decadência? 
Queda de quê, em relação a quê? O fato é que o olhar do jovem Nietzsche 
sobre a Grécia transformou completamente, a partir de então, os estudos da 
filosofia e, de modo geral, da cultura grega. Sem dúvida, o estudo da Grécia, 
do pensamento grego passa a ser a.N. e d.N. – antes de Nietzsche e depois de 
Nietzsche, apesar dos amuos de Wilamowitz. Deixemos de lado, porém, 
sem comentário e sem esclarecimentos, a leitura e a interpretação de 
Nietzsche, ficando só o anúncio da transformação radical, da virada que 
significou o seu olhar, a sua compreensão/interpretação dos gregos. 

Na esteira de Nietzsche, no seu rastro, constituindo-se num autêntico 
sucessor e herdeiro, à medida que o confirma e o agudiza, temos Heidegger. 
Ele endossa o diagnóstico de Nietzsche e o agrava, à medida que mais o 
explicita e o aponta, minuciosamente, ao longo das etapas, das épocas do 
pensamento ocidental, em realizando a tarefa, para a qual Nietzsche concla-
mara, a saber, a necessidade da escrita de uma história velada da filosofia. E 
isso, ainda segundo Nietzsche, desde a certeza, desde a evidência que “com 
Platão começa algo totalmente novo ou, tal como igualmente se pode dizer, 
desde Platão falta ao filósofo algo essencial”13. Esta falta, ver-se-á, na 
verdade, é uma sobra, um demais. 

E este “algo totalmente novo”, inaugurado com Platão, Heidegger o 
caracteriza concisamente num escrito, numa conferência de agosto de 1955, 
intitulado/a Que é Filosofia? Ali é exposto como, com Sócrates e Platão e em 
discussão com a sofística, justo na tentativa de bem marcar a natureza do 
saber então emergente e que sequer filosofia se denominava, irrompe uma 
atitude, um modo de ser, que não mais um saber, como descrito, p.ex., por 
Heráclito, que é consonância (“Einklang”), a “harmonia”, mesmo e até 
porque sendo harmonia dos contrários, e que pode, deve ser entendida 
como serenidade. Um saber que, desde e como escuta e espera, se carac-
teriza como harmonia polêmica (de “pólemos”), como serenidade tensa 
(como uma natureza morta, de Cézanne!), e que é uma espécie de con-
sanguinidade de homem e de real, um mesmo de homem, vida e real. Então, 
porém, irrompe um outro e novo modo de ser que não mais é esta harmonia 
do e no saber, mas, sim, um modo de ser a partir do qual este saber passa a 
ser buscado, passa a ser querido e procurado afanosamente, isto é, passa a 
haver um anelo (“oréxis”) pelo, para o saber. É quando se instaura um eros 

 
13 Cf. Nietzsche, F., KGW III–2, 303/4, 30. 



AD MARCIAM 

446 

do, no e pelo saber, o qual se faz desejo e, mais do que desejo, mostra-se 
como uma busca sôfrega, aflita pelo saber, isto é, anseio, anelo e, por fim, 
cobiça, sanha. Agora, sim, começa, há, dá-se propriamente filosofia, mas o 
que era uma inclinação, uma tendência (phílos, philia), transforma-se, como 
dito, em anseio, anelo (oréxis) e que logo vira hýbris – sanha. O sophós, ao 
contrário do philósophos, não busca nada. Antes, ele é só espera e escuta. E 
celebração, aquiescência ao que, aí e assim, se dá, acontece. Ao contrário, 
hoje, a nossa pesquisa, p.ex., não é amor ao saber, amor à verdade, enquanto 
e como, desde espera e escuta, serena tendência ou inclinação (melhor, 
harmonia ou consonância com) ao saber, mas correria, devastadora cobiça – 
mais, lascívia. Saber sanhoso, assanhado. O atual pesquisador não é só um 
fornicador. Como todo fornicador, é também um afobado…! E o afoito, o 
afobado, aqui e sempre, faz mal à coisa – come cru… E também fica mal no 
ofício… 

Esta nova atitude, este novo modo de ser, põe em marcha um movimento 
que, em escalada, faz-se a vontade de saber, que é cobiça e sanha, e que se 
torna o entusiasmo – não, o furor e a fúria, que marcará o progresso do 
espírito, o otimismo da razão ou da lógica. Nietzsche diria, diz: “Surge então 
a crença segundo a qual a razão, seguindo o fio condutor da causalidade, 
está em condições não só de atingir os mais profundos abismos do ser, mas 
também em condições de corrigi-lo”14. Corrigir?! Então, a vida, a existência é 
como não devia ser?! ...!? Esta vontade de saber, a filosofia, porém, se faz 
uma corrida e uma correria pelo saber – aí e assim a escalada – até aos 
nossos dias, quando tal saber cumpre-se sobretudo como pesquisa, isto é, 
como uma sôfrega busca de elementos, de índices capazes de, com eles e 
através deles, exercer domínio e controle sobre todo e qualquer real, sobre 
toda e qualquer realidade possível. É quando, hoje, pensar, saber, se faz 
teorizar e o teorizar, na verdade, o imperativo do estabelecimento de 
relações cibernéticas, isto é, de controle, de classificação e de dominação do 
real, e desinteressada de toda e qualquer possível experiência de real, 
entendido desde e como possível transcendência, isto é, como doação que 
ultrapassa toda deliberação da autonomina da vontade humana, da 
autonomia do eu ou da consciência, a partir da qual, na modernidade, se 
exerce razão, lógica. É seguindo este percurso e potencializando este modo 
de ser que, ainda na formulação de Nietzsche, o saber, a filosofia, se faz 
como o exercício do espírito de vingança, quer dizer, a ação ou a atividade 

 
14 Cf. Nietzsche, F., O Nascimento da tragédia, nr. 15. 
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da vontade que, a todo e qualquer custo, quer não só saber e conhecer, mas, 
sob tais denominações e a propósito delas, quer corrigir (pois está dito e 
subentendido que vida é como não deve ou não devia ser, a saber, falta, 
privação, stéresis, deficiência, carência, enfim, culpa) e, por fim, hoje, 
enquanto e como cibernética, substituir todo real possível pela ilimitada, 
infinita possibilidade do virtual, isto é, do racional, do matemático ou 
numerado, digitalizado. O direito de, a partir de si (= sujeito, razão, lógica), 
corrigir e, por fim, substituir o real (virtualidade, cibernética) é o que é 
reivindicado pelo espírito de vingança (“vindicare”). E faz isso correndo 
atrás, perseguindo (pesquisando!) e, por fim, encurralando o real, de modo 
que ele não tenha saída, não escape – está, torna-se preso, seguro e sub-
metido. Isso, a saber, este correr atrás, perseguir e, por fim, encurralar e 
submeter, é o que está contido no étimo (então na experiência) alemão de 
“Rache” (“vingança”), proveniente de “rächen”, e que constitui a expressão 
“Geist der Rache” (“espírito de vingança”). Espírito, no sentido que passa a 
ser um modo de ser que age, que atua decisivamente, porém veladamente, 
sem precisar ser pensado, refletido. Este é, na verdade, o melhor modo de 
agir, de atuar, de tudo que radicalmente atua, age. Em outros termos, à 
medida que espírito, a vingança (isto é, o modo de ser anelo, que vira hybris) 
tem, é a força, o poder, ao qual não se precisa, cônscia e refletidamente, 
recorrer. “Espírito”, aqui, está apontando para uma espécie de aura, de halo, 
de medium. Assim impera, domina. Por isso, dirá o Zaratustra, “O espírito 
de vingança – esta foi até hoje a melhor reflexão dos homens”15 – isto é, da 
humanidade europeia, ocidental. Este “a melhor” é pura ironia, pois está 
subdizendo: é a reflexão que não é, de modo algum, reflexão alguma, mas 
algo que se faz e pelo qual se é feito, ao qual sempre se recorre, pois, sem 
fazer força, automaticamente, por direito adquirido... 

