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Abstract 
The present investigation discusses the phenomenological concept of the 
phenomenon through an interpretation of the meaning of the negativity of 
the phenomenon in the philosophical works of Martin Heidegger, Jan 
Patočka and Eugen Fink. This negativity is thematised in terms of a loss and 
a privation that leads to a description of the appearing of the phenomenon 
as a sublime event, which exposes existence to an absence of meaning. A 
formulation of the absence in question as a dynamic movement of existence 
opens a new perspective on what it means to do phenomenology: phenom-
enological thinking does not begin with the immediate givenness of 
appearance, but through the trembling of meaning in the experience of a 
loss of the phenomenon. 
 

Keywords: Humanities; Fink; Heidegger; Patočka; phenomenology; phe-
nomenon; appearing; appearance; existence; movement; orgiasm; the sub-
lime; sleep; Critical and Cultural Theory; Baltic and East European studies. 
 
Sammanfattning 
Denna avhandling belyser fenomenologins fenomenbegrepp genom en 
tolkning av dess i förhållande till framträdelsen negativa innebörd i Martin 
Heideggers, Jan Patočkas och Eugen Finks filosofiska författarskap. Feno-
menets negativitet tematiseras i termer av ett berövande och en förlust av 
fenomenet. Förståelsen av detta fördjupas stegvis, och leder fram till en 
beskrivning av fenomenets framträdande som en sublim tilldragelse. Denna 
tilldragelse exponerar existensen inför en frånvaro av mening. En formu-
lering av frånvaron ifråga som en dynamisk rörelse av existensen öppnar för 
ett nytt perspektiv på vad det innebär att bedriva fenomenologi: feno-
menologiskt tänkande börjar inte med framträdelsens omedelbara givenhet, 
utan genom erfarenheten av en förlust av fenomenet som skakar om den 
givna meningen. 
 
Nyckelord: Humaniora; Fink; Heidegger; Patočka; fenomenologi; fenomen; 
framträdande; sken; existens; rörelse; orgiasm; det sublima; sömn; Kritisk 
Kulturteori; Östersjö- och Östeuropaforskning. 
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1. Inledning 

§.1.1 Syfte 

Fenomenologi betyder läran (logos) om fenomenet (fainomenon). Denna 
innebörd av ordet fenomen ger vid en första anblick sken av att vara omedel-
bart tillgänglig för fenomenologin. Fenomenologin verkar emellertid befinna 
sig i en ambivalent situation, när den likt filosofin i allmänhet tenderar att bli 
till en stödvetenskap för ansamling av kunskap. Den kan däremot enbart bli 
till en sådan instrumentaliserad metod om den inte förhåller sig till feno-
menet som ett problem, vilket det först blir genom ett berövande, då feno-
menologin förvägras omedelbar åtkomst till fenomenet. Syftet med följande 
avhandling är att belysa denna dimension av berövande hos fenomenologin 
samt dess konsekvenser för förståelsen av fenomenet. Det sker genom en 
tematisk undersökning av fenomenets negativitet i framträdelsen i Martin 
Heideggers, Jan Patočkas och Eugen Finks filosofiska författarskap, hos 
vilka fenomenbegreppet problematiseras och ställs i fråga inifrån den feno-
menologiska traditionen. 

Så som fenomenologin formuleras av sin grundare Edmund Husserl 
utgår dess förståelse av fenomenet från en metodisk kritik av det moderna 
begreppet om metod. Med metod avses från och med René Descartes ”de 
säkra och enkla regler som, om de följs rigoröst, förhindrar en från att 
någonsin anta något falskt, vilket gör att man utan att utsiktslöst ödsla sina 
krafter stegvis kan öka sin kunskap, så att anden höjer sig till en exakt 
visshet om allt som den är förmögen att nå.”1 Det är ett förfarandesätt som 

 
1 ”Or, par méthode, j’entends des règles certaines et faciles, qui, suivies rigoureusement, 
empêcheront qu’on ne suppose jamais ce qui est faux, et feront que sans consumer ses 
forces inutilement, et en augmentant graduellement sa science, l’esprit s’élève à la con-
noissance exacte de tout ce qu’il est capable d’atteindre.” Descartes, Règles pour la direc-
tion de l’esprit, s. 46. För fullständig referens hänvisas hädanefter till avhandlingens lit-
teraturförteckning. Om inget annat anges är översättningarna i det följande mina egna.  
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härleds ur förutbestämda regler och mål, som får allt som är att också visa 
sig ur deras perspektiv. Ett avståndstagande från detta distanserande och 
kontrollerande förhållningssätt till tingen, som utmärker de positiva veten-
skaperna genom deras positivism och naturalism, är ledmotivet till feno-
menologins slagord om att ”gå tillbaka till sakerna själva”, som Husserl 
formulerar det i band två av Logiska undersökningar (1900/1913).2 Feno-
menologin ska enligt honom bli till en ”sträng vetenskap” som låter tingen 
vara som de framträder, det vill säga som framträdelser, för kunna beskriva 
hur de visar sig för medvetandets omedelbara liv. 

”Till sakerna själva” ska således sätta ur spel det metodiska positioneran-
de av tingen som utgår från teoretiska antaganden om dem och som är 
främmande för hur de visar sig. Detta ”sättande ur spel” är ett friläggande 
av subjektets medvetandeliv som ligger till grund för de förfaranden som 
Husserl kallar för epochēn och den transcendentala reduktionen (och dess 
olika steg och former). Genom dem försätter sig subjektet i en fenomeno-
logisk inställning som gör dess medvetandeliv tillgängligt för det. Trots 
fenomenologins kritik av metoden och dess i förhållande till tingen kontrol-
lerande karaktär, återintroduceras på så vis ett tillvägagångssätt som riske-
rar att försaka den ursprungliga negativitet som utmärker fenomenologin. 
När åskådliggörande och kontroll ställs i centrum för dess intresse genom 
att uppmärksamhet riktas mot subjektets medvetandeliv, riskerar ”sakerna 
själva” att förloras ur sikte. Fenomenologin löper med andra ord risken att 
just genom sitt försök att rädda tingen undan metodens kontroll i själva 
verket reproducera det som den försöker att övervinna. En problemati-
sering av detta är utmärkande för Heideggers, Patočkas och Finks tänkande. 

Heidegger utvecklar fenomenbegreppet som en fråga om varats fram-
trädande, i vilket fenomenologins ovan beskrivna tvetydighet är ett centralt 
problem. Det beror på att den enligt honom trots sin ansats att låta tingen 
vara som framträdelser förbiser just det som drar sig undan metodens 
kontrollerande grepp i framträdelsen, men som självt inte är en framträdelse 
och som aldrig kan visa sig som en sådan: hos Heidegger är den ”sak” i 
”sakerna själva” som utgör fenomenet för hans fenomenologi framträdelser-
nas framträdande, vilket han tematiserar som en fråga om varats mening. I 
och med att detta fenomen inte visar sig som en framträdelse utmärks det av 
en frånvaro som inte heller är frånvaron av en framträdelse. På så vis sker i 

 
2 Husserl, Logiska undersökningar. Bd. 2. Undersökningar kring kunskapens fenomenologi 
och teori I – IV, s. 20. 
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Heideggers tänkande en förskjutning av fenomenologins förståelse av feno-
menet, som också utgör utgångspunkten för den diskussion om fenomenets 
negativitet som förs i denna avhandling: varafenomenet är för Heidegger en 
fråga om framträdandets frånvaro och inte om framträdelsens närvaro. 

Avhandlingen ser en utveckling av innebörden av fenomenets negativitet 
i framträdelsen i Patočkas a-subjektiva fenomenologi om ”framträdandet 
som sådant”, vilket i det följande kommer att kallas för framträdandefeno-
menet. Denna fenomenologi utmärks av en tilltagande tonvikt på feno-
menets negativa karaktär, som också inskärper den negativa karaktären hos 
fenomenologin själv. För Patočka blir det oskiljbart från en historiefilosofisk 
och etisk-politisk tematisering av framträdandefenomenet, vilket leder 
honom till att förstå fenomenet som utmärkt av vad kallar för en ”menings-
förlust”. Denna meningsförlust innebär att framträdandefenomenet visar 
sig genom den negativitet som utmärker en förlust av meningen med fram-
trädelsen i dess helhet. 

Vidare fördjupas förståelsen av fenomenet utifrån Patočkas formulering 
av meningsförlusten genom en tolkning av Finks filosofi. I hans tänkande 
av världen som fenomen får fenomenets negativitet en sublim karaktär. Det 
gör det möjligt att formulera världsfenomenets framträdande som just sub-
limt, vilket beskrivs som rörelsen av ett ”avförverkligande” av framträdelsen i 
dess helhet. I diskussionen om denna rörelse står det matematiskt sublima 
hos Kant i centrum, genom en tematisering av fenomenets negativitet som en 
fråga om den absoluta storhetens (magnitudo) sätt att visa sig.  

§1.2 Disposition 

Avhandlingens första kapitel, ”Varafenomenets sken i det icke-skenbaras 
tautologiska fenomenologi hos Martin Heidegger”, tolkar Heideggers till-
bakablickande beskrivning av sin fenomenologi i seminariet han höll i 
Zähringen 1974 som ”det icke-skenbaras tautologiska fenomenologi” (tauto-
logische Phänomenologie des Unscheinbaren). Särskild tonvikt läggs på att 
varafenomenet enligt honom med nödvändighet inte visar sig som en fram-
trädelse, vilket beror på dess ontologiska skillnad från det varande. Därför 
är Heidegger också kritisk till den absoluta karaktär som det tran-
scendentala medvetandet har hos Husserl, som enligt honom beror på en 
hypostas som gör ett varande till grunden för det varande i dess helhet. 
Varafenomenet är istället för Heidegger en fråga om närvaron av en från-
varo i det varande. Denna frånvaro utmärks enligt honom av att varafeno-
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menet med nödvändighet döljer sig som en framträdelse genom tillvarons 
varaförståelse. Av den anledningen är tillvaron i sanning och i osanning sam-
tidigt.3 Ur detta perspektiv är inte ”hypostasen” hos Husserl blott ett misstag 
som skulle kunna korrigeras genom ett alternativt teoretiskt förhållningssätt. 
Den ger istället uttryck för det nödvändiga i att fenomenet är självfördöljande 
genom att framträda som om det vore en framträdelse. 

Den tolkning av ”det icke-skenbaras tautologiska fenomenologi” som 
föreslås i avhandlingens första kapitel understryker betydelsen av moduset 
”som om” för Heideggers förståelse av varafenomenet. Det öppnar för en 
formulering av fenomenets negativitet i termer av dess nödvändiga fram-
trädande som sken. Kapitlet påvisar detta utifrån i synnerhet den betydelse 
som Kant och Parmenides har för Heidegger. Hos dem skönjer han en 
dynamik mellan vara, tillvaro och sken som han menar ger uttryck för deras 
”likursprunglighet” med avseende på varafenomenet som en självfördöl-
jande tilldragelse. Tonvikten på den roll som skenet spelar för Heideggers 
förståelse av fenomenet motiverar också avhandlingens översättning av das 
Unscheinbare till ”det icke-skenbara”, istället för det lexikaliskt korrekta 
”det oansenliga”.4 Det sker emellertid under förutsättning att mångtydig-
heten i det tyska ordet hålls i minnet: 

 
1. Vara är icke-skenbart för att det inte kan bli ”sett”, vilket betyder 

att det är o-ansenligt i den breda fenomenologiska meningen av 
att inte visa sig som en framträdelse. 

2. Eftersom vara inte visar sig som en framträdelse läggs ingen vikt 
vid det, vilket gör dess icke-skenbarhet oansenlig i bemärkelsen 
av att det blir bortglömt. 

3. Slutligen är vara icke-skenbart för att oansenligheten hör till dess 
eget självfördöljande, då det med nödvändighet döljer sig genom 
att framträda ”som om” det vore en framträdelse.  

En särskild vikt läggs på den sista av dessa punkter, genom en tolkning som 
inskärper att fenomenet för det icke-skenbaras tautologiska fenomenologi 
är oskiljbart från det transcendentala skenets problematik. Enligt denna 
tolkning kommer skenets nödvändighet till uttryck genom prefixet Un- i 

 
3 Heidegger, Vara och tid, s. 222. Sidhänvisningarna till Vara och tid följer hädanefter 
orginalets paginering, som är angiven i den svenska översättningen. 
4 Das Unscheinbare står i kontrast till ”det osynliga” (das Unsichtbare) som har starka 
teologiska bibetydelser och som avser ett varande bortom framträdelsen. 



 
1. INLEDNING 

 

 17

begreppet Unscheinbar. Det säger att det som avses – skenet – inte är sken-
bart. Det betyder att varafenomenets negativitet enligt Heidegger beror på 
att det förställer sig som en framträdelse. Tillvaron är ”orten” för denna för-
ställning, där (Da) fenomenet framträder och förborgar sig på en och 
samma gång. Med avseende på detta är Heideggers fenomenologi om det 
icke-skenbara också tautologisk, eftersom den inte söker efter svar på varats 
mening bortom det varande, det vill säga bortom dimensionen för dess 
självförställning ”som om” det vore en framträdelse. Det tautologiska ligger 
istället i att den beskriver fenomenet som självförställande, för att på så vis 
låta förställningen framträda av sig själv. 

Det andra kapitlet, ”Framträdandefenomenets negativitet i Jan Patočkas 
a-subjektiva fenomenologi om framträdandet som sådant”, vänder sig till 
Patočkas tänkande. Det har ett tydligt tematiskt fokus på ”framträdandet 
som sådant”, det vill säga på framträdandefenomenets skillnad från fram-
trädelsen. Denna skillnad ger uttryck för en negativitet hos fenomenet som 
leder honom till att kalla sin fenomenologi för ”a-subjektiv”. 

Genom att understryka fenomenologins negativa karaktär delar Patočka 
Heideggers kritik av det trancendentala subjektets absoluta status hos Hus-
serl, som gör hans fenomenologi till en medvetandefilosofi. Patočka menar 
att subjektet utmärks av att dölja framträdandefenomenet genom sin orien-
tering mot framträdelsen. Framträdandefenomenet kan därför enbart visa 
sig ”som sådant” genom att dra sig undan subjektet, vilket ger sig tillkänna 
genom rörelsen av vad Patočka kallar för en omskakning av den mänskliga 
existensen: att subjektet förlorar greppet om sig självt som korrespon-
derande mot framträdelsen som en meningsfull helhet. Fenomenet får på så 
vis en utpräglat negativ karaktär hos Patočka, vilket i hans historiefilosofiska 
reflektioner är oskiljbart från den negativa karaktär som han menar också 
utmärker det politiska. 

I det här kapitlet läggs tonvikt på kontinuiteten mellan Heideggers och 
Patočkas förståelse av fenomenets negativitet. Kontinuiteten ligger i att de 
är överens på de punkter som ovan beskriver Heideggers begrepp om det 
icke-skenbara: 1) liksom varafenomenet hos Heidegger utmärks framträ-
dandefenomenet hos Patočka av att inte bli ”sett” i den breda fenomeno-
logiska meningen av att inte visa sig som en framträdelse 2) eftersom fram-
trädandefenomenet inte blir ”sett” i den bemärkelsen glöms det också bort 
till förmån för framträdelsen 3) denna ”glömska” är en fråga om ett nöd-
vändigt sken. Hos Patočka inskärps emellertid att fenomenets framträdande 
är en fråga om en negativitet i detta sken som visar sig genom en menings-
förlust. För förståelsen av denna negativitet framhålls betydelsen av hans 
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begrepp om det orgiastiska, som tolkas som rörelsen av en distansering från 
framträdelsen som innebär en samtidig närhet till framträdandefenomenet. 

