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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).  



AD MARCIAM 

142 

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).  