Neste contexto, verdade passa a ser e a querer ser função de verdade, só 
função de verdade, isto é, função de controle, de domínio, de certeza e de 
auto-asseguramento a todo e qualquer custo, a todo e qualquer preço, pois 
como certeza e (auto)asseguramento define-se verdade e respectivamente 
realidade no moderno horizonte, no projeto cartesiano. Controle, classi-
ficação e manipulação de si, do real, enfim, de tudo, de toda a vida ou 
existência. Verdade (alétheia?), entrevista como algum possível sentido 
ontológico, como alguma possível experiência marcada por transcendência, 
isto é, para nós, desde e como irrupção súbita, gratuita (salto e abisso) – isso 

15 Cf. Nietzsche, F., Assim falava Zaratustra, parte II, Da Redenção. 
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é futilidade, puerilidade. Isso absolutamente não interessa, pois só há a 
imanência absoluta do eu, da consciência autônoma (a “substância 
absoluta”, na formulação de Hegel), da razão calculante e calculadora, que 
tudo nivela, achata, iguala. Nenhuma diferença frente à igualdade, à 
unidimensionalidade e à uniformidade avassaladoras do eu, da razão, do 
cálculo – a substância absoluta. Sim, o homem, a Terra unidimensional. 
Assim se faz, assim se exerce o domínio da lógica, a expansão e a escalada da 
vontade, do projeto de formalização da linguagem, de toda linguagem – 
leia-se: de tudo, de toda realidade possível. Formalizar, isto é, numerar, 
calcular, controlar, assegurar tudo a todo e qualquer preço. Uma só 
linguagem, um só real, pois tal linguagem vale para tudo, para todo e 
qualquer conteúdo, como gostam de dizer. Deslumbrado, embevecido – de 
si, por si, para si, o “último homem”16 proclama: “Nós inventamos a 
felicidade”17. Só isso (= modo de ser vingança, hybris) vale, só isso é, só isso 
há. Um grande raso, um grande liso, um grande deserto. A monotonia de 
uma grande, de uma infinita planície. “Aplainar montanhas – isso é um 
grande pensamento”, são as alvíssaras de Stawroguin, o perfeito niilista, em 
Os Demônios, de Dostoievski. E: “O deserto cresce, o deserto cresce. Ai 
daquele que guarda em si desertos”. Isso é, sim, Europa, Ocidente, que 
historicamente se nos envia e, claro, assim nos determina essencial ou 
decisivamente. Um dom, um presente – de grego! Esses gregos – são 
velhacos, uns pícaros! 

9. A passagem do modo de ser harmonia para o modo de ser anelo, isto é, a 
instauração da filosofia propriamente dita, com Platão (caricaturalmente), 
constitui-se, na verdade, em um salto. Europa, Ocidente, é este salto – o 
modo de ser deste salto. Mais: é a vigência ou a dominação da positividade, 
da legitimidade deste modo de ser (i.é, o anelo pelo, para o saber) como 
sendo seu incontestável direito – e qual o real direito a este direito?! Fica a 
pergunta. Assim sendo, a história ocidental-europeia é o enviar-se e 
reenviar-se (o tempo) do modo de ser encarnado neste salto, neste direito, e 
que assim vai desdobrando e realizando as possibilidades, concretizando as 
configurações históricas contidas em tal modo de ser, isto é, em tal salto. Na 
 
16 ”Último homem”, isto é, na linguagem do Zaratustra, o homem mais homem, quer 
dizer, o homem que leva o homem do humanismo greco-cristão (= metafísica = espírito 
de vingança) à sua cumulação, à sua máxima ou extrema radicalização, enfim, que o põe 
pronto, de jeito, no ponto para a virada, para uma guinada... Ou não, né!! 
17 Cf. Nietzsche, op. cit., Prólogo, nr. 5. 
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verdade, pelo que se esboçou acima, tal história, em sendo o envio e a 
realização da atitude progresso do espírito ou otimismo da razão (= lógica), 
constitui-se propriamente na história do niilismo europeu. O niilismo, na 
compreensão de Nietzsche (e Heidegger na mesma direção, com a fala de 
esquecimento de ser), é a própria história ocidental-europeia. Isso é o que 
significa ser o niilismo a essência (a lógica, segundo Nietzsche) da ou a 
própria história europeia. Na verdade, sobretudo a história europeia como o 
tempo da vigência ou da positividade da razão [= cálculo, controle, (auto)-
asseguramento] e que se constitui no crescimento, mais, na escalada do 
niilismo ativo, quer dizer, do modo de ser que é a vigência ou a positividade 
do poder desta razão. Tal tempo, tal modo de ser, impera na nossa época 
como deserto verde, ou seja, como o entusiasmo da e com a técnica 
moderno-contemporânea, o tempo ou a época da dominação do racionalis-
mo tecno-científico – tecnologia realizando-se como informática ou 
cibernética (o virtual), que é o modo como, hoje, impera progresso, quer 
dizer, a escalada do espírito ou do otimismo da razão. 

Nietzsche, formulando esta história como a história de um erro, isto é, 
como a história do envio do desvio (= decadência) contido no salto, que é a 
entrada no tempo do anelo (= hybris), do progresso do espírito ou do 
otimismo da razão (a Europa, propriamente dita) – enfim, Nietzsche, 
falando desta história e em formulando-a, vai falar desta hora de 
culminação, de cumulação da razão como deserto verde, como técnica e 
tecnologia, como o tempo, a época ou a hora do rubor de vergonha de Platão 
– “die Schamröte Platos”18. Como? Que é isso? Apontemos para um breve
esclarecimento.

10. Vergonha. Bem, há vergonha e vergonha! Há uma vergonha típica de
má consciência, de culpa, e há uma vergonha que se faz, que se mostra
sobretudo como pudor – pejo, recato. Mas a vergonha da má consciência e
da culpa, no fundo, também é pudor. Independente de qualquer possível
moralismo ou falso moralismo, o que realmente está em questão?