Det tredje kapitlet, ”Världsfenomenets negativitet i Eugen Finks meon-
tiska filosofi och kosmologi”, vänder sig till Fink när det fördjupar för-
ståelsen av fenomenets orgiastiska framträdande. Hans tänkande präglas i 
sin helhet av det obetingades problematik som den formuleras av Kant i den 
transcendentala dialektiken i Kritik av det rena förnuftet, som enligt Fink 
kretsar kring frågan om världsfenomenets innebörd. Det måste emellertid 
understrykas att Husserls identifiering av fenomenet med framträdelsen i 
en tilltagande utsträckning är problematisk för Fink, till den grad att han 
själv avlägsnar sig från fenomenologin i sitt tänkande. Det sker först till 
förmån för vad han kallar för en meontisk filosofi, som utgår från den 
klassiska grekiskans åtskillnad mellan en subjektiv negation (me) och en 
objektiv negation (ouk) för förståelsen av fenomenets negativitet,5 vilken 
han senare omformulerar till en kosmologi, där han till slut ger upp feno-
menbegreppet som filosofiskt relevant, då han ser det som alltför knutet till 
en uppfattning om fenomenologin som en deskriptiv metod. I det följande 
behandlas emellertid Finks avståndstagande från fenomenologin och från 
fenomenbegreppet som en fenomenologisk problematik, som framförallt 
innebär en distansering från uppfattningen om fenomenologin och feno-
menet som bestämda av sin relation till framträdelse.6  

Avhandlingens tredje kapitel visar hur Fink tänker världsfenomenet 
utifrån det matematiskt sublima i Kritik av omdömeskraften. Det sublima är 
inte ett centralt tema hos Fink, men det är ändå utmärkande för hans 
tänkande av världsfenomenets negativitet, vilket möjliggör en formulering 
av denna negativitets framträdande som just sublimt. För förståelsen av 
detta hamnar Kants begrepp om det matematiskt sublimas absoluta storhet 
i centrum för diskussionen. Det bidrar till att förbinda fenomenets proble-
matik med en totalitetens och gränsens estetik som ger fenomenets nega-
tivitet en tydlig dynamisk innebörd. Den diskuteras i termer av ett avför-
verkligande utifrån Finks tidiga begrepp om den ursprungliga tempo-
raliteten, som betecknar världsfenomenets beröring av existensen. Till slut 
 
5 Innebörden av det meontiska hos Fink kommer att diskuteras mer utförligt i avhand-
lingens tredje kapitel.  
6 Med avseende på detta kan Finks egen beskrivning av sin relation till fenomenologin 
sägas vara vägledande: ”Es kommt nicht darauf an, vorzurechnen, was der Phänomeno-
logie fehlt, sondern nach Möglichkeiten auszublicken, wie die von ihr aufgeworfenen 
Fragen weiterzutreiben sind.” Fink, Nähe und Distanz: phänomenologische Vorträge und 
Aufsätze, s. 152 ff. 
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fördjupas förståelsen av denna beröring genom en tolkning av vad Fink i 
det med Heidegger gemensamma seminariet om Herakleitos fragment från 
1966/67 kallar för en ”ontisk närhet”. Avhandlingen avslutas därefter med 
ett slutord. 

§1.3 Metod 

Denna avhandlings tillvägagångssätt är hermeneutiskt i den breda me-
ningen av att den på ett tolkande sätt diskuterar innebörden av fenomenets 
negativitet i Martin Heideggers, Jan Patočkas och Eugen Finks filosofiska 
författarskap. Eftersom det är ett tema som inte alltid är tydligt formulerat 
hos någon av dem, innebär det att avhandlingen utgör en ansats att tänka 
”det otänkta” i de texter som diskuteras.7  

Att tänka det otänkta i en text innebär att tänka med texten ifråga. Det 
sker i en dialog som inbegriper både texten och den tolkande, som därför 
måste bemöta texten som ett tilltal som besvaras för att dialogen ska kunna 
uppstå. Ur ett filosofiskt-hermeneutiskt perspektiv sker emellertid ett så-
dant möte först utifrån den hermeneutiska situation i vilken den tolkande 
befinner sig, och som den verkningshistoriska princip som är utmärkande 
för hermeneutiken kräver ska medvetandegöras.8 Detta är centralt eftersom 
en horisontsammansmältning mellan den tolkande och det som tolkas 
enbart är möjlig ur just perspektivet av den tolkandes hermeneutiska situa-
tion. Den hermeneutiska situationen kan därför beskrivas som själva möj-
lighetsbetingelsen för en sammansmältning av horisonter – textens och ut-
tolkarens – vilket gör den verksam i all tolkning oavsett om den tolkande är 
varse den eller inte. Att vara uppmärksam på hur en hermeneutisk situation 
gör en viss tolkning meningsfull är emellertid grundläggande för ett filo-
sofiskt-hermeneutiskt tillvägagångssätt. 

Denna avhandlings hermeneutiska situation utmärks av en förlust av 
fenomenet. Frågan om hur denna förlust ska förstås är oskiljbar från av-
handlingens fråga efter fenomenets innebörd. Det betyder att relationen 
mellan den hermeneutiska situationen och den tematiska frågeställningen 
utmärks av en hermeneutisk cirkularitet, som innebär att tematiseringen av 

 
7 Heidegger, Martin Heidegger Gesamtausgabe Bd. 10, s. 105. Hädanefter hänvisar GA 
till Martin Heidegger Gesamtausgabe i litteraturförteckningen. 
8 Gadamer, Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, s. 
307–308.  
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fenomenet tillika är ett försök att förstå den situation som påkallar ett 
sådant tema.9  

Att tänka fenomenets negativitet utifrån en förlust av fenomenet står i 
kontrast mot en tendens hos fenomenologin att i tilltagande utsträckning 
själv vara en teknisk ”forskningsinställning” som bedrivs inom den natur-
liga inställningen.10 Som sådan underkastas den positiviteten i den naturliga 
inställningens naiva frågeställningar, vars naivitet i en fenomenologisk-filo-
sofisk mening betecknar tron på världen som en självständigt existerande 
meningshelhet, genom vad Edmund Husserl kallade för den naturliga 
inställningens ”generaltes”.11 Till skillnad från detta kännetecknas avhand-
lingens hermeneutiska situation av en ”parantetisering” (en epochē) av 
fenomenologin själv som en sådan ”forskningsinställning”. Det beror på att 
förlusten av fenomenet oundvikligen också sätter fenomenologin ur spel 
som en given metod för utläggning (logos) av fenomenet (fainomenon).  

Att vara uppmärksam på sin hermeneutiska situation är inte liktydigt 
med en ambition att fullständigt kunna klargöra denna situation, för att på 
ett metodiskt och transparent sätt belysa det som utgör föremålet för under-
sökningen, liksom alla steg i den. Ett sådant tillvägagångssätt utmärker 
istället det cartesianska metodbegrepp som är ett ideal för de positiva veten-
skaperna, men som i stor utsträckning också vägleder Husserl i ansträng-
ningarna att göra fenomenologin till en ”sträng vetenskap”, detta trots hans 
kritik av det moderna metodbegreppet. Med hjälp av ett centralt uttryck ur 
Eugen Finks ”Thematische und Operative Begriffe in Edmund Husserls 
Phänomenologie” (1957), kan tolkningen som den filosofiska hermeneu-
tiken förstår den istället sägas utmärkas av en ”skuggsida” som oupphävbart 
åtföljer varje försök till klargörande.12 Denna tanke hos Fink är tillsammans 
 
9 Ibid. s. 270–276.  
10 Detta är en tendens hos fenomenologin som Fink genomgående kritiserar och den är 
en viktig anledning till att han så småningom tar avstånd från fenomenologin. Se Finks 
föreläsningar från 1955/56, Sein, Warheit, Welt. Vor-Fragen zum Problem des Phäno-
men-Begriffs, s. 51. 
11 Husserl, Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi, s. 112. 
12 I det följande behandlas Finks text som belysande för avhandlingens hermeneutiska 
förhållningssätt. Detta kan ifrågasättas, eftersom hermeneutiken återkommande är före-
mål för kritik från Finks sida. Denna kritik beror på dess tonvikt på förståelsens betydelse 
för tänkandet, som han ser som ett uttryck för hermeneutikens kontinuitet med den 
ljusmetafysik som han menar utmärker filosofin. Fink framhåller istället oförståelsens 
betydelse för tänkandet. Den har inte innebörden av en fördom, inte heller i Gadamers 
mening (som uppvärderar fördomen till en förutsättning för förståelse). Den avser istäl-
let ett våldsamt sammanbrott av förmågan till utläggning (det vill säga av logos). Finks 
diskussioner om detta kan i själva verket bidra till en utveckling av hermeneutiken 
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med hermeneutiken central för hur avhandlingen förhåller sig till de texter 
som den tolkar. 

Fink föreslår att relationen mellan klarhet och dunkel i filosofin ska 
förstås utifrån en åtskillnad mellan vad han kallar för tematiska respektive 
operativa begrepp. Han menar att denna distinktion hör ihop med möjlig-
heten att kunna bedriva fenomenologi som filosofi. Det beror enligt honom 
på att en uppmärksamhet på de två typerna av begrepp gör den tolkande 
medveten om ”en förborgad dialektik” i all filosofi.13 Vad Fink egentligen 
menar med dialektik kommer att förtydligas i det tredje kapitlet. Det är 
emellertid på sin plats att redan här understryka att han framförallt har 
Kants transcendentala dialektik i åtanke, varför åtskillnaden mellan tema-
tiska och operativa begrepp hör samman med det transcendentala skenets 
problematik som en fråga om filosofins ”transcendentala språk”:14 distink-
tionen mellan tematiska och operativa begrepp är med andra ord Finks for-
mulering av den filosofiska utläggningens transcendentalt dialektiska karak-
tär, med vilket han som Jacques Derrida formulerar det kan sägas ha det 
filosofiska språkets ”tvetydiga världslighet” i åtanke.15 Viktigt i detta sam-
manhang är att Finks distinktion mellan tematiska och operativa begrepp 
fångar spänningen i denna tvetydighet, som återger – eller återkastar – feno-
menets egen tvetydighet. I denna mening är ”operativa begrepp” och ”tema-
tiska begrepp” själva begrepp för filosofins begreppslighet. Spänningen 
mellan dem kan därför också beskrivas som en transcendental tvetydighet, 
mellan tvetydighet och entydighet i det filosofiska tänkandet som sådant.  

Filosofin blir entydig när den drivs till att fixera det som den vill tänka. 
Det sker genom de tematiska begreppen, som låter något framträda som 
något det går att säga något om, som om det vore ”saken själv”.16 Denna 
 
genom att utmana det hegelianska drag som den har hos Gadamer. Till skillnad från för-
domen, som alltid är upphävbar genom sin partikularitet, även om den förblir en univer-
sell förutsättning för förståelse, kan oförståelsen som Fink diskuterar den beskrivas som 
en oupphävbar rest av en negativitet i all förståelse, som möjliggör tänkandets singulari-
tet. Det finns än så länge inget arbete som förhåller Finks tänkande till hermeneutiken.  
13 Fink, Nähe und Distanz, s. 204.  
14 Ibid. s. 202. 
15 Derrida, Husserl och geometrins ursprung, s. 68, se även not 99. 
16 Fink understryker i ”Die intentionale Analyse und das Problem des spekulativen 
Denkens” (1952) att språkets predikativa form var ett centralt problem för Husserl, vars 
fenomenologi öppnade för möjligheten att kunna skilja mellan ”den predikativa formen” 
i utsagan om saken och ”saken själv”. Däremot menar Fink (i Heideggers efterföljd) att 
”saken själv” förstås av Husserl utifrån ”det aktuellt varseblivna sinnliga tinget”, med ut-
gångspunkt i vilket ”sakens egenart [Selbstheit]” formuleras (vilket givetvis inte betyder 
att enbart denna typ av ting var temat för Husserls fenomenologi, men att de utgjorde 
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fixerande rörelse utgör enligt Fink filosofins ljusdimension, som innebär att 
filosofin med nödvändighet belyser det som den försöker att tänka på ett 
förledande sätt. Detta ljus kastas emellertid i det ”medium” som han kallar för 
”filosofins skugga”, som betecknar det dunkel som utgör de operativa begrep-
pens hemvist.17 Han beskriver dessa begrepp som det filosofiska intresset 
självt, vilket betyder att de är det genom och i vilket den tematiska fixeringen 
orienteras med avseende på sin riktadhet. De operativa begreppen kan där-
med sägas utgöra banan för de tematiska begreppens intentionalitet.18  

När Fink skriver att de operativa begreppen är det filosofiska intresset 
självt ska det förstås i en ordagrann mening. De operativa begreppens 
”medialitet” är filosofins inter esse: de är sättet på vilket den är ”mitt i” den 
”sak” som den försöker att tänka, samtidigt som den förlorar denna ”sak” ur 
sikte. Detta tydliggör att uttrycket ”filosofins skugga” benämner Finks 
förståelse av tänkandets extatiska karaktär, som är oskiljbar från tillvarons 
extatiska vara-i-världen: ”filosofins skugga” beskriver världens sken i tän-
kandets tydning av världen.19 Det är därför inte ett metodologiskt begrepp 

 
”modellen” eller den ”metodologiska prototypen” för hans tematisering av det originärt 
givna) (Fink, Nähe und Distanz, s. 143–144). 
17 Ibid. s. 186. Fink tänker de operativa begreppen som filosofins skugga utifrån en om-
värdering av den roll som skuggan har hos Platon, där skuggbilden formuleras som en 
avbild av idén, vilket har utgjort grogrunden till filosofins idé om klarhet (Ibid. s. 204). 
För en utförlig diskussion om Platons operativa förståelse av bilden som en skugga och 
som en spegelbild se kapitlet ”Die Spieldeutung der Metaphysik” i Fink, Spiel als Welt-
symbol (1960). Det är en utveckling av Finks tidiga undersökningar av bilden i Vergegen-
wärtigung und Bild (1930). Bildens betydelse hos Fink diskuteras i avhandlingens tredje 
kapitel. 
18 Fink, Nähe und Distanz, s. 189 ff. 
19 Det är viktigt för Fink att de operativa begreppens extatiska karaktär inte likställs med 
de utkast som han menar utmärker tematisering. Att tydliggöra denna skillnad med 
avseende på det filosofiska tänkandet är i själva verket en avgörande motivering till hans 
formulering av de två typerna av begrepp: de operativa begreppen betecknar den ur-
sprungliga extas i vilken tematiska utkast sker, som den tematiserande aldrig kan göra 
närvarande för sig. Det beror på att de tematiserande utkasten alltid är försjunkna i den 
”skugga” som bildar det helhetliga sammanhanget av deras ”förståelsehorisonter”. En 
sammanblandning av de operativa och de tematiska begreppen är därför liktydig med ett 
misskännande av tänkandets extas, som innebär att utkastet alltid är kastat på ett ur-
sprungligt förledande sätt. Det bör förstås utifrån den grundläggande tanken i Vara och 
tid om att tillvaron ontologiskt sett är det mest avlägsna i förhållande till sig själv 
(Heidegger, Vara och tid, s. 15). I ”Thematische und Operative Begriffe in Edmund Hus-
serls Phänomenologie” antyds att denna förledning ska förstås som ett transcendentalt 
sken: ”Durch die Sperrung unseres Setzungsvollzuges, also durch Epoché hinsichtlich 
der Seinssetzung, verwandeln wir (für uns) das Seiende in ein ’Phänomen’ wobei hier 
Phänomen nicht ein Sich-zeigendes überhaupt meint, sondern einen sich zeigenden 
’Schein’ […]”. Fink, Nähe und Distanz, s. 197. 
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som tillämpas för att vinna kunskap om något varande.20 Av den anled-
ningen ska de operativa begreppen inte heller likställas med naiva begrepp i 
allmänhet. De är istället de begrepp genom vilka ”saken” tyds på ett fördolt 
sätt. Uttryckt fenomenologiskt innebär de därför ”generaltesens” fortverkan 
i det filosofiska tänkandet. Filosofin förmår därmed enligt Fink aldrig att 
frigöra sig från den naturliga inställningen, även om det först är i filosofin 
som denna inställning kan bli problematisk i sin helhet.21 

Utifrån ovanstående diskussion om spänningen mellan tematiska och 
operativa begrepp kan en distinktion mellan att tänka med en filosofi och 
att tänka i en filosofs efterföljd formuleras, som förtydligar vad det ”med-
tänkande” innebär som sker när Heidegger, Patočka och Fink tolkas i det 
följande. 

