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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. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