Vergonha é um gesto. Um gesto da alma. Do espírito?! Antes, talvez, um 
gesto do corpo, considerando que corpo, enquanto o mesmo ato que é 
sentir-ver-dizer, o ato de fazer-se ver ou a irrupção do visível, constitui-se 
no ato ou no acontecimento inaugural, fundador da vida, da existência. O 

18 Cf. Nietzsche, F., Como o mundo verdadeiro enfim tornou-se fábula, em Crepúsculo dos 
Ídolos. 
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acontecimento arcaico, súbito, i-mediato. Corpo é este acontecimento, este 
ato. E, é preciso destacar, vergonha é um gesto sempre em presença, diante 
de um outro – um gesto de recuo, de retraimento, em guarda e resguardo. 
Um gesto de proteção. Adiante, voltar-se-á a isso. Outro, aqui, agora, para 
nós, não é, não será outra pessoa. Outro, aqui, agora, para nós, estará 
dizendo a alteridade ou mesmo a diferença como tal, quer dizer, trans-
cendência, que é o acontecimento vida, corpo. Assim, transcendência não 
estará falando nada no sentido de um algo subjacente além – uma causa, um 
autor, um sujeito, natureza, Deus –, mas o acontecimento de irrupção da 
vida, da existência, ou seja, um ou o acontecimento que se faz desde nada, 
por nada, para nada, a saber, o proto salto, o a-bysso ou abissal. É neste 
sentido e assim que, irrompendo vida, irrompe corpo, faz-se ou dá-se corpo 
(= ver-sentir-dizer), isto é, o homem, a vida humana. Transcendência, 
portanto, também não é nada que esteja se opondo e se contrapondo 
dialeticamente a alguma imanência, algum dentro ou interior. Não. Em 
questão está só a designação deste acontecimento inaugural, o fundo ou o 
fundamento abissal (portanto, sem nenhum fundo ou fundamento) sem, 
p.ex., dentro ou fora, interior ou exterior, mas até e sobretudo a condição 
para que venha a ser possível, posteriormente, tal fala. Transcendência está 
falando um, melhor, o acontecimento da ordem daquele evocado e invo-
cado por Rilke, e por nós já referido, na abertura de Sonetos a Orfeu: “Uma 
árvore irrompeu – ó pura transcendência!” “O reine Übersteigung”, isto é, 
puro e simples transbordamento, ultrapassamento, excesso, doação, dádiva, 
presente. Pura irrupção, trans-bordamento. Pura, isto é, simples, sem 
porquê e sem para quê, sem de onde e sem para onde. Pura gratuidade – 
simples, mero de graça. Foi por nada, não! Foi sem querer! 

11. Mas, ora, que tem a ver o “rubor de vergonha de Platão” com isso?! E 
por que Platão? Lembremos que Platão, aqui, está só e tão só nomeando e 
caracterizando o modo de ser filosofia inaugurado com a entrada em cena 
do anelo pelo, para o saber – o pôr-se em marcha do otimismo da razão, do 
progresso do espírito. É isso e assim a caricatura, ou seja, o platonismo. E por 
que Platão, na cumulação, quer dizer, no acabamento por completude, por 
plenificação (i.é, por ter podido tudo que podia poder e, então, por ter se 
saturado ou se ter enchido todo) da história de um erro, isto é, da história do 
otimismo da razão ou do progresso do espírito (do platonismo) – enfim, 
por que Platão, agora, se envergonha? Por culpa, por má consciência. 
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Remorso! Arrependimento – aí a metánoia. Como?! É que o salto, que põe 
em marcha a filosofia como anelo19, como eros do/para o saber, já o é desde 
e como má consciência, quer dizer, com vergonha de ser/ter pouco saber, de 
ser/ter menos saber do que devia, do que precisava. Quer dizer, porque o 
saber que se mostra, se mostrava como harmonia ou consanguinidade é/era 
um saber finito, pouco, limitado (dá-se, dava-se, acontecia, desde e como 
escuta e espera e era bastante, suficiente!) mas, agora, para dar conta do 
acontecimento-anelo, deste salto, faz-se preciso, fazia-se necessário mais, 
muito mais saber. Dar-se conta do acontecimento, do salto?! Sim, o impera-
tivo de dar-se conta deste acontecimento cobrando dele razão ou direito de 
ser, ou seja, uma atitude que quer causa, princípio entendido(a) como 
substrato ou substância fora e antes do acontecimento e responsável pelo 
mesmo. Já está em cena o bípede ingrato, quer dizer, o tipo que já é 
revoltado ou insurgido contra o salto, o proto-salto, ou seja, contra a 
irrupção súbita e a doação, a dádiva, o presente, que é a vida, a existência. 
Agora, de algum modo, é preciso ter autor, é preciso ter causa, isto é, é 
preciso ter responsável e responsabilidade. Saber, isto é, controle, 
administração da vida (do condomínio?!), é preciso. Não se aceita doação, 
gratuidade. É, sim, uma ingratidão. Revolta. 

No rubor de vergonha de Platão, isto é, na hora da cumulação da 
metafísica, enquanto e como a hora de plenificação-saturação (= limite) do 
saber que se faz como vontade ilimitada do profundo, de fundo e de 
fundamento, quer dizer, no tempo e na hora de saturação da busca, melhor, 
da corrida e da correria atrás do proto-sujeito, da substância, de a causa – 
enfim, nesta hora, Platão (i.é, a história ocidental, a Europa, encarnada em 
Nietzsche e Heidegger) faz, para trás, de volta, o mesmo salto que, na 
instauração do anelo, fez para frente enquanto e como o salto que ensejou a 
entrada em movimento do progresso do espírito, do otimismo da razão ou da 
lógica (= saber e conhecer, a ciência europeia ou a metafísica). Este passo de 
volta, este recuo ou retraimento, marcado na e pela vergonha, é o passo que, 
na nossa história, é indicado, acenado, no percurso do pensamento 
Nietzsche-Heidegger, que é o afundamento no mesmo instante, na mesma 

19 É preciso que se diga: tudo que é radical, essencial na e da vida, faz-se, dá-se desde e 
como salto – o súbito, o i-mediato – repetindo ou retomando, sempre, a cada gesto ou 
acontecimento-vida, o ato inaugural de vida, de existência. Salto é, portanto, a porta de 
entrada, o acesso a todo acontecimento decisivo, p.ex., a entrada neste, a instauração 
deste modo de ser, aqui denominado anelo, e que vai pontuar a história ocidental, 
europeia.  
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hora, no mesmo envio ou destino histórico, quer dizer, na mesma experi-
ência de história. Afundar, aqui, quer dizer: entrar nisso e levar isso até o fim 
– sim, pensar até o fim. E assim, por esta via, poder tudo que o poder do 
saber pode poder e, então, experimentar limite – finitude, não saber. 
Fraqueza, fragilidade. Limite como lugar próprio. Aí, talvez, saciedade, 
satisfação, alegria. Jovialidade – a “Heiterkeit” no riso, do riso, que se 
destampa quando, de repente, subitamente, se desfaz em nada uma grande 
tensão20, uma grande espera ou expectativa, a saber, a espera, a expectativa 
(a vontade!) do saber, da metafísica, pelo fundo, pelo fundamento. Não há 
fundo. Não há fundamento. É de graça. É gratuito. É sempre sem querer. E: 
um grande riso, uma grande gargalhada. Que bom! Muito obrigado! Muito 
obrigado! 

Tem-se assim esta coisa estranha: Nietzsche, Heidegger, cada qual e 
ambos na mesma viagem, na mesma experiência histórica (um pleonasmo, 
pois real experiência, real afeto ou páthos, é sempre história), são Platão! 
Nietzsche-Heidegger é, cada qual, o próprio Platão pensando até o fim a 
decisão platônica de, para anelo; de, para vontade ilimitada de saber e de 
poder (de verdade, diz Nietzsche) no e do saber, enquanto e como vontade 
de infinito, que, na verdade, é revolta contra o finito, isto é, contra salto, 
doação, gratuidade. A dominação do l’homme révolté, o império do bípede 
ingrato. No salto para trás, de volta, é ganho, é reconquistado o limiar 
perdido, extraviado no salto para frente, no afã, desejo, anelo e, por fim, 
cobiça e sanha, isto é, hybris, de, para infinito. O im-possível. Arrogância, 
presunção, soberba. O limiar então perdido, extraviado, é a própria vida, a 
própria existência no seu ato fundador, inaugural – o a-bysso, a doação. A 
vigência, a dominação de hýbris não é só revolta, ingratidão, mas também e 
principalmente ódio. O mal... 