Att tänka i en filosofs efterföljd är att tänka i linje med denna filosofs 
tematik. Det betyder att man i temat finner utgångspunkten för ett fortsatt 
arbete som på ett eller annat sätt utvecklas. Att arbeta ”i efterföljd” är 
därmed en uppgift för de efterkommande, som befinner sig i belägenheten 
av att också vara de sent ankommande som förvaltar det som redan har 
tänkts. I detta finns en tendens att hålla fast vid den förvaltade filosofins 
tematiska begrepp som en given grund på vilken man bygger kunskap. De 
tematiska begreppen är emellertid inte källan till kraften i det tänkande som 
förvaltas. Som Fink förstår det ligger denna källa istället i de operativa 
begrepp som orienterat tematiseringen, som däremot inte går att ”förvalta” 
eftersom de själva inte är uttryckligt tematiserade och systematiskt fixerade. 
I själva verket gör de motstånd mot en sådan systematisering genom att dra 
sig undan dess grepp: ”Ju ursprungligare den kraft är som vågar en ljusning, 
desto djupare är också skuggorna i dess grundtankar.”22  

Tematiseringen av operativa begrepp i en filosofi innebär istället alltid en 
ny början som sker med utgångspunkt i denna filosofi, vilket är en början 
som tänker med den utan att bygga vidare på den. Det kräver ”en ständig 
beredskap att kunna förlora allt”, som Fink formulerar det när han be-
skriver vad det innebär att ”tänka själv”.23 Att ”tänka med” är inte att tänka 
”självständigt”, i den gängse bemärkelse som blandar ihop tänkande med 
förmågan att hävda en meningsposition. Till skillnad från de efterföljandes 

 
20 För en diskussion om det moderna metodbegreppet se Fink, Nähe und Distanz, s. 145 ff. 
21 Ibid. s. 185–186.  
22 ”Je ursprünglicher die Kraft ist, die eine Lichtung wagt, desto tiefer sind auch die 
Schatten in den Grundgedanken.” Ibid. s. 203. 
23 Fink, Sein und Mensch: Vom Wesen der ontologischen Erfahrung, s. 184. 
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förvaltande som strävar efter att befästa sådana positioner, kännetecknas 
medtänkandets temporalitet inte av en kronologi som efterlevs utan av en 
samtidighet som genomlevs, genom en form av upprepning som förmår att 
bilda konstruktiva utkast av meningen med det ”otänkta” i den filosofi som 
tolkas.24  

Ytterligare ett hermeneutiskt val måste motiveras. Heideggers, Patočkas 
och Finks förståelse av fenomenet diskuteras i stor utsträckning mot bak-
grund av Kants kritiska filosofi. Det beror på att denna filosofi är en viktig 
källa för en problematisering av fenomenologins fenomenbegrepp, inte 
minst för att Kant inom den fenomenologiska traditionen ofta uppfattas 
som den förste ”fenomenologen”. Hans verk kommer däremot självt att för-
bli otematiserat. Genom att detta verk behandlas som en för Heidegger, 
Patočka och Fink gemensam bakgrund tillåts emellertid deras olika tema-
tiseringar av fenomenet att framträda i sina egenarter. Det sker genom att 
deras delvis överlappande och delvis skilda syn på vad som är det centrala 
hos Kant med avseende på fenomenet framhålls, bortom hans egna formu-
leringar. Ett sådant tillvägagångssätt bidrar också till att återaktualisera den 
kritiska filosofins betydelse för fenomenologin, i synnerhet i anslutning till 
den transcendentala dialektiken i Kritik av det rena förnuftet och till Kritik 
av omdömeskraften. 

§1.4 Tidigare forskning 

Det finns inget föregående arbete som förhåller Heidegger, Patočka och 
Fink till varandra i relation till denna avhandlings frågeställning. Därmed 
finns det inte heller något arbete som har försökt att se hur de tillsammans 
bidrar till en fördjupad förståelse av fenomenets negativitet i framträdelsen. 
Avhandlingen diskuterar ändå den sekundärlitteratur som har direkt rele-
vans för temat. 

Forskningen om Heidegger är givetvis oerhört omfattande, men lite har 
skrivits om just hans formulering av fenomenologin som det icke-skenbaras 
tautologiska fenomenologi. Att med avseende på Heidegger i huvudsak 
inskränka sig till att diskutera denna litteratur är en nödvändig avgränsning 
för avhandlingen, för vilken det i synnerhet är av vikt att förhålla sig till 
 
24 Fink karaktäriserar även detta som ett ”företänkande” (Vor-denken) i kontrast mot ett 
tänkande präglat av ”eftertanke” (Nachdenken) (Fink, Philosophie des Geistes, s. 52, 141, 
150). 
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Jean-François Courtines och Dominique Janicauds diskussioner i ”Phéno-
ménologie et/ou tautologie” (1990) respektive i Le tournant théologique de 
la phénoménologie française (1991), som å ena sidan kritiserar den ”afano-
logiska” dimensionen i Heideggers tautologiska tänkande som ett avsteg 
från fenomenologin, och som å andra sidan ifrågasätter den ”teologiska” 
inspiration som detta tänkande har utövat på fenomenologin. 

I detta sammanhang måste också Fredrik Westerlunds Heidegger and the 
Problem of Phenomenality (2014) nämnas, även om Westerlund inte gör en 
tolkning av det icke-skenbaras tautologiska fenomenologi. Han för en utförlig 
diskussion om fenomenalitetens innebörd hos Heidegger, men medan före-
liggande arbete ser en möjlighet att förstå varafenomenet utifrån en tolkning 
av det transcendentala skenets operativa roll i Heideggers tänkande, är detta 
skenbegrepp frånvarande hos Westerlund.  

Det senaste arbete som uttryckligen diskuterar det icke-skenbaras be-
tydelse hos Heidegger är François Raffouls ”The Invisible and the Secret: Of 
a Phenomenology of the Inapparent” (2016). Raffoul ser en affinitet mellan 
det icke-skenbara hos Heidegger och ansiktets och hemlighetens icke-
framträdande hos Immanuel Levinas och Jacques Derrida. Enligt Raffoul 
möjliggör detta en etisk formulering av Heideggers fenomenologi. Denna 
tolkning har, uttryckt med Janicaud, en ”teologiserande” karaktär. Raffoul 
visar visserligen en känslighet för att det icke-skenbaras tautologiska feno-
menologi rör framträdandets problematik, men när han närmar sig Levinas 
och Derrida sker en sammanblandning mellan det icke-skenbara och det 
icke-framträdande. Det beror framförallt på att en läsning av Heidegger 
utifrån Levinas förståelse av den andres ansikte blockerar möjligheten att se 
den operativa dimensionen av transcendentalt sken i Heideggers fenomen-
begrepp. Medan det icke-skenbara enligt denna avhandling betecknar ett 
självförställande framträdande, finns ingen dimension av förställning i 
Levinas begrepp om den andres ansikte och det oändliga ansvar som det 
uppfordrar till. Därför kan inte heller fenomenets innebörd hos Heidegger 
tolkas med hjälp av Levinas. 

Litteraturen om Patočka är fortfarande förhållandevis blygsam och den 
fokuserar övervägande på den etiskt-politiska dimensionen i hans tänkande. 
Med avseende på det bör i synnerhet Émelie Tardivels La liberté au principe 
− essai sur la philosophie de Patočka (2011) anföras som ett viktigt bidrag. 
Det som i övrigt skrivs om denna sida av Patočkas tänkande har däremot 
genomgående en tendens att bortse från den fenomenologiska problematik 
som genomlöper det. Det sker exempelvis i Edward Findlays Caring for the 
Soul in a Postmodern Age: Politics and Phenomenology in the Thought of Jan 
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Patočka (2002). Det medför ett förhållningssätt till det etisk-politiska hos 
Patočka som inte tar hänsyn till den betydelse som frågan om framträ-
dandefenomenets a-subjektiva karaktär har för honom. Undantag är Gustav 
Strandbergs “Light and Darkness: Jan Patočka’s Critique of the Enlighten-
ment” (2015), som understryker att den historiskt-politiska dimensionen i 
Patočkas tänkande är oskiljbar från den fenomenologiska problematiken, 
och Hans Reiner Sepps ”On the Border: Cultural Difference in and Beyond 
Jan Patočka’s Philosophy of History” (2003), som också framhåller skill-
naden mellan Patočkas och Heideggers förståelse av fenomenet, genom att 
indirekt påvisa Finks inflytande på Patočkas fenomenologi. 

Det mest genomarbetade och mer historiskt orienterade helhetsgreppet 
om Patočkas fenomenologi står att finna i Filip Karfíks Unendlichwerden 
durch die Endlichkeit − eine Lektüre der Philosophie Jan Patočkas (2008), 
som anger betydelsefulla ledtrådar för att förstå den släktskap mellan 
Heideggers och Patočkas förståelse av fenomenet som är central för denna 
avhandling. En viktig text som understryker denna släktskap är Marcia Sá 
Cavalcante Schubacks ”Sacrifice and Salvation: Jan Patočka's Reading of 
Heidegger on the Question of Technology” (2010). 

Den forskning som fokuserar på en mer renodlat ”klassisk” fenome-
nologisk tematik hos Patočka står att finna i Renauld Barbaras Le mouve-
ment de l'existence − études sur la phénoménologie de Jan Patočka (2007) 
och L'ouverture du monde − lecture de Jan Patočka (2011) samt i Emre Şans 
La transcendance comme problème phénoménologique – lecture de Merleau-
Ponty et Patočka (2012). I synnerhet är Barbaras arbeten betydelsefulla för 
den tolkning av Patočkas tänkande som företas, men det är problematiskt 
att både Barbaras och Şan bortser från den etisk-politiska och därmed också 
den historiefilosofiska sida som kännetecknar det.  

Forskningen om Patočka kan således grovt delas in i två ”läger”: varav 
det ena fokuserar på det etisk-politiska men har en tendens att bortse från 
det fenomenologiskt-filosofiska, medan det andra tenderar att fokusera på 
den fenomenologiska tematiken utan att beakta att den hos Patočka är 
oskiljbar från det etisk-politiska. Centralt för avhandlingen är att denna 
klyfta måste överbryggas för att Patočkas tänkande ska kunna utgöra ett 
bidrag till en fördjupad förståelse av fenomenets negativitet. 

Forskningen om Fink som en filosof i egen rätt är fortfarande i sin linda. 
En förklaring till det är att han framförallt är ihågkommen som Husserls 
sista och närmaste assistent, som också hade en förmedlande roll mellan 
Husserl och Heidegger under 1930-talet (då Husserl uteslöts från univer-
sitetet i Freiburg och Heidegger i och med nationalsocialisternas maktöver-
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tagande tillträdde som rektor vid samma universitet 1933). Detta medför att 
han visserligen behandlas som en historiskt viktig person i den fenomeno-
logiska traditionen, men att hans filosofiska relevans i det stora hela också 
förbises. Ett viktigt undantag är Jacques Derrida som redan i Geometrins 
ursprung (1962) vänder sig till Fink som en avgörande källa för sin läsning 
av Husserl.25 

En ny bild av Fink växer emellertid fram i och med den pågående 
publiceringen av hans anteckningar från tiden som assistent hos Husserl 
och åren därefter fram till 1946. Av dem framgår det att Fink i en större 
utsträckning än vad som har antagits tidigare måste ses som en medför-
fattare till den sene Husserls texter, samtidigt som anteckningarna också 
visar den bana som hans eget tänkande tar, som rör sig mot vad han växel-
vis kallar för en ”meontisk filosofi”, en ”meontik”, eller en ”meontologi”. 
Utgivningen av dessa anteckningar är planerad till att omfatta fyra band, 
varav enbart två är tillgängliga i skrivande stund som band 3/1 (2006) och 
band 3/2 (2008) i Eugen Fink Gesamtausgabe, i sektionen Phänomeno-
logische Werkstatt. Ronald Bruzina utför ett betydande arbete då han pre-
senterar detta material i Edmund Husserl and Eugen Fink. Beginnings and 
Ends in Phenomenology 1928−1938 (2004). Medan detta arbete är ett ovär-
derligt forskningsbidrag som visar hur pass involverad Fink var i Husserls 
sena tänkande har dess direkta relevans varit begränsad. Det beror på att det 
i huvudsak är filologiskt orienterat och diskuterar ett tidsmässigt avgränsat 
material (som titeln anger åren 1928–1938).  

Giovanni Jan Giubilatos Freiheit und Reduktion. Die Idee einer meon-
tischen Phänomenologie bei Eugen Fink (1927–1946) (2015) undersöker den 
meontiska filosofin hos den unge Fink genom ett fokus på dess frihets-
begrepp, som enligt Giubilato utmärker Finks tänkande och skiljer det från 
både Husserls transcendentala fenomenologi och Heideggers fundamenta-
lontologi. Också Giubilatos arbete är ett viktigt bidrag som visar att Fink 
redan under sin tid som Husserls assistent var en självständig tänkare, som 
slog in på en väg vars konsekvenser för fenomenologin ännu inte har utfor-
skats i tillräcklig utsträckning.  

Till skillnad från hos Bruzina och Giubilato tas i det följande ett helhets-
grepp om Finks verk utifrån frågan om innebörden av världsfenomenets 
 
25 Bruzina har uppmärksammat relationen mellan Fink och Derrida i ”The Transcen-
dental Theory of Method in Phenomenology; the Meontic and Deconstruction” (1997). 
Se även Lawlor, Derrida and Husserl: The Basic Problem of Phenomenology (2002), i 
synnerhet kap 1 ”Genesis as the Basic Problem of Phenomenology”. 
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negativitet. Hans Rainer Sepp tolkar insiktsfullt denna negativitet i ”Finks 
Neubestimmung des Ideals” (2005), men förbiser dock det sublimas be-
tydelse, som är avgörande för denna avhandling. För dess tematiska rikt-
ning är Marcia Sá Cavalcante Schubacks ”On Immensity” (2010) en viktig 
inspiration, då hon i denna text påvisar den sublima dimensionen i Finks 
tänkande av fenomenet.  