 
20 Está-se aqui a parodiar e parafrasear a agudíssima definição de riso dada por Kant, em 
Crítica do Juízo,§ 54, Observação: “O riso é um afeto desde, a partir da súbita 
transformação de uma tensa espera em nada”. A tensa espera do Ocidente, a grande 
expectativa da Europa, e que, de repente, se desfaz em nada, é a espera que se faz como 
reclamação, reivindicação de fundo, de fundamento, de causa, de sujeito, de autor. É isso 
que, de repente (= salto), como bolha de sabão, se desfaz em nada e... destampa-se num 
riso, numa grande gargalhada. Sim, riso é coisa que, de repente, se des-fecha, se des-
tampa. É este o riso do estulto Zaratustra, isto é, de Nietzsche, de seu pensamento, de sua 
obra. Neste des-fechar ou des-tampar (o riso) abre-se, instaura-se uma de-cisão, uma 
“Ent-schliessung”, um “ent-schliessen”. Nisso e assim a experiência do fim da metafísica. 
Aí e assim o ponto de virada, de metánoia – o divino, o sagrado do não saber, do não 
poder. E: sim, alegria, satisfação. Muito, muito obrigado!  



QUE É EUROPA, OCIDENTE? – VOGEL 

453 

Quem diria! Nietzsche é Platão envergonhado, arrependido; Heidegger, 
igualmente, é Platão envergonhado, arrependido. É a história da filosofia, da 
metafísica – envergonhada, arrependida. A história europeia, ocidental. É só 
um ato. Só um instante. Um instante de dois mil anos, uma duração, um 
“aión” e tanto! Mas um instante, pois um só ato, um só acontecimento, que 
se altera, que se diferencia, que se faz tempo, em se agravando, em se 
intensificando – o tempo europeu, a história europeia. Um dia. O dia 
europeu. O dia pensado por Nietzsche, por Heidegger. Aurora (dourada?!), 
zênite, ocaso. Nietzsche, juntamente com Heidegger, é a hora grande deste 
ocaso. É isso, principalmente, que diz o seu Zaratustra, que é o pensamento 
do ocaso, o ocidente do Ocidente – o declínio de Zaratustra. Ouça-se, o 
ocaso, a descida ao fundo, por parte da Europa, do sol europeu, do dia 
europeu, da filosofia, da metafísica – a lógica, a razão. O tempo do 
Zaratustra, melhor, da obra, do pensamento de Nietzsche, é o tempo de um 
dia, deste dia. Que é o pensamento do fim – do ir até o fim, do pensar até o 
fim, isto é, ser, vir a ser tudo que pode e que pôde este poder, a saber, a 
Europa. E este fim é começo (arché), que ao longo de toda hýbris não se 
desfez, não se apagou. O irromper deste modo de ser homem, quer dizer, 
este modo de ser sob a égide e o destino (maldição? Bênção? Presente – de 
grego?!!) do olhar, do ver (ou, se se quer, do ouvir, que vital-existencial-
mente diz a mesma coisa). Mas, de qualquer modo, ser no sentido, na 
determinação de ver, isto é, do aparecer e do mostrar-se enquanto tais. “Sou 
luz. Ah, que eu fora noite. Mas que sou cingido e ungido de luz – esta é 
minha solidão”21. Na noite, na mais funda noite; no esquecimento, no mais 
fundo esquecimento, não pode não ser ver, luz. Assim fala o homem 
ocidental, o homem europeu, quando em torno dele, dentro dele, para fora 
e para além dele tudo se faz noite. Sua hora, seu tempo, seu medium fez-se 
noite – mas não pode não ser luz, não pode não ser ver. E isso, esta 
escuridão, da fundura desta escuridão nasce, renasce, desperta lembrança, 
uma grande lembrança. Grande, isto é, arcaica, essencial, imemorial – 
originária. Esta hora é hora desta retomada, desta recordação – a virada, a 
revirada que retoma, que repete. Desde dentro do maior esquecimento, 
desde dentro do maior extravio, uma lembrança, uma grande lembrança – 
de nada, para nada. Evidencia-se o sem fundo de todo fundo, o sem 
fundamento de todo fundamento. Uma grande lembrança – de nada, de 
nada... para nada, para nada... É o que se ouve na, desde a fala de um outro 

21 Cf. Nietzsche, F., Assim falava Zaratustra, II, O Canto noturno. 
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escutador, de um outro mártir, isto é, de uma outra testemunha, desta hora, 
deste tempo: “Há, dá-se um esquecimento de toda nossa existência, um 
ensurdecimento de todo nosso ser, tal como se tivéssemos tudo encontrado. 
Estamos nisso. Faz-se, dá-se um emudecimento, um esquecimento de toda 
nossa vida, tal como se tivéssemos tudo perdido; uma noite de nossa alma, 
onde sequer a centelha de uma estrela, onde nem mesmo a fagulha de uma 
acha de lenha nos ilumina. E somos isso”22. Uma lembrança, uma grande 
lembrança. De nada, de nada, de nada... Noite, noite, noite... Graça, graça, 
graça... Gratuidade. Doação, doação, doação... Muito obrigado! Muito 
obrigado! 

12. De volta, para trás. “Um passo atrás”, denominou Heidegger em diálogo 
direto com Hegel; “um retro-movimento, um movimento de volta”, “eine 
rückläufige Bewegung”, denominou Nietzsche, em levando o niilismo até o 
fim, ao imperativo da mesma experiência de pensamento. Este “de volta”, 
este “para trás”, porém, insistamos, não se refere a nenhuma data. Nada de 
calendário e nenhum desejo, aspiração de recuar no tempo para, nostálgica 
e doentiamente se instalar, se reinstalar em alguma “era perdida” ou em 
alguma “idade do ouro”, em algum clássico, para refazer um feito, que teria 
sido mal feito, a saber, a própria vida, a própria história. Nada de querer 
corrigir o passado, retificá-lo e melhorá-lo. Não há como desfazer o feito. 
Sequer os deuses o podem, disse Aristóteles. Esta presunção, esta futilidade 
não está em questão. Em questão está, sim, uma retomada, mas a retomada 
do humor, do tom, do páthos vital, que é o modo próprio de ser da própria 
vida, da própria existência, que se mostra, enquanto e como história, como 
o mesmo que em si mesmo se altera, se diferencia – se transforma. Portanto, 
só, tão só a retomada de um registro, que precisa pontuar a vida, a exis-
tência, uma vez que é a própria consistência da vida, a própria textura da 
existência, enquanto e como história, isto é, alteração, diferenciação. Enfim, 
tempo. A experiência que põe e impõe riso restitui este modo de ser radical, 
essencial. É assim que o fim da Europa é começo, outro começo, que é 
sempre e irrevogavelmente o mesmo começo, a saber, vida, existência 
humana na sua textura de absoluta transcendência (súbita irrupção, 
doação), na sua a-byssal consistência. 
 