I övrigt bör antologierna Welt Denken − Annäherung an die Kosmologie 
Eugen Finks (red. Nielsen/Sepp, 2011), Eugen Fink: actes du Colloque de 
Cerisy-la Salle, 23-30 juillet, 1994 (red. Depraz/Richir, 1997) och Bildung im 
technischen Zeitalter. Sein, Mensch und Welt nach Eugen Fink (red. Hilt/Niel-
sen, 2005) nämnas som viktiga bidrag till den fortfarande gryende forsk-
ningen om Finks meontiska filosofi och kosmologi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 29

2. Varafenomenets sken i det icke-skenbaras 
tautologiska fenomenologi hos Martin Heidegger 

§2.1 Inledning 

Det som drar sig undan ger sken av att vara full-
ständigt frånvarande. Men detta sken bedrar.26 

Med utgångspunkt i Heideggers beskrivning av sin fenomenologi som ”det 
icke-skenbaras tautologiska fenomenologi” i seminariet i Zähringen 1974 
tolkar detta kapitel det icke-skenbaras innebörd utifrån dess relevans för 
förståelsen av fenomenbegreppet. Denna relevans är på sätt och vis uppen-
bar, då Heidegger med sin formulering menar att det icke-skenbara är feno-
menet för den fenomenologi som han kallar för tautologisk. Den specifika 
innebörden av ”det icke-skenbara” är emellertid svårgripbar. Begreppet 
tematiseras inte uttryckligen i seminariet i Zähringen och en sådan tema-
tisering sker inte heller i Heideggers tidigare verk. Ändå använder han det i 
avgörande sammanhang som tydliggör att det handlar om ett filosofiskt 
begrepp och inte bara om ett adjektiv. Das Unscheinbare predicerar med 
andra ord inte något varande, vilket betyder att det inte avser framträdelse. 
Det syftar inte på att något är ”oansenligt”. Med detta ord beskriver Heideg-
ger istället varafenomenets egen tilldragelse: varaförståelsen är icke-skenbar 
även om den förborgar sig.27 Det betyder att för det icke-skenbaras tauto-
logiska fenomenologi är fenomenets undandragelse i framträdelsen ”det 
icke-skenbara” (das Unscheinbare). 

Eftersom det icke-skenbara är ett filosofiskt begrepp och inte blott ett 
adjektiv, möjliggörs en tolkning av det som operativt hos Heidegger. Det 

 
26 ”Was sich entzieht, scheint völlig abwesend zu sein. Aber dieser Schein trügt.” Hei-
degger, GA 7, s. 135. 
27 Jfr. Ibid. GA 7, s. 142. 
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öppnar för en förståelse av dess framträdande i seminariet Zähringen som 
en glimt, som låter Heidegger att mot slutet av sin levnad ana den ”skugga” i 
hans filosofi som har orienterat honom från första början. Enligt denna 
tolkning fångar begreppet om det icke-skenbara hans fenomenologis 
intresse i dess helhet, inom vars horisonter hans tänkande tog olika tema-
tiska vägar, inte minst då det genomgick den så kallade ”vändningen” (die 
Kehre). Det är ett intresse för varafenomenets negativitet i framträdelsen 
som problematiserar fenomenologin från grunden, vilket avser dess möj-
lighet till utläggning (logos) av fenomenet (fainomenon). 

Detta kapitel tolkar i synnerhet de texter där Heidegger använder 
uttrycket ”icke-skenbar” i en filosofisk mening. Ett mönster påvisas: begrep-
pet återkommer i Heideggers diskussioner om kopulans roll i satsen, i hans 
diskussioner om relationen mellan vara, tillvaro och sken hos Herakleitos, 
samt i hans beskrivningar av varats och tänkandets tautologiska karaktär 
hos Parmenides. I samtliga fall är det icke-skenbara operativt för hans för-
ståelse av varafenomenets samtidiga framträdande och förborgande. Denna 
samtidighet signaleras av ordet självt: det icke-skenbara syftar på något 
uppenbart, annars skulle det kunna vara skenbart, samtidigt avser det en 
undandragelse från det uppenbara, vilket understryker att det döljer sig i 
”öppen dager”. 

Avhandlingen argumenterar för att den självfördöljande karaktär som 
varafenomenet har enligt det icke-skenbaras tautologiska fenomenologi ska 
förstås som en fråga om ett transcendentalt sken. Detta understryks genom 
kapitlets tonvikt på den kritiska filosofins betydelse för Heidegger, i 
synnerhet vad gäller hans positiva värdering av Kants beskrivning av det 
transcendentala skenet som en ”naturlig metafysik”. Kapitlet visar också hur 
det hör ihop med Heideggers förståelse av den transcendentala inbildnings-
kraften som en ursprunglig temporalitet.28 Till sist föreslås att det går att 
skönja en tautologisk förståelse av varafenomenet i Heideggers tolkning av 
smakomdömet i Kritik av omdömeskraften. Smakomdömet får därmed till 
skillnad från det transcendentala skenet karaktären av en ”återerinring” 
(anamnesis) av varafenomenet, då det uppvisar varafenomenets sken som 
sådant och inte ”som om” det vore en framträdelse.  

 
28 Einbildungskraft översätts med det mer ålderdomliga ”inbildningskraft” istället för 
”inbillningskraft”, för att understryka att det inte handlar om ett ”fantiserande” utan om 
ett enhetliggörande. 
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§2.2 Varafenomenets förställning 

Det tänkande som blir efterfrågat här kallar jag för det tauto-
logiska tänkandet. Det är fenomenologins ursprungliga mening 
[---] Förstådd på det sättet är fenomenologin en väg som leder 
inför... och låter det inför vilket den blir förd visa sig. Denna 
fenomenologi är en det icke-skenbaras fenomenologi [eine 
Phänomenologie des Unscheinbaren].29 

Med ovanstående ord beskriver Heidegger sin fenomenologi i seminariet 
han höll i Zähringen 1974. De ger uttryck för en erfarenhet av varafeno-
menet som en undandragelse i framträdelsen. Från ett klassiskt fenomeno-
logiskt perspektiv kan det framstå som en återvändsgränd, då det innebär 
att fenomenet inte kan synliggöras utifrån den originära givenhet som 
utmärker just framträdelse. En sådan kritik av Heidegger formuleras av 
Jean-François Courtine, som i ”Phénoménologie et/ou tautologie” (1990) 
skriver att det tautologiska hos Heidegger inträder när varat förstått som det 
som inte kan utsägas ska uppvisas.30 I detta omöjliga utsägande men möjliga 
visande ligger enligt Courtine innebörden av det icke-skenbara (l'inap-
parent).31 Det kan enligt honom inte förstås fenomenologiskt. Han beskriver 
istället det icke-skenbaras tautologiska fenomenologi som ett ”afanologiskt” 
tänkande som försakar fenomenologin genom att överge fenomenen.32 I 
Courtines efterföljd menar Dominique Janicaud i Le tournant théologique 
de la phénoménologie française (1991) att Heidegger sätter fenomenologins 
positiva projekt att beskriva framträdelserna som de visar sig på spel, med 
risk för att bryta med fenomenologin helt genom att söka efter ett ursprung 
för framträdelsen i något osynligt eller i en undandragelse bortom framträ-
delserna.33 Enligt nedanstående kapitel är en tolkning av Heideggers tauto-

 
 
29 ”Das Denken, dem hier nachgefragt wird, nenne ich das tautologische Denken. Das ist 
der ursprüngliche Sinn der Phänomenologie. [---] So verstanden ist die Phänomenologie 
ein Weg, der hinführt vor... und sich das zeigen läßt, wovor er geführt wird. Diese 
Phänomenologie ist eine Phänomenologie des Unscheinbaren.“ Heidegger, GA 15, s. 399 
30 Courtine, ”Phénoménologie et/ou tautologie”, s. 392. 
31 Ibid. s. 397. 
32 Ibid. s. 398. 
33 Enligt Janicaud gav denna tvetydighet hos Heidegger upphov till den teologiskt 
orienterade fenomenologin i Frankrike, som han menar använder fenomenologin i 
namn av religiösa intressen (Janicaud, Le tournant théologique de la phénoménologie 
française, s. 17–19, 50–51). Janicaud föreslår en tolkning av das Unscheinbare i Chronos 
– Pour l'intelligence du partage temporel (1997). Han skriver att det är oskiljbart från 
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logiska tänkande som en sådan ”försakelse” av fenomenologin enbart möjlig 
om man förbiser den avgörande betydelse som skenet har för hans for-
mulering av varafenomenet som det icke-skenbara.34 

 
tidsproblematiken hos Heidegger, då det beskriver tidens icke-intentionala karaktär. 
Janicaud ser fortfarande en fara i detta, eftersom han menar att Heidegger förutsätter att 
tiden är en enhet. Istället måste den enligt Janicaud förstås som en mångfald olika 
temporaliteter (vilket medför att den inte kan skiljas från det ontiska). Också genom sin 
tonvikt på tilldragelsen (Ereignis) offrar Heidegger enligt Janicaud den fenomenologiska 
aktsamheten på framträdelsen till förmån för det osynliga (l'inapparent) och gåvan (le 
don, il y a, Es gibt). I och med det stöter Heidegger på en gräns för fenomenologin 
(Janicaud, Chronos – Pour l'intelligence du partage temporel, s. 140, 157–164). Janicaud 
föreslår ytterligare en tolkning i La phénoménologie éclatée (1998). Där formulerar han 
en ”minimalistisk fenomenologi” i kontrast mot fenomenologin som en första filosofi, 
som enligt honom alltid gör ”maximalistiska” anspråk. Janicaud föreslår en tolkning av 
Heideggers Phänomenologie des Unscheinbaren som ”minimalistisk” i denna text 
(Janicaud, La phénoménologie éclatée, s. 104–109). Med det menar han att den ser till 
framträdelserna som de visar sig av sig själva, med tonvikt på tiden. Denna fenomeno-
logi blir i Janicauds ögon en upprepning av Vara och tid, som utmärks av frågan om 
tidens förborgadhet. Det som enligt La phénoménologie éclatée framstår som mest 
problematiskt hos den sene Heidegger är tanken på det tautologiska, som Janicaud be-
skriver som återvändsgränden av en tystnad som suspenderar all skillnad: ”En sus-
pendant le jeu des différences, la tautologie radicalise l'épokhè, mais aussi la pétrifie : un 
don qui ne fait que donner, un temps qui temporalise, une parole qui parle.... L'inap-
parent se réduit-il à cette pureté originelle du Même ? Ne faut-il pas aussi discerner et 
écouter le jeu des différences, en leur dégradés, les articulations du temps, du langage, de 
la perception, de l'imagination?”. Ibid. s. 110. Det framgår av de kommande diskus-
sionerna att Janicaud missuppfattar både det tautologiska och das Unscheinbare hos 
Heidegger. Hans-Dieter Gondek och László Tengeleyi visar att den teologiska vänd-
ningen inom den franska fenomenologin framförallt utgår från Emmanuel Lévinas och 
inte från Heidegger (Gondek/Tengelyi, Neue Phänomenologie in Frankreich, s. 646). För 
en diskussion om denna vändling på svenska se Svenungsson, Guds återkomst: en studie 
av gudsbegreppet inom postmodern filosofi (2004). 
34 Detta antyds av François Dastur i ”La pensée à venir: une phénoménologie de l’inap-
parent?” (2002), som understryker att das Unscheinbare var ämnat att vara troget den 
fenomenologiska ansatsen att vända sig till ”sakerna själv”, men i Heideggers mening 
som en fråga om vara. Hon understryker att detta ligger i linje med en tilltagande tonvikt 
i hans verk på oförborgadhetens förborgadhet, på förborgadheten av varats ljusning 
(Dastur, ”La pensée à venir: une phénoménologie de l'inapparent?”, s. 19–21). I anslut-
ning till detta måste också Peter Trawnys ”Die unscheinbare Differenz. Heideggers 
Grundlegung einer Ethik der Sprache” (2000) nämnas. Trawny gör en läsning av 
skillnadens innebörd hos Heidegger i relation till das Unscheinbare. Han visar hur logos 
självt är skillnad, i kontrast mot det vetenskapliga förnuft (metafysikens logos) som 
enbart har skillnaden utanför sig som något att beräkna eller utesluta. Han tydliggör att 
das Unscheinbare måste förstås utifrån Mitte hos Heidegger, som fogen (Fuge) av mot-
stridighetens mellan (Zwischen). Mitte är enligt Trawny både uthärdandets (Austrag) 
och smärtans plats hos Heidegger, i vilket han ser en möjlig erfarenhet av skillnaden 
själv som smärtande, som ett samtidigt isärgående och samlande. En uttrycklig diskus-
sion om att Mitte hör ihop med skenet hos Heidegger saknas dock hos Trawny. 



 
2. VARAFENOMENETS SKEN 

 

 33

En intuition om fenomenologins tautologiska karaktär ligger enligt Heideg-
ger till grund för Edmund Husserls tänkande genom hans uppmaning om 
att ”gå tillbaka till ’sakerna själva’”.35 Att så är fallet antyds när Heidegger i 
epigrafen till detta avsnitt ur seminariet i Zähringen säger att det tauto-
logiska tänkandet ”är fenomenologins ursprungliga mening”. Hos Husserl 
innebär emellertid tillbakagången till ”sakerna själva” att ett fokus läggs på 
deras framträdelse för medvetandet. Det möjliggör enligt honom feno-
menologin som en apodiktisk vetenskap, grundad i medvetandets trans-
parens för sig självt som transcendentalt konstituerande. Förutsättningen 
för detta är att fenomenologin lever upp till ”principernas princip” som 
Husserl formulerar på följande sätt: 

Ingen upptänklig teori kan få oss att tvivla på alla principers princip: att varje 
originärt givande åskådning utgör en rättskälla för kunskap, att allt som i ”intui-
tionen” erbjuder sig originärt (så att säga i sin påtagliga verklighet) helt enkelt 
måste tas emot sådant som det är givet, men också endast inom de gränser med 
vilka det då är givet.36 

Fenomenologin är enligt Husserl enbart möjlig om ”principernas princip” 
efterlevs som en uppmaning till tänkandet att hålla sig till ”sakerna själva”. 
Heideggers ”tautologiska tänkande” kan emellertid inte sägas leva upp till 
denna princip på ett enkelt sätt. Detta tänkande bör istället förstås som en 
fördjupning av ”principernas princip” som sker genom principens avfor-
malisering. Det betyder att den inte bara behandlas som ett formellt kri-
terium för fenomenologin som om den vore en teori (i en modern mening, 
det vill säga som om den vore en positiv vetenskap). Heideggers tänkande 
kan istället sägas följa ”principernas princip” till dess rot, som han förstår 
som tautologisk. Det betyder att det tautologiska tänkandets fenomenolo-
giska innebörd inte ligger i att det följer ”principernas princip” som en 
abstrakt regel. Det tautologiska är istället självt roten till denna princips 
krav på deskriptiv stringens, då den konkretiserar grunden till detta krav.37 
 
35 Husserl, Logiska undersökningar. Bd. 2. Undersökningar kring kunskapens fenomeno-
logi och teori I–IV, s. 20. 
36 Husserl, Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi, s. 100. 
37 Relationen mellan det tautologiska och fenomenologins deskriptiva karaktär antyds 
redan i Vara och tid: ”Termen fenomenologi skiljer sig följaktligen till sin mening från 
beteckningar som teologi och liknande. ’Fenomenologi’ nämner inte föremålet för denna 
forskning, och inte heller karaktäriserar termen dess sakhaltighet. Ordet upplyser bara 
om hur det som ska avhandlas i denna vetenskap uppvisas och behandlas. Vetenskap 
’om’ fenomenen innebär: ett sådant fattande av dess föremål att allt som ska diskuteras i 
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Det sker till förmån för varafenomenet som hos Heidegger betecknar 
givenheten som sådan, det framträdande som döljer sig i all framträdelse. 
Denna dimension är redan närvarande i Husserls formulering av ”princi-
pernas princip”. Men när han skriver ”att varje originärt givande åskådning 
utgör en rättskälla för kunskap” understryker han det som åskådningen ger 
(det vill säga framträdelsen), som enligt honom ”måste tas emot sådant som 
det är givet, men också endast inom de gränser med vilka det då är givet.” 
Heidegger lägger istället redan från början, innan han kallar sin fenomeno-
logi för tautologisk, tonvikt på att fenomenologins problem rör själva givan-
det – det vill säga framträdandet – och inte det som ges. Med avseende på 
”principernas princip” betyder det att han i sitt tänkande understryker den 
”originärt givande åskådning [min egen kursivering]” som är inbegripen i 
principen, men som själv aldrig är originärt given. Det är utifrån denna 
åskådning och inte utifrån framträdelsen som Heidegger förstår vara-
fenomenet. 

För Heideggers formulering av varafenomenet utifrån åskådningen 
spelar den rena åskådningens problematik hos Kant en central roll. Kapitlet 
återvänder till detta tema senare. För tillfället bör enbart understrykas att 
fenomenet i ”principernas princip” enligt Heidegger inte är den framträdelse 
som ges, utan det framträdande som ger utan att självt visa sig som en 
framträdelse. Utifrån det kan följande citat tolkas som ett direkt svar på 
”principernas princip” hos Husserl, av vilket det framgår att principen 
enligt Heidegger tematiskt sett håller fast vid en ”vulgär” förståelse av feno-
menet som en framträdelse, samtidigt som den bär på en insikt om att 
fenomenet inte kan visa sig som en sådan. Som citatet framhåller rör denna 
insikt den rena åskådningen: 

[…] det som i framträdelserna, det vulgärt förstådda fenomenet, alltid redan 
visar sig, på förhand och medgivet, om än otematiskt, kan tematiskt fås att visa 
sig självt, och detta sig-så-i-sig-självt-visande (”åskådningsformerna”) är feno-
menologins fenomen. Rum och tid måste ju uppenbarligen kunna visa sig så, de 
måste kunna bli till fenomen, om Kant gör anspråk på en sakligt grundad tran-

 
fråga om dem måste avhandlas genom direkt uppvisning och direkt bestyrkande. Samma 
mening har det i grunden tautologiska uttrycket ’deskriptiv fenomenologi’. Deskription 
betyder här inte ett förfarande av låt oss saga den botaniska morfologins slag – termen 
har återigen en prohibitiv mening: att avvärja alla icke-bestyrkta bestämningar.” Heideg-
ger, Vara och tid, s. 34 ff. 
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scendental utsaga när han säger att rummet är det aprioriska ”vari” för en 
ordning.38 

Det finns således enligt Heidegger ett spår av varafenomenet i ”principernas 
princip”, men det förblir otillgängligt för Husserl eftersom han tänker fram-
trädandet utifrån framträdelsen. På så vis menar Heidegger att det egentligt 
”originära” döljs i ”principernas princip”. I seminariet i Zähringen kallar 
han det för ”det icke-skenbara”, som han menar att fenomenologin enbart 
kan tänka om den är trogen sin egen tautologiska karaktär. Hur detta med-
för en avformalisering av ”principernas princip” – och därmed också av 
fenomenologin som sådan – är tydligare om man ser till den huvudsakliga 
filosofiska inspiration som Heidegger fick från Husserl. 

Medvetandets förrangsställning i Husserls fenomenologi är en betänk-
lighet för Heidegger redan vid hans första kontakt med Logiska undersök-
ningar. Där bekämpar Husserl psykologismen, men hänfaller enligt Heideg-
ger själv åt den genom sitt fokus på medvetandet och dess akter. Som 
Heidegger beskriver det i ”Mein Weg in die Phänomenologie” (1963) väcker 
detta frågan hos honom om vari fenomenologins egenart egentligen ligger, 
givet att den varken är logik eller psykologi. Med utgångspunkt i sitt tidiga 
intresse för Aristoteles, som via Franz Brentano gav upphov till den för hans 
fenomenologi utmärkande frågan om varats mening, finner Heidegger att 
det som Husserl beskriver i termer av medvetandeakter och framträdel-
sernas självtillkännagivelse (sich-selbst-Bekunden), är ursprungligare formu-
lerat hos Aristoteles och i det grekiska tänkandets förståelse av sanningen 
(aletheia) som ett sig-visande (sich-Zeigen).39 Med avseende på detta finns 
emellertid ett tema hos Husserl som är särskilt betydelsefullt för Heidegger. 
Det är diskussionen i Logiska undersökningar om hur skillnaden mellan 
kategorial åskådning och sinnlig åskådning ska förstås. Heidegger under-
stryker fortfarande vikten av denna skillnad i seminariet i Zähringen, vilket 
visar att den tidige Husserl är den avgörande filosofiska inspirationen för 
honom, det vill säga innan han formulerar fenomenologin som transcen-
dental i Idéer till en ren fenomenologi och en fenomenologisk filosofi (1913). 

Husserl uppmärksammar det underliga i att varseblivnings- och åskåd-
ningsutsagor på något sätt uppfylls i sin helhet trots att det finns sådant i 
dem som inte är uppvisbart. Ett exempel han anför är kopulan – ordet ”är” – 

 
38 Ibid. s. 31. 
39 Heidegger, GA 14, s. 99. 
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som i det följande: jag ser att papperet är vitt och beskriver just det när jag 
säger ”papperet är vitt”. I denna sats finns ett överskott av mening som inte 
åskådas, som består i att papperet är varande. Vara hör sålunda till satsens 
form enligt Husserl, men kan inte uppvisas som ett ”stoff” i den, eftersom 
vara självt inte är sinnligt framträdande. Satsen rymmer istället vara ”kate-
gorialt”. Med avseende på kopulan koncentreras Husserls diskussion om 
detta i nedanstående stycke ur Logiska undersökningar. Det tar sin utgångs-
punkt i Kants tanke på att vara inte är ett realt predikat, som också är 
central för Heidegger: 

Den formgivande böjningen, varat i attributiv och predikativ funktion, uppfylls 
som vi sade inte i någon varseblivning. Här erinrar vi oss Kants sats: Varat är 
inget realt predikat. Även om det som här avses är det existentiala varat, den ”ab-
soluta positionens” vara som Herbart också kallat det, så kan vi likaväl ta denna 
sats i anspråk även för det predikativa och attributiva varat. Satsen syftar under 
alla förhållanden just på det som vi här vill klargöra. Färgen kan jag se, inte 
färgad-varon. Jämnheten kan jag känna, men inte jämn-varon. Tonen kan jag 
höra, men inte tonande-varon. Varat är inget i föremålet, ingen del hos det, inget 
moment som det rymmer; ingen kvalitet eller intensitet, men inte heller någon 
figur, ingen inre form överhuvudtaget, inget konstitutivt kännetecken av vilket 
slag det vara månde. Varat är emellertid inte heller något hos föremålet, liksom 
det inte är något realt inre kännetecken så är det inte heller något realt yttre 
sådant och därmed i real mening överhuvudtaget inget ”kännetecken”. Det avser 
nämligen inte heller de sakliga enhetsformer genom vilka föremål förbinds till 
mer omfattande föremål, färger till färggestalter, toner till harmonier, ting till 
mer omfattande ting eller tingsammanhang (en trädgård, en gata, den fenome-
nella yttervärlden). I dessa sakliga enhetsformer har tingens yttre kännetecken 
sin grund, sådant som höger och vänster, högt och lågt, ljudligt och tyst osv., 
bland vilka något sådant som ett är naturligtvis inte står att finna.40 

Av ovanstående drar Husserl slutsatsen att vara inte kan bli sinnligt varse-
blivet (och han förstår i detta sammanhang varseblivning i en bred mening 
som både inre och yttre varseblivning) eftersom vara inte har ”något möjligt 
objektivt korrelat”.41 Just i denna insikt ligger den tidige Husserls betydelse 

 
40 Husserl, Logiska undersökningar. Bd. 3. Undersökningar kring kunskapens fenomeno-
logi och teori V–VI, s. 353 ff. 
41 Ibid. s. 355. Vara får enligt Husserl, vilket också är centralt för Heidegger, inte heller 
förväxlas med ett omdöme: ”Tanken omdöme uppfylls i den inre åskådningen av ett 
aktuellt omdöme; men däri uppfylls inte tanken är. Varat är inget omdöme och ingen 
real beståndsdel i ett omdöme. Lika litet som varat är en real beståndsdel hos något yttre 
föremål, lika lite är det en real beståndsdel hos något inre föremål; alltså inte heller hos 
omdömet. I omdömet – den preciserande utsagan – förekommer är som betydelse-
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för Heidegger, då han genom sin problematisering av varat i den kategoriala 
åskådningen ger uttryck för en intuition om att varafenomenet inte visar sig 
som en framträdelse. Denna insikt går emellertid förlorad i den transcenden-
tala fenomenologin, som enligt Heidegger skänker medvetandet en absolut 
status och binder varafenomenet till intentionaliteten, det vill säga till den 
noetisk-noematiska struktur som utmärker det transcendentala medvetandet. 
Han menar att detta leder till att ”varat som sådant” försvinner ur sikt hos 
Husserl (även om han tillstår att det aldrig var Husserls egen fråga), som 
istället tematiserar medvetandet som varande.  

Heidegger sammanfattar sin tolkning av medvetandets innebörd hos 
Husserl på följande sätt: det är immanent, vilket betyder att det varande för-
läggs i medvetandet. Till denna immanens hör de apodiktiska anspråken på 
att det inte går att bestrida att framträdelser är givna för medvetandet. Det 
leder i sin tur till att medvetandet självt karaktäriseras av en absolut given-
het, eftersom dess immanens medför att det konstituerar sig självt. Det gör 
medvetandet idealt och rent, vilket enligt Heidegger innebär att det utmärks 
av tron på att kunna bli fullt tillgängligt för sig självt.42  

Genom sin förståelse av medvetandet försakar Husserl enligt Heidegger 
inte bara möjligheten att tänka varafenomenets negativitet i framträdelsen. 
Han sviker också sin egen ansats att beskriva medvetandet med avseende på 
intentionalitetens hur, eftersom han skapar en teori om medvetandet utifrån 
en dogmatisk föreställning om dess vad, det vill säga genom att förhålla sig 
till det som ett bestämbart varande.43 Denna problematik bottnar enligt 
Heidegger i att frågan om varat aldrig blir tydlig för Husserl, vilket leder 
honom till att naivt förutsätta dess mening. Det beror på att paranteti-
seringen av den naturliga inställningen enligt Heidegger enbart ”blockerar” 
den filosofiska realismens uppfattning om existens utan att bryta igenom 
naiviteten i en mer grundläggande mening, som gäller framträdelsens fram-
trädande och inte medvetandets relation till tingen. Han menar att detta i 
synnerhet är tydligt i den transcendentala reduktionen, som i alla sina 
former är en återgång till medvetandet som innebär en hypostas som gör ett 
varande till grunden för det varande i dess helhet.44  

 
moment, i likhet med t. ex. guld och gult, endast i en annan ställning och funktion. Men 
detta är förekommer inte självt i omdömet, det är endast betytt, dvs. signitivt menat i det 
lilla ordet är.” Ibid. s. 356. 
42 Heidegger, GA 20, s. 142–146. 
43 Ibid. s. 151. 
44 Ibid. s. 152 ff., 157-159. 
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Av ovanstående anledningar vann Husserl enligt Heidegger inte tillgång 
till varafenomenet som den ”sak” i ”sakerna själva” som drar sig undan 
framträdelsen, då han gör det transcendentala medvetandet till ett föremål 
för en ”absolut vetenskap” utifrån en traditionell cartesiansk idé om veten-
skaplighet.45 Varafenomenet ger sig istället enligt Heidegger först tillkänna 
om fenomenologin förmår ”att låta se det varande som det varande självt i 
sitt vara”.46 Denna formulering understryker att Heidegger tar avstånd från 
fenomenologin som en transcendental medvetandefilosofi, vilket pekar mot 
den omformulering av fenomenbegreppet som sker i Vara och tid som 
ytterligare inskärper att varafenomenet måste förstås ”utifrån sig självt”: 

[...] att låta det som visar sig ses utifrån sig självt, så som det visar sig utifrån sig 
självt. Detta är den formella innebörden av den forskning som tar sig namnet 
fenomenologi. Därmed kommer emellertid ingenting annat till uttryck än den 
ovan formulerade maximen: ”Till sakerna själva!”.47 

Denna omformulering av fenomenbegreppet frigör varafenomenet från den 
korrelationsstruktur som utmärker vad Heidegger ser som den transcen-
dentala fenomenologins subjektsfilosofiska och idealistiska ”fördom” mot 
fenomenet. Att fenomenet förstås utifrån att det visar sig av sig självt 
medför istället att det inte längre kan formuleras utifrån sin givenhet för 
medvetandet. Heidegger ser detta som ett viktigt steg i den avformalisering 
av fenomenologin som möjliggör en förståelse av varat som fenomen, trots 
att det inte visar sig som en framträdelse. Centralt är emellertid att icke-
framträdelsen själv utgör varafenomenets fenomenalitet. Detta gör det be-
gripligt hur Heideggers tänkande förblir fenomenologiskt, också när han 
kallar det för det icke-skenbaras tautologiska fenomenologi. Fenomenolo-
gin måste enligt honom närma sig varafenomenet utifrån insikten om att 
fenomenet döljer sig, vilket tillika är en insikt om att döljandet utmärker dess 
framträdande: 

Först om det skulle visa sig att det hör till varats varakaraktär, som är filosofins 
föremål, att vara genom sig-fördöljande och sig-beslöjande – och detta just på ett 
icke-accessoriskt sätt utan i enlighet med dess varakaraktär – tas kategorin feno-

 
45 Ibid. s. 147. 
46 ”Seiendes als Seiendes selbst in seinem Sein sehen zu lassen.” Ibid. s. 186. 
47 Heidegger, Vara och tid, s. 34. 
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men på allvar. Uppgiften att uppvisa dess [varats] fenomenalitet blir här radikalt 
fenomenologisk.48 

Att kunna beskriva hur varafenomenet döljer sin negativitet i framträdelsen 
formuleras här som fenomenologins ”uppgift”. I Vara och tid diskuterar 
Heidegger detta utifrån relationen mellan förborgadhet, fördoldhet och för-
ställdhet: 

Vad är det som fenomenologin ska ”låta se”? Vad är det som i privilegierad 
mening måste kallas ”fenomen”? Vad är till sitt väsen nödvändigt tema för ett ut-
tryckligt uppvisande? Uppenbarligen sådant som i första hand och mestadels inte 
visar sig, det som i kontrast till det som i första hand och mestadels visar sig är 
förborgat, men samtidigt är något som väsensmässigt hör till det som i första hand 
och mestadels visar sig, närmare bestämt så att det utgör dess mening och grund. 