22 Cf. Hölderlin, F., Hyperion oder der Eremit in Griechenland, Band I, Erstes Buch, in 
Friedrich Hölderlin Sämtliche Werke, I, Tempel-Klassiker, (Wiesbaden: Emil Vollmer 
Verlag), 455. Ou Hölderlin, F., Hipérion ou o Eremita na Grécia, trad. Márcia Sá 
Cavalcante Schuback (Rio: Gen/Forense Universitária, 2012), 71. 
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Esta retomada do registro-vida é o que constitui, no ápice da história de um 
erro (= metafísica ou o modo de ser, de pensar que quer, a todo custo, 
fundo, fundamento, substância, causa, autor), virada. Virada ou metánoia – 
um outro registro, outro humor, uma outra modulação no andamento vida. 
Outro, considerando o vigente, o dominante, a saber, a metafísica. Este 
outro, porém, é velho, muito velho, velhíssimo... Enfim, um outro espírito e 
que, sim, marca uma guinada. E, estranho, tal virada, tal metánoia, é con-
quistada, reconquistada através, graças à vergonha, graças ao pudor, que é 
conquistado, re-conquistada(o), devolvendo vida. Vergonha, pudor?! 
Reconquistado? De novo esta pieguice! Bem, mas continuando com o 
estranho, Nietzsche dirá que vergonha, pudor (“Scham”, “aidós”) é o senti-
mento, o páthos, condizente com dor23. O arrependimento é a reconquista, a 
retomada de pudor. Vergonha, pudor, e não compaixão. O fato é que pudor 
dignifica (isso é que significa “condizente”) dor, isto é, deixa dor ser dor. 
Isso é o que não acontece na, com a compaixão24. Mas, ora, e por que dor? 
Algo decisivo, pois vida é dor. Dor é só, tão só outro nome de vida enquanto 
e como finitude, limite – indigência e, a partir daí, a necessidade da ação. A 
vida, toda vida (ouça-se: o homem, a vida ou a existência humana), é ação, 
atividade de dor e, então, sempre dor transformada, transfigurada que, 
então, se faz alegria. É isso a criação. Dor (a finitude, o limite) põe, impõe 
ação. Na e como ação, transformar, transfigurar dor é o que significa deixar 
dor ser dor. E deixa à medida que a acolhe, diz sim a ela e, assim, a torna 
ação e, na e como ação ou atividade, a transformação ou transfiguração, que 
é criação. E nisso, desde isso e como isso, a saber, transfiguração de dor na e 
como ação – enfim, nisso alegria. Uma grande alegria. Grande, isto é, 
constitutiva, essencial, própria. A necessária e possível. 

23 Cf. Nietzsche, F., Assim falava Zaratustra, IV, O homem mais asqueroso (O mais feio 
dos homens). 
24 Não vai se entrar, aqui, em considerações sobre a compaixão, isto é, sobre o impossível 
de tomar sobre si a dor do outro, à medida que dor é o indivisível, o impartilhável – o só 
e o mais só. Portanto, o in-com-partilhável. Por ter, ser, esta presunção, a saber, de 
(com)partilhar e democratizar a dor, é a moral cristã moral de rebanho, de horda, pois 
tende a tudo achatar, nivelar, uma vez que não deixa a dor do outro aparecer, fazer-se 
como sua ação própria, como sua identidade – sua criação. E por querer exorcizar de si a 
dor, i.é, o limite ou a finitude (na, desde a vontade de correção, reforma e mesmo 
substituição da vida), também a metafísica é moral (i.é, imperativo ou dever ser) de 
compaixão, de autocompaixão, autocomiseração. Deus morre, morrerá de compaixão 
pelo homem. 
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O anelo, a vontade ou a sanha do, pelo saber, no fundo, em última instância, 
quer tirar de si, isto é, do homem, este fardo, a saber, a dor que o homem é – 
afaste de mim este cálice!... E por isso, graças a isso, a filosofia (o anelo do, 
pelo saber) se faz compaixão pelo homem, pela vida. Metafísica, Deus, toda 
ciência ou saber ocidentais, à medida que vontade de correção, de reforma 
e, por fim, de substituição da vida, da existência, é compaixão da, pela vida; 
da, pela existência. Sim, autocompaixão, pois, no fundo, toda compaixão é 
auto-compaixão, auto-comiseração. Nisso e disso morre a metafísica, a 
ciência, Deus. Deixemos isso, porém, de lado. 

Mas este negócio está um enredo por demais enredado – um cipoal, sim. 
Conquistar, reconquistar pudor, vergonha? E vida, assim, devolvida? 

13. Usando, talvez abusando, do direito à caricatura e, então, retomando a 
fala do saber como o modo de ser harmonia e sua passagem para o modo de 
ser anelo, temos, teríamos o seguinte sentimento de Platão: há, dá-se saber, 
sim. Mas, infelizmente (!), é pouco saber; é menos do que devia. Pouco, 
menos, devia?!... O fato é que Platão – leia-se: o saber, a filosofia, o homem 
ocidental, europeu – se envergonha de ser fraco, melhor, de ser menos forte 
do que precisava, do que devia ser. É preciso mais, muito mais. É preciso 
buscar mais, é preciso querer mais, correr mais atrás disso, a saber, o saber. 
O in-finito, a desmedida, a hybris já se fez, já se arrogou medida. Já vige 
presunção, soberba. Quando, na cumulação da história de um erro, é falado 
do “rubor de vergonha de Platão”, acontece, então: agora, Platão se enver-
gonha da vergonha que teve, que tinha. Ele se envergonha da vergonha que 
teve/tinha de ser fraco, de ser pouco, de ser pobre, enfim e melhor, de ser 
menos do que devia ser. E quem diz, disse isso?! Já é má consciência, revolta 
– l’homme révolté, bípede ingrato. Quer dizer, na primeira vergonha, entrou, 
já tinha entrado má consciência, ressentimento, inveja, ingratidão – o 
sentimento, mesmo a evidência de ser pouco, de ser menos do que precisava, 
do que devia ser. Entrou em cena, em marcha o progresso do Espírito, o 
otimismo da lógica. Agora, na outra ou na segunda vergonha, ele, Platão, se 
envergonha da vergonha que teve. Agora, se envergonha da vergonha que 
teve por ser fraco, poco, finito – e vira inocente, fica sem vergonha. Ele vira 
pobre, fraco, isto é, finito, sem vergonha! Ora, por quê?! Evidencia-se, agora, 
que ele se envergonhava do só, da única coisa ou do único modo possível de 
ser que lhe cabia; envergonhava-se da absoluta necessidade, que era, que é a 
dele, a saber, ser o que é, ou seja, homem e só homem. Ora, por que, para 
que envergonhar-se se foi, se aconteceu (a vida, a existência) sem querer, de 
graça?! Sim, envergonha-se, então, porque má consciência (revolta, ingra-
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tidão) já se instalara, já se fizera. Agora, desde a evidência do só que pode, 
então, que precisa ser, ou seja, desde a repetição, a retomada de vida na sua 
i-mediatidade gratuita, abissal – agora ele toma, retoma sobre si a sua
condição de finito, a sua necessidade, como tudo o que pode e o que precisa
e o que deve ser. E alegra-se disso. E satisfaz-se nisso e disso. Ele até e sobre-
tudo cai na gandaia, que é a alegria e a satisfação da gaia ciência, do saber
alegre, satisfeito, gaiato. Até perde a circunspeção exagerada da coruja – ou
do Simão Bacamarte, que passeava seu douto saber, “abotoado de circun-
speção até o pescoço”, pelas ruas da pacata Itaguaí, então tornada templo do
saber e centro do universo...