Men det som i en särskild mening förblir förborgat eller faller tillbaka i det 
fördolda eller bara visar sig ”förställt” [verstellt] är inte det ena eller andra 
varande utan, som de tidigare betraktelserna har visat, det varandes vara.49  

Förborgadhet är Heideggers benämning på att varafenomenet framträder 
genom att dra sig undan framträdelsen. Denna förborgadhet visar sig ”van-
ligtvis” inte som sådan. Istället döljer den sig, vilket är ett döljande (Ver-
deckung) som Heidegger beskriver som ”fenomenets motbegrepp”.50 Döljan-
det hör emellertid till varafenomenet självt, vilket inskärps ytterligare när 
han preciserar dess innebörd genom att formulera det som en förställning.51 
Det understryker att det handlar om varafenomenets eget framträdande, 
eftersom något alltid förställer sig, medan något kan döljas av något annat.52 
Något kan också döljas genom att gömmas undan framträdelse, medan 
förställningen alltid sker i ”det öppna”.  

 
48 ”Sollte es sich herausstellen, daß es zum Seinscharakter des Seins, das Gegenstand der 
Philosophie ist, gehört: zu sein in der Weise des Sich-Verdeckens und Sich-verschleierns 
– und zwar nicht akzessorisch, sondern seinem Seinscharakter nach –, dann wird es 
eigentlich Ernst mit der Kategorie Phänomen. Die Aufgabe: es zum Phänomen zu 
bringen, wird hier radikal phänomenologisch.” Heidegger, GA 63, s. 76. Jfr. Trawny, 
”Die unscheinbare Differenz”, s. 78. 
49 Heidegger, Vara och tid, s. 35 (övers. mod. KK). 
50 Heidegger, GA 20, s. 119. 
51 ”Unwahrheit ist nicht gleich Verborgenheit, sondern gleich Verstelltheit.” Heidegger, 
GA 31, s. 91. 
52 Heidegger, GA 20, s. 119. 
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§2.3 Varafenomen och transcendentalt sken 

Det finns hos Heidegger en antydan om att varafenomenets förställning kan 
förstås som en fråga om ett transcendentalt sken. Det är tydligast formulerat 
i Phänomenologische Interpretation von Kants Kritik der reinen Vernunft 
(1927/28), där Heidegger skriver att han ser ”en positiv mening” i den tran-
scendentala dialektiken: 

Den positiva delen av den transcendentala logiken ligger alltså i den transcen-
dentala analytiken. Följaktligen kan också en positiv mening utvinnas ur den 
transcendentala dialektiken, vilket så vitt jag vet aldrig har skett. Förutsättningen 
för det är dock att man förstår ”kritikens” grundavsikt – grundläggningen av 
metafysiken – korrekt. Då visar sig nämligen – och detta vill vi försöka påvisa – 
att den transcendentala dialektiken inte är något annat än en ontologisk tolkning 
av den naturliga metafysiken, det vill säga grundstrukturen för det som vi kallar 
för människans naturliga världsåskådning.53 

Heidegger utvecklar inte sitt resonemang, utan beskriver ovanstående som 
blott en ”anmärkning” och fortsätter sedan sin ”fenomenologiska tolkning” 
av den transcendentala analytiken (som i ovannämnda text stannar vid en 
diskussion om den transcendentala schematismen, som utvecklas 1929 i 
Kant und das Problem der Metaphysik).54 Citatet visar trots det vikten av att 
den transcendentala dialektiken är en kritik av det transcendentala skenet 
förstått som en ”naturlig metafysik”. Denna kritik är för Heidegger liktydig 
med ett grundande av skenets ”transcendentalitet” i förnuftets ändlighet. 
Som han formulerar det i Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt – Endlich-
keit – Einsamkeit (1929/30), också i denna text skissartat, framgår av den 
transcendentala dialektiken hur skenbar (scheinbar) ontologisk kunskap 

 
53 ”Der positive Teil der transzendentalen Logik besteht also in der transzendentalen 
Analytik. Freilich kann auch der transzendentalen Dialektik ein positiver Sinn abgewon-
nen werden, was bisher meines Erachtens nie geschah. Die Voraussetzung dafür ist 
jedoch, daß man die Grundabsicht der ”Kritik” – die Grundlegung der Metaphysik – 
recht versteht. Dann läßt sich nämlich zeigen – und wir wollen den Nachweis versuchen 
– daß die transzendentale Dialektik nichts anderes ist als eine ontologische Interpretation 
der natürlichen Metaphysik, d. h. der Grundstruktur dessen, was wir die natürliche Welt-
anschauung des Menschen nennen.” Heidegger, GA 25, s. 196. 
54 Tidigare i texten beskriver Heidegger dialektiken hos Kant som en ”skenets logik” som 
uppvisar det bedrägliga i all tom och formell argumentation som utger sig för ha ”saklig 
kunskap” (sachhaltige Erkenntnis) men som i själva verket inte ser till ”sakerna”. Han 
understryker att Kant utför en kritik av dialektiken, vilket enligt honom innebär att dialek-
tiken hos Kant ”inte vill vara en dialektik” utan ”upplöser den kritiskt” (Ibid. s. 191–192). 
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uppstår med nödvändighet och inte bara som ett korrigerbart teoretiskt 
misstag, eller som han själv uttrycker det ”accessoriskt”. Med detta var Kant 
enligt Heidegger den förste att visa att de metafysiska begreppen aldrig kan 
lämna skenet, då de säger saker om ”det sista och mest allmänna” som väg-
leder och grundar ”det konkreta tänkandet”, utan att kunna rättfärdiga och 
påvisa sin riktighet i åskådningen.55 Det gör den ”naturliga metafysikens” 
transcendentala sken till ett ”bortom fysis”56 i en ordagrann mening (meta-
fysis), vilket för Heidegger är liktydigt med ett ”bortom framträdandet”, det 
vill säga ett bortom varafenomenet. Heidegger ”hör” på så sätt ett eko av 
innebörden av fysis som sig-visande i Kants begrepp om den rena åskåd-
ningen. Som det framgår av citatet ovan är Kant enligt honom däremot 
även den förste att ge det transcenderande som är inbegripet i begreppet 
”metafysik” en positiv innebörd, som visar att skenet är utgångspunkten för 
allt ”egentligt upptäckande”57, men att det också fortlever i allt tänkande 
genom en ständig risk för ”väsentlig missuppfattning”. 

Heideggers skymt av en positiv innebörd av den transcendentala dialek-
tiken hos Kant möjliggör en formulering av varafenomenets förställning 
utifrån det modus som enligt Kant utmärker det transcendentala skenet, 
vilket är moduset ”som om”. I detta sammanhang ska ”som om” inte bara 
förstås som en benämning på idéernas regulativa karaktär med avseende på 
systematiserbar kunskap och moraliskt handlande, vilket fortfarande är 
Kants tendens i Kritik av det rena förnuftet.58 Kant understryker själv i en 
tilltagande utsträckning idéernas estetiska dimension av att beröra förnuftet 
genom tanken på det obetingade, som när han i en sen reflektion skriver att 
idéerna är ”affekterande krafter”.59 Det är en ”affektivitet” som inte kommer 
sig av det sinnligt givna, eller överhuvudtaget av en framträdelse i en 
fenomenologisk mening (som är ”originärt given”). Den utmärker istället 
det ändliga förnuftets sensibilitet för ”tinget i sig”, som aldrig visar sig som 
”ting i sig” utan enbart ”som om” det vore en framträdelse.60 Detta ”som 
om” betecknar för Heidegger det ändliga förnuftets glömska av sin ur-
sprungliga utsatthet i vara, vilket betyder att det transcendentala skenet 

 
55 Heidegger, GA 29/30, s. 421 ff. 
56 Heidegger, GA 9 s. 139. 
57 Heidegger, Vara och tid, s. 222. 
58 Kant, Kritik av det rena förnuftet, B 698–699 . 
59 Kant, Opus postumum XXI, 83. 
60 Heidegger framhåller i Kant und das Problem der Metaphysik Kants beskrivning av 
”tinget i sig” i Opus postumum som ett annat förhållningssätt till tinget och inte som 
något ”bakom” eller ”bortom” framträdelsen (Heidegger, GA 3, s. 33).  
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enligt honom utmärker tillvarons sätt att ”transcendera” sin ändlighet 
genom en ”glömska” av sin öppenhet för varafenomenet.  

Heidegger diskuterar själv inte varafenomenets förställning i termer av 
det transcendentala skenets ”som om”. En sådan tolkning stöds emellertid av 
att han i Vara och tid översätter fainomenon som ”det skenbara”, som är ”det 
som ser ut som” något men som inte är vad det utger sig för att vara.61 ”Det 
skenbara” är uppenbarligen en benämning på varafenomenets förställning, 
som ”i det öppna” utger sig för att vara något som det inte är. Eftersom fram-
trädelsen av att något visar sig ”såsom” något det inte är, är liktydigt med att 
det visar sig ”som om” det vore något annat, kan ”som om” sägas vara mo-
duset för varafenomenets skenbara framträdande hos Heidegger.  

Utifrån ovanstående tolkning måste den ”som”-struktur som enligt Hei-
degger utmärker all tillvarons förståelse av ”något såsom något” tänkas 
samman med vad som kan kallas för en ”som om”-struktur. Det beror på att 
”som”-strukturens naiva tillämpning på varafenomenet i själva verket ger 
uttryck för just en ”som om”-struktur, som först visar sig negativt när för-
ståelsen av det varande i dess helhet (das Seiende im Ganzen) ”som om” det 
vore en framträdelse bryter samman. ”Som”-strukturens dolda ”som om” 
med avseende på varafenomenet visar sig därmed genom utläggningens 
omöjlighet, när tillvaron berövas sin varaförståelse och blir ställd i ett ”rent 
stirrande” (reinen Anstarren).62 Varafenomenets förställning kan därmed 
sägas framträda när tillvaron blir ställd av en oförståelse av det varande i 
dess helhet, som gör det möjligt att ifrågasätta den tidigare naiva vara-
förståelsen. Liksom när en förklädnad avslöjas och uppvisas som en förställ-
ning, avslöjas genom förlusten av varaförståelsen den ”som”-struktur som 
får varafenomenet att framträda som om det vore en framträdelse. 

I och med den tonvikt som här läggs på att varafenomenets förställning 
enbart visar sig genom omöjligheten av en utläggning om detta fenomen, 
eftersom all utläggning förutsätter ”som”-strukturen, skulle Heideggers 
tänkande med rätta kunna beskrivas som ”afanologiskt” – som oförmöget 
att utsäga fenomenet – vilket Courtine föreslår i ”Phénoménologie et/ou 
tautologie”. Han menar emellertid att Heidegger försakar fenomenologin på 
detta sätt. Denna missuppfattning beror på att Courtine inte tar tillräcklig 
hänsyn till den ”som om”-struktur, det vill säga till den dimension av 
transcendentalt sken, som operativt orienterar Heideggers förståelse av 

 
61 Heidegger, Vara och tid, s. 28. 
62 Ibid. s. 149. 
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varafenomenet. Först ur ett sådant perspektiv kan hans översättning av 
fainomenon som ”det skenbara” tas på allvar och ”uppgiften att uppvisa 
[varats] fenomenalitet [bli] radikalt fenomenologisk“, genom att öppna för 
en konstruktiv tematisering av hans senare formulering av varafenomenet 
som ”det icke-skenbara”.  

I sin tolkning av Kant problematiserar Heidegger frågan om varafeno-
menets innebörd utifrån den rena åskådning genom vilken rummet och 
tiden åskådas som ”ett ursprungligt bildande givande”.63 Som framhålls i 
föregående avsnitt är detta enligt Heidegger det egentliga fenomenet hos 
Kant. Han diskuterar det utifrån i synnerhet en läsning av A-deduktionen 
och av den transcendentala schematismen i Kritik av det rena förnuftet som 
den transcendentala inbildningskraftens ”ursprungligt bildande givande”, 
då han menar att den transcendentala estetiken enbart är provisorisk. Detta 
är inte rätt plats för en detaljerad diskussion om Heideggers tekniska ut-
läggning av denna problematik.64 Det är emellertid viktigt att understryka 
det centrala i att det ”ursprungligt bildande givandet” sker genom en an-
blick (Anblick) av framträdelse, som inte i första hand rör enskilda fram-
trädelser utan det varande i dess helhet. Om det tolkas utifrån det transcen-
dentala skenets ”positiva” betydelse för Heideggers förståelse av varafeno-
menet, betyder det att anblicken av det varande i dess helhet sker i moduset 
”som om”. Det beror på att det är skenet, och inte framträdelsen, som har en 
sådan helhetlig karaktär. 