Ele, Platão, se envergonhava disso e, então, na vergonha e desde 
vergonha, procurava esconder, escamotear isso, a saber, este modo de ser, 
este seu modo irrevogável e insubstituível de ser. Ele escondia sua fraqueza, 
sua finitude, sua indigência – sua humanidade. Isso é que é a proteção, a 
superproteção que ele buscava na vergonha, desde vergonha e com ver-
gonha. Fez-se um calo e o embruteceu, o insensibilizou. Agora, ele pondera: 
ora, por que, para que esconder, para que proteger e superproteger o que é 
sobra, transbordamento, superabundância – pura doação de, na trans-
cendência?! Transbordamento, superabundância de pouco, de pobre, de 
finito, de indigência – de vida, do só que pode/precisa ser. O forte, o 
poderoso, é o exposto, o largado, o abandonado no que é e como é, ou seja, 
no e como limite, no e como finito, no e como o que é em sendo tudo que é 
e, então, tudo que pode ser – a irremediável condição de finito. Isso é tudo. 
O pouco, o finito, é tudo. Jovialidade, “Heiterkeit”. Para onde foi, para onde 
teria ido nossa jovialidade, nosso bom humor, nosso lado alegre e gaiato, 
feliz, nossa suficiência e satisfação (tudo isso está dizendo Heiterkeit), 
pergunta Nietzsche na Gaia Scienza25. Forte mesmo é absolutamente não 
precisar ser forte... Fartura mesmo é absolutamente não precisar de nada 
além da indigência que é... Riqueza mesmo é suficiência na, da indigência... 

Assim, agora, na segunda vergonha, em se envergonhando da vergonha 
(má consciência, culpa) que tinha, que teve, que era, Platão retoma, 
recupera a linha, o limiar perdido, abandonado no salto para frente, isto é, 
no salto em direção à força (demais!), ao poder (demais!), quer dizer, rumo 
ao furor e à cobiça do progresso do espírito, do otimismo da razão, do in-
finito do saber e do poder – sim, a Europa. Agora, o salto para trás, de volta 
– sim, em arrependimento, ele, Platão, é trazido, reconduzido à sua

25 Cf. Nietzsche, F., A Gaia Ciência, Livro V, nr. 343. 
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condição necessária, isto é, ele retoma liberdade, ou seja, o ser livre para seu 
poder ser, que é o só e o único que pode, então, que precisa ser. Isso é, sim, 
nascer para a própria aurora. Uma virada, uma revirada para o velho, o 
antigo, o antiquíssimo – a vida, a existência, no seu irromper finito, pobre, 
pouco. Tudo. Sem além e sem aquém. Este âmbito, esta circunscrição, é o 
absoluto. Faz-se, torna-se o que é: sim, um pobre (finito) sem vergonha! Mas 
todo pudor (recato) – quer dizer, contensão enquanto e como guarda e 
resguardo do lugar, do lugar próprio; da hora, da hora própria ou do tempo, 
do seu tempo certo. A sua pátria, o seu lar, a sua casa – a Terra. Este, isso é 
o outro, o absolutamente outro que se abre, se põe e se impõe no e como o 
transbordamento de transcendência – o absolutamente outro em presença 
ausente, em ausência presente. O sagrado, pois abissal; porque sem porquê. 
Não é preciso porquê, para quê. Diante disso, frente a isso e mesmo frente e 
diante do ter se envergonhado todo culpa e má consciência, a psudopudititia 
– vergonha frente a isso e assim, a transcendência, isso realmente é digno de 
vergonha, de arrependimento. “Metánoia”, dizendo virada, diz também 
arrependimento. O Platão arrependido faz-se, vira um tipo alegre, satisfeito 
– um Sísifo, realmente feliz. Pátria, casa, lar – Terra. 

Europa, tal como o Quixote, depois da derrocada em Barcelona, volta 
para casa (a Mancha, a pátria) arrependida, contrita, humilde, até humil-
hada – também ela, principalmente, desarmada e descalça. Europa é a 
Barcelona da Europa... Pois, afinal, a Europa, a filosofia, é mesmo uma 
quixotada, uma grande quixotada.  

14. Agora, sim, enfim, por fim, Márcia, para fechar com o Quixote – mas o 
nosso, aqui do trópico. Que não é “O da Triste Figura”. Como? Por quê? 
Você sabe, este nosso disse e cunhou sua vida in hoc signo: “Não me 
envergonho, por ser de escuro nascimento. Órfão de conhecença e de papéis 
legais, é o que a gente vê mais, nestes sertões... Quem é pobre pouco se 
apega, é um giro-giro no vago dos gerais,...” Ah, escuro nascimento, pobre, 
sem vergonha, papel passado, legal, desapegado... Tudo bem! Assim vale! 
Este é o mundo, o tamanho do mundo do homem humano – travessia. A 
Europa cabe aí. Ela está convidada para a festa – alegria. E: “O vau do 
mundo é a alegria”26. Riobaldo – o rio à toa, o rio em vão, rio abaixo, rio a 
fora, rio a dentro, o rio… 

 
26 Rosa, J. G., Grande Sertão: Veredas, op. cit. 232. 
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– “Zé-zim, por que é que você não cria galinhas-d’angola, como todo mundo
faz?”

– “Quero criar nada, não... Eu gosto muito de mudar.”27

Falou! Valeu! Vale. 

27 Ibid., 35. 
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Mortal Community 

John Sallis 

Mortality exceeds the human. It exceeds all that, as human, one properly is. 
It charts a way by which – on which – humans exceed themselves. 

It is not that mortality belongs to the human, as do, for instance, various 
needs or various traits. Rather, as an infinitely removed limit, it is, none-
theless, a moment in the delimitation of the human. 

The elemental bond to death binds humans to an absolute beyond, 
which is not itself a being but a limit of being and which has nothing 
whatsoever to do with a life that would recommence after death, not even 
with the promise or the hope of such survival. The bond to death binds 
humans to a not being that one cannot be. It is a bond to a non-event that 
infinitely exceeds what is one’s ownmost, one’s propriety. In the words of 
Nancy: death is “the unmasterable excess of finitude.”1 

Yet, there is concurrently a reversion from this beyond back upon one-
self as one properly is; thereby one is disclosed to oneself as a mortal being. 
One is stretched beyond oneself, drawn toward the limit, which, in turn, 
recoils upon one’s sphere of ownness, giving one back to oneself. As the 
proper thus proves to admit – even to require – the intrusion of the beyond, 
of the improper, it is unveiled as having its opposite within itself. As a 
proper to which the improper belongs, as this monstrous contradiction, one 
is set upon the course of life. 

Death is not, as such, communal. In the words of Pascal: “one will die 
alone.”2 Yet, this is to say that each and every one will die alone, that all will 

1 Jean-Luc Nancy, La Communauté désoeuvrée (Paris: Christian Bourgois, 1990), 37. 
First published 1986. Hereafter cited as LCD, followed by 1990 edition page numbers. 
2 Blaise Pascal, Pensées (Paris: Hachette, n.d.), §211.
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die alone, that we, all of us, as the mortals we are, have in common the bond 
to death. As mortal beings we constitute always already a minimal com-
munity, even if most of those belonging to the community have almost 
nothing else in common with their fellow humans, indeed, even though 
many will in other respects sustain antagonisms that will set them apart 
beyond all hope of community. And yet, we – all humans – constitute a 
community of mortals. 

Yet, what does it mean to be communal, to belong to a community? How 
is the concept of community to be determined? In what sense does having in 
common (κοινόν) constitute a community (κοινωνία)? What must be had in 
common and by whom in order for a community to be formed? 

In Shakespeare’s The Tempest one of the speeches describes the ideal 
form of community. The speech is delivered by Gonzalo, the “honest old 
councillor” to the king. Though Gonzalo’s description is not the only 
presentation of a form of community found in the play, it is the only pre-
sentation made explicit in a speech. All the other forms of community that 
the play sets out, such as that gathered around Prospero at the end of the 
play, are enacted, are presented in deeds rather than in words. 

In his speech Gonzalo describes what he terms a commonwealth, 
effacing the difference – if there be one – between a community and a 
polity, or rather, determining the polity precisely as a community, as a per-
fect community, indeed as the ideal community. He begins his speech in 
such a way as to signal that all he goes on to describe are prohibitions that 
would obtain in the commonwealth: 

I’ th’ commonwealth I would by contraries 
Execute all things, for no kind of traffic 
Would I admit; no name of magistrate; 
Letters should not be known; riches, poverty 
And use of service, none; contract, succession, 
Bourn, bound of land, tilth, vineyard – none; 
No use of metal, corn, or wine or oil; 
No occupation, all men idle, all; 
And women, too, but innocent and pure; 
No sovereignty – 3 

 
3 William Shakespeare, The Tempest, ed. Virginia Mason Vaughan and Arden T. 
Vaughan (Walton-on-Thames, Surry, UK: Thomas Nelson and Sons, 1999), II.1.148–57. 
References are to act, scene, and line. 
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In this speech Gonzalo identifies the commonwealth as a community. This 
community he describes as one in which all would have all in common. The 
many would form a perfect unity, a whole in which none would contend 
with another, thus a whole undisturbed by difference, a perfectly homo-
geneous whole. All the institutions, practices, or instruments that could set 
one citizen against another, that would be a condition capable of engen-
dering such contention, or that would be a result of such differences would 
be excluded. There would be no commerce (traffic) conducive to setting 
seller against buyer. There are to be no magistrates, since there would be no 
conflicting claims to be settled. Division would be prohibited between 
learned and ignorant, between rich and poor, between landed lords and 
indentured servants, between sovereign and subjects. 

The most significant exclusion is that of occupations, which in other 
commonwealths would provide for the basic needs of life by the use of 
metal instruments and the cultivation of agricultural products. Thus, there 
would be no need for labor. All, both men and women would remain idle. 

Yet, even in such a perfect community the basic needs of life would 
necessarily remain and would have to be provided by some means. Hence, 
the total exclusion of labor would be possible only if these needs were 
satisfied in some other way, from some other source. 

After a brief interruption by two antagonistic courtesans (Sebastian and 
Antonio) – dividing the whole speech into two unequal parts, so that its 
content is enacted – Gonzalo continues by identifying the source from 
which the basic needs would be satisfied: 

All things in common nature should produce 
Without sweat or endeavor; treason, felony, 
Sword, pike, knife, gun, or need of any engine 
Would I not have; but nature should bring forth 
Of its own kind all foison, all abundance, 
To feed my innocent people. 

The Tempest, II.1.160–65 

The basic needs, perhaps all needs, would be satisfied by nature, which 
would produce everything required to satisfy these needs. Nature would 
bring forth its products in such abundance that there would be no need for 
anything to be fabricated by human labor. Thus, all the acts and 
instruments by which some would rob others of such products would be 
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excluded from this entirely communal commonwealth. In addition, nature 
would produce all things in common. The ideal community would be one in 
which by nature all would have all in common. 

And yet, consequently, such a community would be possible only on the 
basis of the abundant productivity of nature. In other words, a community 
of this kind presupposes that nature brings forth in abundance things of its 
own kind, that is, natural things in distinction from things fabricated 
through human labor. Should nature prove not to produce such things in 
sufficient abundance, then such an ideal community could never come 
about. Labor would prove necessary – as humans cannot survive without 
food, shelter, and clothing – and, with it, all those institutions, pratices, and 
instruments excluded from the ideal community would be reintroduced. 

It is nature that disrupts the ideality of the ideal community, even 
though, nonetheless, such a community remains the ideal from which, in 
divergence from which, the nature of community (both subjective and 
objective genitive) is to be thought. It is the ideal by which is to be measured 
also the communal moment – if there be such – within a polity – that is, it 
marks the beginning of political thinking. 

The community of mortals is quite remote from – almost diametrically 
opposed to – the ideal community, in which all have all in common; for it is 
a community in which, as such, none have anything in common except 
their mortality. Death individualizes absolutely; it withdraws one from 
every community, even from the community of being. It withdraws 
absolutely, absolves one from all bonds that one would have had to others. 
Death suspends one in absolute nonbeing, from which there can be no 
reach toward the other. To belong to the community of mortals, to be 
bound to die, is to be oriented in one’s very being – whether knowingly or 
not – to one’s utter withdrawal from community. The community of those 
who have in common their mortality (and in some cases almost nothing 
further) is a community constituted by the intimation of withdrawal from 
community, which is, at the same time, a withdrawal of community from 
the deceased. It is a community of those – all of us – who share the prospect 
of a withdrawal from community that is, at once, a withdrawal of 
community. At the very heart of the community of mortals lies the exigency 
of this double withdrawal. The very sense of this community is that each 
and every member is subject to eventual withdrawal; it is a community 
based on the very withdrawal from/of community, a community that bears 
within itself its coming dissolution, its own demise. 
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And yet, even from this contradiction of being and nonbeing, a bond 
extends to others; or rather, others extend their reach toward the deceased, 
drawing him back, in a certain way, into being, resurrecting him. In 
memory and in all the forms in which memory can be objectified, in all the 
memorials that can be observed, and in all the monuments in which 
memory can be embodied, the deceased is brought back, is granted survival 
beyond death; in his very nonbeing, he is made present. For the most part, 
those who memorialize the deceased are the members of a community to 
which the one who has died belonged. The community may be that of the 
immediate or extended family, of close friends, or of a wider circle of others 
who knew him. At the very minimum, all these have in common a relation 
of a specific kind to the deceased, as well as the sorrow that they share in 
their mourning. They may share, in addition, reanimating memories of 
actions and events that were significant in the life of the one who has now 
passed away. In being memorialized in his very nonbeing, the deceased is 
drawn into these communities. Of those who memorialize him, bringing 
back the one who has passed away, it can be said that all have in common 
the bestowal of this gift of survival, of living on even while being dead. To 
this extent they form a community, even if they have little else in common. 
This community may be of brief duration, except in the hearts of those to 
whom the deceased was most beloved. Communities not only embrace a 
certain circle of persons but also are bounded by a certain duration. They 
display both extension and temporality. 