Heidegger menar senare att han inte lyckas artikulera varafenomenets 
”helhetliga” dimension tillräckligt i Kant und das Problem der Metaphysik.65 
”Det hela” är ändå närvarande i detta verk, framförallt genom tolkningen av 
Kants benämning av rummet och tiden som ens imaginarium, som är en 
form av intet.66 Kant definierar det som ”tom åskådning utan objekt”.67 
Denna ”tomhet” är inte ”ingenting” (Unding/nihil negativum), men inte 
heller ett ontiskt intet, det vill säga enbart frånvaron av en framträdelse 
(nihil privativum). Enligt Heidegger betecknar det istället tillvarons ima-

 
63 ”[…] einer ursprünglich bildenden Gebung.” Heidegger, GA 3, s. 144. 
64 Ett standardverk inom detta forskningsfält är Declève, Heidegger et Kant (1970). Se 
även Sherover, Heidegger, Kant and Time (1971). 
65 Heidegger, GA 3, ”Vorbemerkungen zur dritten Auflage”. 
66 Ibid. s. 143. 
67 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A292/B348. 
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ginativa transcendens som bildar ”anblicken” av det hela i skenets modus.68 
Detta ”bildande” är temat för Heideggers formulering av rummets och 
tidens ”ursprungligt bildande givande” utifrån den transcendentala inbild-
ningskraftens temporala utkast av schema-bilder.69 Eftersom det ”ursprung-
ligt bildande givandet” är imaginativt och detta bildande enligt Heidegger är 
det egentliga fenomenet hos Kant, kan varafenomenet självt formuleras som 
imaginativt.70   

Varafenomenets imaginativa karaktär är oskiljbar från tillvarons sätt att 
vara ”utkastad” i varafenomenets öppenhet. Tillvarons utkastadhet känne-
tecknar dess ”receptivitet”, medan dess ”utkastande” karakteriserar dess 
”spontanitet”. Denna struktur utmärks av en samtidighet, vilket betyder att 
tillvaron är utsatt i varafenomenets ”ursprungligt bildande givande” sam-
tidigt som den själv ”kastar ut” begrepp om detta fenomen ”som om” det 
vore en framträdelse, vilket sker genom att den föreställer sig transcendenta 
grunder för varafenomenet. I en kommentar om det transcendentala skenet 
hos Kant beskriver Heidegger detta skeende som en ”väsentlig saklig miss-
uppfattning” (”wesentlichen sachlichen Mißdeutung”) hos tillvaron, med 
vilket han avser en väsensmässig missuppfattning av ”saken själv”.71 Det 
imaginativa som är utmärkande för denna ”misstolkning” beror på att till-
varons ”utkastande” i moduset ”som om” (spontanitet) döljer den ”utkas-
tadhet” som utmärker tillvarons utsatthet i varafenomenet (receptivitet). 
Detta är ett imaginativt skeende eftersom tillvaron aldrig kan göra sig av 
med sin ändlighet, som den istället kan sägas ”vakna” till när den upptäcker 
 
68 När Heidegger i Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis) tar avstånd från transcen-
densbegreppet understryker han samtidigt att det skulle ha förståtts som just en förstäl-
lande varaförståelse (Heidegger, GA 65, s. 217, 322). 
69 Det är en missuppfattning att tolka denna föregående enhet – det föregående hela 
(Ganze) – som en ”substantiell” grund för sinnlighet och begrepp. Det beror på att det 
hela förstått utifrån den transcendentala inbildningskraften är ett transcendentalt sken. I 
den utsträckning ”roten” är en grund är den därmed imaginativ, i bemärkelsen av att 
grunden framträder genom fenomenets undandragelse. I sin inflytelserika uppsats ”Über 
die Einheit der Subjektivität” (1955) menar Dieter Henrich att Heidegger med sin tolk-
ning av den transcendentala inbildningskraften har en grund för subjektiviteten i åtanke.  
70 Jfr. Heidegger, GA 25, s. 417 ff. 
71 Heidegger, GA 29/30, s. 422. På ett svårtolkat sätt skriver Heidegger att det begrepp 
om sken som han avser skiljer sig från Kants skenbegrepp. Han motiverar inte detta, 
utan skriver enbart att ”vi ställer åt sidan” frågan om Kant utvecklar det dialektiska ske-
nets problem ”radikalt nog” och att ”för oss” är ”Weit entscheidender und ursprüng-
licher als dieser von Kant aufgezeigte dialektische Schein ein anderer Schein, der sich in 
jedem philosophischen Denken festsetzt und es der Mißdeutung aussetzt.” Han skriver 
vidare att detta ”andra” begrepp om sken innebär att tillvaron förhåller sig till all filo-
sofisk problematik ur förhandenhetens perspektiv (Ibid.).  
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sin varaförståelses skenkaraktär genom en undandragelse av just denna för-
ståelse. Det är anledningen till att Heidegger lägger en sådan vikt på ånges-
ten och ledan och kallar dem för ”grundstämningar”. De utmärks båda av 
en undandragelse som ger tillkänna ”intet”, genom att uppvisa den ima-
ginativa varaförståelsens ”intighet”. 

I sin senare tolkning av Kritik av det rena förnuftet lägger Heidegger 
tonvikt på Kants ”Analytik av grundsatserna”, i synnerhet på analytiken av 
det empiriska tänkandets postulat. Även där understryker han tillvarons 
”spontana receptivitet” på ett sätt som antyder att den transcendentala dia-
lektiken är väsentlig för en förståelse av tillvaron som en ”naturlig meta-
fysik”. Det empiriska tänkandets postulat diskuteras visserligen sist av 
grundsatserna, men Heidegger skriver ändå i ”Kants tes om varat” (1962) 
att de ”i enlighet med sin ställning [är] de första, så tillvida som varje om-
döme om ett erfarenhetsföremål på förhand måste leva upp till dem.”72 Det 
beror på att postulaten (som rör modalitet: verklighet, möjlighet och 
nödvändighet) ger uttryck för att ”vara inte är ett realt predikat”. De hör 
därmed inte till ett objekts begrepp, utan är beroende av framträdelsens 
givenhet, som Kant förstår som en möjlighetsbetingelse för begreppslig 
bestämning av framträdelsen.73 Eftersom det handlar om modalitet innebär 
detta att givenheten kommer till uttryck genom ett hur och inte som ett vad 
(det senare sker i de föregående grundsatserna, det rena förnuftets axiom 
och det rena förnuftets analogier). Väsentligt för Heidegger är emellertid att 
detta hur, som gäller framträdelse, antyder varafenomenets att, som självt 
inte är en framträdelse. Detta att medför att postulaten enligt Kant inte är 
bevisbara (man kan inte enbart utifrån tanken på något dra slutsatser om 
dess verklighet, möjlighet eller nödvändighet, vilket givetvis också är cen-
tralt i Kants vederläggning av det ontologiska gudsbeviset). Det handlar 
därför, som Heidegger formulerar det, om ett att som det ändliga förnuftet 
emottar som det ”hen (enande enhet) som låter allt syn (tillsammans) hos 
varje thesis (sättning) uppstå”.74  

Postulaten påvisar således enligt Heidegger det ändliga förnuftets utsatt-
het i varafenomenet. I ”Kants tes om varat” diskuterar han inte hur detta 
ska förstås vidare utifrån Kant (han vänder sig istället till Parmenides, vilket 
behandlas i nästa avsnitt). I Die Frage nach dem Ding, Heideggers föreläs-
ningar från 1935/36, finns emellertid en ledtråd som styrker att det att som 
 
72 Heidegger, GA 9, s. 471, 107. 
73 Heidegger, GA 41, s. 240. 
74 Ibid. s. 460. 
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postulaten påvisar måste tänkas utifrån den transcendentala dialektiken 
som en fråga om det mellan (Zwischen, med betoning på en tvåfald som går 
isär) som förnuftet ”hoppar över” genom sin ”naturliga metafysik”: 

Människan ska förstås som den som alltid hoppar över tingen, vilket enbart är 
möjligt eftersom tingen möter henne och på så sätt förblir sig själva – genom att 
skicka oss tillbaka bakom oss själva och vår yta. I Kants fråga om tinget öppnas 
en dimension som ligger mellan tinget och människan, som sträcker sig över 
tingen och tillbaka bakom människan.75 

”Mellan ting och människa” – mellan tillvaro och framträdelse – sker fram-
trädande, vilket Heidegger kallar för ”det öppna” och för ”vara”. Det hand-
lar således inte om ett ”mellanrum” i en tingslig mening, utan om det ”mel-
lan” genom vars öppenhet tillvaro och framträdelse först visar sig, samtidigt 
som öppenheten döljs när tillvaron förstår varafenomenet ”som om” det 
vore en framträdelse.76 

§2.4 Varafenomenets och tillvarons tautologiska relation 

”Över alla toppar är ro!“ Genom ”är” talar det unika i en samlad 
rikedom. Inte det obestämdas tomhet, utan det överbestämdas full-
het förbjuder här en omedelbar avgränsning och utläggning av 
detta ”är”. Det icke-skenbara ”är” börjar så glänsa med ett ljust 
sken och det förhastade omdömet om dess oansenlighet kommer 
på skam.77  

 
75 ”Der Mensch ist als jener zu begreifen, der immer schon die Dinge überspringt, aber 
so, daß dieses Überspringen nur möglich ist, indem die Dinge begegnen und so gerade 
sie selbst bleiben – indem sie uns selbst hinter uns selbst und unsere Oberfläche zurück-
schicken. In Kants Frage nach dem Ding wird eine Dimension eröffnet, die zwischen 
dem Ding und dem Menschen liegt, die über die Dinge hinaus- und hinter den 
Menschen zurückreicht.” Ibid. s. 246. 
76 Ibid. s. 244–245. 
77 ”’Über allen Gipfeln! Ist Ruh...’, in diesem ’ist’ spricht das Einzige eines gesammelten 
Reichtums. Nicht die Leere des Bestimmungslosen, sondern die Fülle des überbestim-
mten verwehrt hier eine unmittelbare Umgrenzung und die Auslegung des ’ist’. Das 
unscheinbare Wort ’ist’ beginnt so in einem hellen Schein zu leuchten. Und das 
vorschnelle Urteil über die Unscheinbarkeit des ’ist’ kommt ins Wanken.” Heidegger, 
GA 51, s. 32. Citatet inleds med ord ur Goethes ”Wanderers Nachtlied II” (Heidegger 
har lagt till utropstecknet): ”Über allen Gipfeln / Ist Ruh, / In allen Wipfeln / Spürest du 
/ Kaum einen Hauch; / Die Vögelein schweigen im Walde. / Warte nur, balde / Ruhest 
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Som det diskuteras i avhandlingens inledning betyder das Unscheinbare 
ordagrant ”det icke-skenbara”, vilket tydliggör att det bör förstås utifrån 
Heideggers beskrivning av varafenomenet som utmärkt av ett skenbart 
framträdande. Mot detta kan man invända att das Unscheinbare i en var-
daglig mening betyder ”det oansenliga”. Denna innebörd utesluts emellertid 
inte av den föreslagna översättningen: eftersom det icke-skenbara bokstav-
ligen är o-ansenligt, då det inte kan bli sett som en framträdelse, är det också 
oansenligt i den lexikaliska meningen av att inte framstå som betydelsefullt. 
Att det icke-skenbara inte avser framträdelse innebär också att det inte ska 
förstås som en dubbel negation, vilket skulle medföra att det egentligen 
betecknar något positivt. Det är inte den ”positiva” mening som Heidegger 
ser i Kants transcendentala dialektik. Det icke-skenbara ger därmed inte hel-
ler uttryck för en logisk motsägelse, vilket beror på att det ”icke-” som är 
inbegripet i Un-scheinbar inte betecknar en negation utan en undandragelse. 

Eftersom ”det icke-skenbara” inte är en negation av ”det skenbara” ska 
det inte heller tolkas dialektiskt i Hegels mening utifrån den övergång som 
sker genom ”negationens negation”, när väsendets framträdelse visar sig 
vara ett sken. I detta avseende använder Hegel uttrycket ”oansenlig” (un-
scheinbar) i Andens fenomenologi (1807), när han beskriver hur en lägre 
stående andes framträdelse upphävs i en högre ande som ett moment i dess 
förflutna: ”I den ande som står högre än en annan har den lägre konkreta 
tillvaron sjunkit ner till ett oansenligt moment; det som tidigare var saken 
själv är nu endast ett spår; dess gestalt är beslöjad och har blivit en simpel 
skuggbild.”78  

I kontrast mot Hegels dialektiska perspektiv kan innebörden av vara-
fenomenets sken hos Heidegger beskrivas utifrån Goethe, som i sin färglära 
kallar ljus och mörker för det icke-skenbara urfenomen som döljer sig i 
skenet av färgernas mångfald, utan att hänvisa till något annat än detta 
sken. Ett sådant urfenomen kan därmed enligt Goethe inte grundas i något 
bortom sig självt. Som han formulerar det i en reflektion sker istället en 
”resignation” inför urfenomenet: man låter det vara, tar sin hand från det, 
ger upp sin auktoritet med avseende på det (resignare). Förmågan till en 
sådan resignation ger enligt Goethe uttryck för ett erkännande av män-

 
du auch.” Avhandlingen utgår från Heidenstams översättning av ”Nattvandrarens sång 
II”: ”Över alla toppar ro / Knappt ett sus. / Alla vatten spegla klart / stillnat ljus. / Sko-
gens fåglar i sitt bo / tystna nu. / Vänta, snart / vilar även du.” Heidenstam, Dikter. 
78 Hegel, Andens fenomenologi, s. 73. 
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niskans ändlighet.79 Detta är centralt för Heidegger, som just vänder sig till 
Goethes förståelse av urfenomenet när han beskriver varats ljusning 
(Lichtung) med en tonvikt på att det som visar sig i denna ljusning måste 
tänkas utifrån sitt skinande i ”det fria öppna”, som döljer sig för det tingsligt 
orienterade seendet.80 

Goethes beskrivning av människans ändliga relation till urfenomenet 
skiljer sig starkt från det oändliga perspektiv som enligt Heidegger utmärker 
Hegels dialektik, som upphäver skenet till blott en övergång mellan väsen 
och framträdelse, i enlighet med den programmatiska frasen ur Wissen-
schaft der Logik (1812): ”Väsendet måste framträda.”81 Av den anledningen 
skriver Heidegger att Hegel skenbart lyckades ”hoppa över” den skugga som 
är människans ändlighet, för att istället ”hoppa in i solen själv.”82 Med det 
menar han att Hegels dialektik i själva verket skulle behöva underkastas den 
transcendentala dialektikens kritik och ”upplösas”. Det visar att Heideggers 
förståelse av det fenomenologiska tänkandet som ”tautologiskt” står i en 
stark kontrast till dialektiken, som han kan sägas uppfatta som den utpräg-
lat filosofiska form den ”naturliga metafysikens” transcenderande av vara-
fenomenet antar.  

En central ledtråd för Heideggers förståelse av varafenomenet är ko-
pulans innebörd i satsen, som han menar tydliggör fenomenets icke-dialekt-
iska karaktär. Tidigare i detta kapitel understryks betydelsen av den kate-
goriala åskådningens problematik för Heideggers tematisering av varafeno-
menets undandragelse i framträdelsen. Det framgår där att Husserl använ-
der kopulan som ett exempel på en kategorial åskådning, då den är när-
varande i utsägandet men inte uppvisbar i den sinnliga åskådningen. När 

 
79 Goethe, Maximen und Reflexionen, s. 367. Se även Goethe, Entwurf einer Farbenlehre, 
kapitlet “Enthüllung der Theorie Newtons”.  
I detta sammanhang bör Albert Schweizer nämnas (som Heidegger läste, åtminstone i 
sin ungdom (Heidegger, GA 16, ”Vita”). I ett tal vid mottagandet av staden Frankfurts 
Goethepris 1928 beskriver Schweizer Goethes naturfilosofi som en av två filosofiska håll-
ningar, där den första (som enligt honom utmärker Tyska idealismen och Kant) försöker 
betvinga världen genom tänkandet, medan den andra låter människan anpassa sig till 
naturen och världen. Denna andra typ av filosofi kallar han för die unscheinbare Natur-
philosophie (Schweizer, Goethe – drei Reden, s. 10). Schweizer håller ett flertal föreläs-
ningar om Goethe, men det är endast i föreläsningen från 1928 som hans naturfilosofi 
beskrivs som unscheinbar. 
80 Heidegger, GA 14, s. 81. 
81 ”Das Wesen muß Erscheinen.” Hegel, Wissenschaft der Logik, s. 124. 
82 ”Hegel allein ist es scheinbar gelungen, über diesen Schatten zu springen – aber nur so, 
daß er den Schatten, d. h. die Endlichkeit des Menschen, beseitigte und in die Sonne 
selbst sprang.” Heidegger, GA 41, s. 153. 
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Heidegger i sin tur reflekterar över kopulan är den inte bara ett exempel 
bland andra som hos Husserl. Istället står det skenbart oansenliga ordet ”är” 
i centrum för hans intresse. En diskussion om detta tydliggör hur han 
menar att varafenomenet framträder genom att förställa sig och varför han 
kallar det för ”det icke-skenbara”. 