It is not to such a memorializing community that Nancy refers in his 
dictum that community is constitutively “calibrated on the death [ordonnée 
à la mort] of those whom we call, perhaps wrongly, its members” (LCD 41). 
Though a mortal community is defined by the shared relation to the 
deceased, it is calibrated, ordered, constituted, by the aim of bringing the 
deceased back among the living. It is calibrated, not on the death of a 
member, but on his resurrection through memorializing. Least of all does 
Nancy’s dictum refer to community in the sense defined in The Tempest, a 
community in which all have all in common. For such a community, in 
which idyllic life would thrive on the basis of nature’s bounty, death would 
lie at the furthest extreme and would not in any manner enter into its 
constitution. Nancy’s dictum, on the contrary, is a formula for a community 
in which none would have in common anything that would lead to their 
being absorbed into a common substance, fused into communion. Unlike 
the ideal community described by Gonzalo, in which all would be perfectly 
unified within the whole, the community proposed by Nancy is one in 
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which such unity and wholeness would be shattered. Such a community 
cannot be conceptualized as an ideal (in the classical, e.g., Kantian, sense), 
for its logic is of another sort, of a sort that defies the prohibition against 
contradiction. For Nancy, community requires that each member – who is 
therefore not a member – die away from the pure immanence of a self-
enclosed totality; it is precisely this requirement that is expressed in Nancy’s 
dictum that community is calibrated on the death of the member/ 
nonmember. The result of this dying away from the life of immanence 
would be, in Blanchot’s words, a community that “always posits the absence 
of community”; or, as Bataille terms it, a “community of those who do not 
have a community.”4 Nancy himself says much the same: it would be “a 
community that in a sense is without community.” He continues: 
“Community without community is to come, in the sense that it is always 
coming, endlessly, at the heart of every collectivity” (LCD 177). 

While they do not simply coincide, there is an evident affinity between 
the community described by Nancy and the community of mortals, of those 
who share mortality. For both communities the same monstrous logic is 
operative, that by which a withdrawal of community is constitutive of 
community: in the one case, a withdrawal of the deceased – of each as he 
will succumb to death – from the community to which all these will have 
belonged; in the other case, a withdrawal of every member/nonmember of 
the community from the community in which all would have been fused 
into a homogeneous whole like that described by Gonzalo. And yet, while 
both are, each in its own way, calibrated on death, Nancy’s community is 
not ordered by death in its most proper – if monstrous – sense, but rather 
by a dying away from immanence, from collectivity. In other words, 
Nancy’s community – unlike that of mortals – is calibrated on death only by 
analogy. 

It is perhaps for this reason that the entire dimension of disclosure seems 
to be lacking in Nancy’s account; comportment to the constitutive with-
drawal is not accompanied by a reversion back to the proper self that would 
result in a certain self-disclosure. Neither is the withdrawal such that the 
deceased is, in an affirmative sense, drawn back into the community, as in 
memorializing; rather, it is a withdrawal in which the one who has died 
away from an immanent community – or who is dying away in a coming 

 
4 Maurice Blanchot, La Communauté inavouable (Paris: Les Éditions de Minuit, 1983), 
9, 12. 
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death – engages in undermining the immanent community, that is, seeks to 
dissolve it, rather than, as in mortal community, restoring it by bringing 
back the deceased. In Nancy’s community there is no resurrection. 

The question is whether community in its full range and definitive limits 
can be sufficiently thought as long as it is construed as calibrated on death, 
regardless of whether it is regarded as the community of mortals or as a 
community without community. 

With regard specifically to the limits of community, the question con-
cerns the relation between the communal and the political. It is evident that 
the community of mortals cannot be identified with any polity, at least not 
as long as there exists more than one polity, as long as an absolutely uni-
versal, all-embracing polity has not been actualized or, minimally, shown to 
be possible. 

On the other hand, Nancy begins his account with a virtual identification 
of community with the political: “But we should begin with this much: the 
political is the place where community as such is brought into play.”5 A 
polity is the space in which community happens; and since community not 
only occurs in this space but is precisely this space,6 the boundary by which 
community would be distinguished from the political is effaced. Such a 
coalescence is suggested by the fact that many of the examples mentioned 
by Nancy are political, Plato’s polis, for instance, and Marx’s classless 
society. Yet, the communities that appear to embody most nearly the form 
of community without community are those described as communities of 
lovers or of artists; yet these are communities of the kind that are most set 
apart from whatever polity might lay claim to them and seek to incorporate 
them. Is it not imperative, then, to insist on distinguishing between com-
munity and the political? Even if a community – even a community without 
community – were to be spaced within a polity, the comportment of those 
belonging to the community would be other than that of one citizen to 
another. To refer to the Greek polis as a community without community7 is 

 
5 Preface added to the English edition: Jean-Luc Nancy, The Inoperative Community, ed. 
Peter Conner (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991), xxxvii. 
6 See Nancy’s description—in relation to Bataille’s account—of community as “neither a 
work to be produced nor a lost communion, but rather as a space itself and the space of 
the experience of the outside, of the outside-of-self”—which, one may add, is isomorphic 
with the community outside itself, the community absent from itself (LCD 50). 
7 Marcia Sá Cavalcante Schuback and Jean-Luc Nancy, eds., Being With the Without 
(Stockholm: Axl Books, 2013), 13. 
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to overlook the role that myth (which, according to Nancy, would be inter-
rupted by such a community [LCD 118–19]) and doxa play in the consti-
tution of the polis, which in the case of Athens, was literally built around the 
temple of Athena; even the name of this polis was taken from a mythical 
figure. The question does not concern only the necessity of a theoretical 
delimitation of community as such in distinction from the political; it is also 
– still more pointedly – the question whether a community without com-
munity could ever serve as the basis for the establishing of a polity. Could 
there be a polity consisting of a community without community? Or would 
such a community necessarily remain only a force of resistance against the 
collectivity to which a polity can succumb? 

The further question is whether the full range of community – in what-
ever form – can be thought by construing community as calibrated on 
death. For humans not only are bound to die but also have always already 
been born. They are not only mortal but also natal. Humans are born into a 
community, indeed into an entire nest of concentric communities ranging 
from the family (or its surrogate) to broader communities that, even if they 
intersect with the political, are irreducible to it. Yet, natality does not consist 
merely in finding oneself as having been born; it does not simply coincide 
with one’s connection to an event of birth, which is always irrecoverably 
remote from one’s own memory. Rather, natality is constituted also by all 
that one bears in life as a bequest of having been born into a particular 
community. Among one’s inheritance are beliefs (doxai) and a particular 
language (or in a few cases more than a single language). Even if, as one 
develops a critical sense, one turns against these beliefs, the distancing from 
them will seldom lose all traces of them; and only in the most exceptional 
cases does one’s voice cease to bear a trace of the mother tongue (and even 
of a particular dialect) into which – as the expression suggests – one will 
have been born. 

Can community be sufficiently thought without taking account of the 
insertion into community wrought by birth? Even if, drawn to the promise 
of community without community, one sets about unworking the com-
munity already in place, this community to be unworked will, at least in 
part, have been constituted by the natality of its members; they will have 
been born to community. Not only will this community necessarily 
determine to some extent the endeavor to undermine it, but also to the 
natality that determines it there belongs constitutively a withdrawal (as in 
the case of the communities calibrated on death). For one can no more 
make present one’s birth (in memory) than one can one’s death. The course 
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of life is bounded both by the withdrawal engendered by death and by that 
which belongs to birth. 

The range of community extends even beyond the moments of natality 
and mortality. Just as all humans have in common natality and mortality, 
they also have in common – hence, as constituting community at the same 
elemental level – their belonging, in manifold ways, to nature, even if nature 
is not so bountiful as Gonzalo’s community would require. Fundamentally 
– indeed as the primary fundament – humans (as their name indicates)
share the earth. They have no choice but to share the earth. In the words of
Kant: they have “common possession of the surface of the earth, on which,
as a globe, they cannot infinitely disperse and hence must finally tolerate the
presence of each other.”8 Such tolerance – one might venture to suggest – is
the root of community from the most intimate to the broadest, where
community finally comes to intersect with the political.

8 Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden in vol. 8 of Werke, Akademie Textausgabe 
(Berlin: Walter de Gruyter, 1968), 358. 
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