Centralt för Heidegger är att kopulan antyder enheten av ”vara och 
'som'”.83 Det är enheten av vad han kallar för ett ”apofantiskt logos” och den 
”som”-struktur som diskuteras i föregående avsnitt.84 Den utmärks av en 
omedelbarhet genom vilken något framträder såsom just ett något. I Die 
Grundbegriffe der Metaphysik resonerar Heidegger kring denna omedel-
barhet utifrån satsen “tavlan står dåligt“ (”Die Tafel steht ungünstig”), i 
vilken kopulan visserligen är ”stum”, men ändå låter en enhet framträda i 
förväg. Detta ”i förväg” innebär att det som utsägs inte i första hand ska 
förstås som resultatet av en syntes, i det här fallet som en beskrivning av 
tavlans position genom en syntes av en tavla och ett ogynnsamt läge. De är 
istället båda inbegripna i den helhetliga enheten av det som utsägs – ”tavlan 
står dåligt”. Det visar enligt Heidegger att utsägandet i första hand låter ett 
föregripande samlande framträda, genom vilket de enskilda orden får sin 
betydelse så att de därefter kan bli till föremål för syntetiserande om-
dömen.85 Det är med avseende på den enhet som föregår varje syntes, som 
därmed också föregår varje omdöme, som Heidegger beskriver kopulan som 
”det icke-skenbara ’är’”: 

Det kommer att visa sig att vi med dessa två grundläggande betydelser av ”är” 
[”vad” och ”förhanden”], som alltid hör samman i någon form, ännu inte har ut-
tömt kopulans sista djupare innebörd [Gehalt], ja, att vi ännu inte vet något om 
en helt central betydelse hos den. Först när vi har arbetat fram den är vi i stånd 
att förstå det gåtfulla väsendet hos det icke-skenbara [unscheinbaren] ”är” i dess 
fulla rikedom, men också i dess fulla problematik.86 

 
83 Heidegger, GA 29/39, s. 472–474. 
84 Ibid. s. 455–456. 
85 Ibid. s. 475 – 477 ff. 
86 ”Es wird sich zeigen, daß wir mit diesen zwei Grundbedeutungen des ’ist’ [’vad’ och 
’förhanden’], die immer in irgendeiner Form zusammengehören, noch nicht den letzten 
Gehalt der Kopula erschöpft haben, ja daß wir gerade eine ganz zentrale Bedeutung noch 
nicht kennen. Erst wenn wir diese herausgearbeitet haben, sind wir imstande, das rätsel-
hafte Wesen des unscheinbaren ’ist’ in seinem ganzen Reichtum, aber auch in seiner 
ganzen Problematik zu verstehen.” Ibid. s. 479. 
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Den ”helt centrala betydelse” som Heidegger antyder ovan är vad han kallar 
för kopulans ontologiska mening. Av följande citat framgår det att den hör 
ihop med sanningens problematik: 

Så hopar sig de betydelser som ligger i det icke-skenbara [unscheinbaren] ”är” 
och som på ett oansenligt [unscheinbar] och självklart sätt redan är inbegripna i 
dess mening. Ändock har vi förbisett något vidare och helt centralt. Det visar sig 
när vi betonar satsen ”tavlan är svart” på motsvarande sätt och säger: ”tavlan är 
svart”. Nu syftar vi inte bara på såvaron [Sosein], inte heller på det såvarandes 
förhandenvaro, utan vi menar också: det jag säger, som jag utsäger i denna sats, 
är sant.87 

Heidegger understryker således att betoningen på kopulan i utsägandet av 
satsen inte bara förbinder begreppet om den svarta färgen med begreppet om 
tavlan. När tonvikt läggs på att den svarta tavlan också är, avser kopulan inte 
att något blott är ”förhanden” utan att det också är ”tillhands” (uttryckt med 
vokabulären i Vara och tid). Som Heidegger beskriver det senare i ”Kants tes 
om varat”, med den kritiska filosofins terminologi, sker här inte endast en 
syntes i förståndet. Det vore enbart en logisk position. Det som utsägs är 
istället en ontisk position (eller som Heidegger också uttrycker det en objektiv 
position), vilket betyder att det utsagda även är givet i åskådningen.88 

Avgörande för Heidegger är att de anspråk på sanning som uppstår 
genom den ontiska positioneringen (som är anspråk på riktighet, det vill 
säga på en överensstämmelse mellan begrepp och åskådning) pekar tillbaka 
mot den församlande enhet i vilken en sådan positionering först kan ske. 
Detta är enligt honom ett spår av varafenomenet, av det ”ursprungligt bil-
dande givande” som han ser i den rena åskådningen hos Kant, som döljs av 
framträdelsen i den. Heidegger understryker dubbelheten i detta döljande 
när han i sina föreläsningar från 1936 om Schellings Über das Wesen der 
menschlichen Freiheit (1809) å ena sidan beskriver kopulan som ”varats 
icke-skenbara uttryck” och å andra sidan som ”den skenbara bäraren av 
satsens sanning”: 

 
87 ”So häufen sich die Bedeutungen, die in dem unscheinbaren ’ist’ liegen und unschei-
nbar, selbstverständlich darin schon gemeint sind. Und doch haben wir eine weitere und 
ganz zentrale noch übersehen. Sie kommt zu Tage, wenn wir den Satz: die Tafel ist 
schwarz, entsprechend betonen und sagen: die Tafel ist schwarz. Jetzt meinen wir nicht 
nur das Sosein, auch nicht nur das Vorhandensein des Soseienden, sondern wir meinen 
mit: das, was ich da sage, in diesem Satz ausspreche, ist wahr.” Ibid. s. 481. 
88 Heidegger, GA 9, s. 454. 
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I varje fall förblir detta ”är” som det icke-skenbara [unscheinbare] uttrycket för 
varat och som den skenbara bäraren av satsens sanning något mycket bedrägligt 
[...]89  

Med detta avser Heidegger det försåtliga i att kopulan genom sin ontiska 
positionering döljer varafenomenets ”församlande enhet”, som den å andra 
sidan själv ger uttryck för. Som döljande på detta sätt är kopulan en ”sken-
bar bärare av sanning“. Det beror på att den uppvisar den ontiska posi-
tionen som om den vore en grund för sanning. Sett till sin ontologiska 
mening är däremot kopulan enligt Heidegger inte en sådan grund, även om 
den ger sken av att sanning är något som bärs av framträdelsen. Han for-
mulerar istället kopulan som själva mellanrummet för varafenomenets för-
ställning ”som om” det vore en framträdelse. Detta mellanrum är som han 
beskriver det i Die Frage nach dem Ding ”rummet” mellan (Zwischen) 
människan och tingen, där (Da) varafenomenet med nödvändighet tilldrar 
sig skenbart. Detta måste förstås utifrån det begrepp om sken som disku-
teras i föregående avsnitt: kopulan är i satsen ett spår av varafenomenets 
undandragelse, genom att vara ”orten” för dess framträdande ”som om” det 
vore en framträdelse. Det betyder att när Heidegger skriver att kopulan 
skenbart är en grund (Träger, ”bärare”) menar han inte att den inte på 
något sätt är en grund. Kopulan är istället det genom vilket varafenomenet 
visar sig som om det vore en grund, det vill säga skenbart, eftersom en 
grund fenomenologiskt sett alltid är en framträdelse. Kopulan kan därför 
sägas vara grundläggande i en bokstavlig mening, då den är det genom vilket 
grunder framträder i moduset ”som om”. 

Förståelsen av varafenomenets framträdande som utmärkt av en sam-
tidig förställning är tydlig i Heideggers diskussioner om fysis, vilket han 
som framgått förstår som sig-visande (framträdande). Att denna innebörd 
av fysis hör ihop med det transcendentala skenet är särskilt märkbart i hans 
tolkning av Herakleitos fragment 123 – ”Naturen älskar att dölja sig” (φύσις 
κρύπτεσϑαι ϕιλεῖ) – och fragment 54 – ”Icke-skenbar fog, starkare än sken-

 
89 ”In jedem Falle bleibt dieses ’ist’ als der unscheinbare Ausdruck des Seyns und als der 
scheinbare Träger der Wahrheit des Satzes etwas sehr Verfängliches [...]”. Heidegger, 
GA 42, s. 131. Längre fram i samma paragraf skriver han: ”Seit langem spricht das ’ist’ 
als den unscheinbare und doch leitende Ausdruck des Seyns; das ’ist’ wurde zugleich als 
Bauglied im Satz der Träger der Wahrheit.” Ibid. s. 142. 
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bar” (ἁρμονία ἀϕανὴϛ ϕανερῆϛ κρείττων).90 Han skriver följande i sina 
föreläsningar om Herakleitos från 1943: 

Fysis är det icke-skenbara [die Unscheinbare]. Uppgången, som överhuvudtaget 
låter det upplysta öppna vara för framträdelse, träder själv tillbaka i allt fram-
trädande och i varje framträdelse. Den är inte en framträdelse bland andra.91  

Varafenomenet ”är inte en framträdelse bland andra”. Istället är det ”det 
icke-skenbara i all framträdelse”, som hör samman med ”det mest skinande 
och framträdande”.92 Med det menar Heidegger att Herakleitos tänkande 
befinner sig mellan (Zwischen) människa och ting, där de motsatser som 
skenbart utesluter varandra sätts i rörelse och visar sig vara i varandra: som 
natten är i dagen och dagen är i natten, kriget i freden och freden i kriget, 
genom att dagen framträder ur natten och natten ur dagen, liksom freden 
framträder ur kriget och kriget ur freden, vilket gör deras respektive från-
varo till vad som kan beskrivas som en dynamisk ”ivaro”. Herakleitos tän-
kande utmärks på så vis enligt Heidegger av en kritik av ”den naturliga 
metafysikens” blott formella tänkande, som inte ser striden mellan närvaro 
och frånvaro i det varande i dess helhet. Herakleitos förstår att detta bottnar 
i den mänskliga tillvaron själv, som just genom sin öppenhet för vara-
fenomenet samtidigt förställer det. Människorna är därför liksom gudarna 
”de icke-skenbara [jene Unscheinbaren] som på sitt sätt medbringar och 
bevarar ljusningen genom förvarande och överlåtande”.93 De skiljer sig där-
emot från gudarna genom sin ändlighet, som medför att deras ”med-
bringande” av varafenomenet oundvikligen också är en förställning av det.94 

Av ovanstående framgår att Heidegger i sin tolkning av Herakleitos 
kallar både fysis och tillvaron för ”icke-skenbara”: fysis är det ”icke-sken-
bara” och människorna är de ”icke-skenbara”. Det visar att varafenomenet 

 
90 Heideggers översättning av fragment 123: ”Das Sichentbergen liebt das Sichver-
bergen”. Heidegger, GA 7, s. 277. 
91 ”Die φύσις ist die Unscheinbare. Das Aufgehen als das, was überhaupt das gelichtete 
Offene für ein Erscheinen gewährt, tritt selbst in allem Erscheinen und im jeden 
Erscheinenden zurück und ist nicht ein Erscheinendes unter anderen.” Heidegger, GA 
55, s. 142. 
92 ”Die φύσις kommt nicht innerhalb des Aufgehenden und Aufgegangenen auch vor, so 
wie ein Erscheinendes, sondern sie ist in allem Erscheinenden das Unscheinbare […]” 
Ibid. s. 143. Se även ibid. s. 9. 
93 ”[…] jene Unscheinbaren, die auf ihre Weise das Lichten miterbringen und es in 
seinem Währen verwahren und überliefern […]”. Heidegger, GA 7, s. 286. 
94 Ibid. s. 287. 
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och tillvaron på något sätt är ”det samma”. Denna tautologiska relation ska 
emellertid inte förstås som en logisk identitet (A=A), men inte heller som 
en likhet i den sinnliga varseblivningens mening (varafenomenet och till-
varon liknar inte varandra som två ting är lika). Det tautologiska avser 
varken en formell identitet i den blott logiska tanken eller en likhet i åskåd-
ningen. Uttryckt med Kants vokabulär betyder det att det tautologiska 
varken är föremål för analytiska eller syntetiska omdömen. Som det disku-
teras i anknytning till Heideggers förståelse av kopulan beror det på att 
dessa omdömen förutsätter en dimension som i förväg är helhetligt försam-
lande. Denna dimension bildar tillvarons och varafenomenets ”tautologi”. 

Insikten om tillvarons och varafenomenets tautologiska relation är 
emellertid enligt Heidegger redan på väg att gå förlorad hos Herakleitos, 
även om han på sitt sätt utför en ”kritik” av ”den naturliga metafysiken”. 
Det beror på att han i och med denna kritik samtidigt bär på fröet till det 
dialektiska tänkande som Heidegger menar kom att utmärka metafysikens 
historia, som kännetecknas av sin glömska av varafenomenet.95 Denna dub-
belhet hos Herakleitos beror på att han trots sin upplösning av de formella 
motsatser som ”sätter sig” i tänkandet, ändå inte har den ontologiska 
skillnaden mellan vara och varande klar för sig. Han har därför enligt 
Heidegger en tendens att tänka utifrån framträdelsen, och uppmuntrar där-
med oavsiktligt just det som han angriper, vilket är ”motsatsernas spel” i 
den blotta tanken (vilket enligt Heidegger kulminerar hos Hegel, som i en 
välkänd mening hävdar att det inte finns en sats hos Herakleitos som han 
inte har upptagit i sin Logik). 

Den tänkare som enligt Heidegger istället utgår från en mer omedelbar 
erfarenhet av den ontologiska skillnaden är Parmenides. Därför menar han 
också att den tautologiska relationen mellan varafenomenet och tillvaron 
framträder med större klarhet i Om naturen än i Herakleitos fragment.96 
Parmenides beskriver det tautologiska i termer av en relation mellan tän-
kande och vara i fragment 3, ”ty det samma är att tänka och vara”, och i 
fragment 8, ”Det samma är att tänka och tanken att det är”.97 Att Parme-

 
95 Heidegger, GA 15, s. 400. 
96 ”Das unscheinbare ἐστιν, ist, bedeutet jetzt: west, währt, und zwar gewährend aus dem 
Gewährenden, als welches τὸ αὐτό, das Selbe, waltet, nämlich als die Entfaltung der 
Zwiefalt im Sinne der Entbergung […]” Heidegger, GA 7 s. 260. Tack till Sven-Olov 
Wallenstein för hjälp med denna översättning. 
97 Resten av fragment 8 (34–41) som Heidegger diskuterar lyder: ”Det samma är att 
tänka och tanken att det är. / Ty inte utan det varande, i vilket det är utsagt, / kan du fin-
na tänkandet – inget vare sig är eller skall vara / utöver det varande, då det av ödet ju 
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nides har den ontologiska skillnaden klar för sig tydligare än Herakleitos 
framgår enligt Heidegger genom den roll som kopulan spelar hos honom, 
som själva tilldragelsen av tillvarons och varafenomenets samhörighet. Lik-
som i sina diskussioner om kopulans roll i satsen formulerar Heidegger 
kopulan också i detta sammanhang, i ”Moira (Parmenides, Fragment VIII, 
34–41)” från 1952, som ”icke-skenbar”: 

Det icke-skenbara ἐστιν, är, betyder nu: närvarar, råder, och närmare bestämt, 
rådande utifrån det rådande, såsom vilket τὸ αὐτό, det samma, styr, nämligen 
som utvecklingen av tvåfalden i bemärkelsen av avtäckande […]98 

När Heidegger i sin tolkning av Herakleitos beskriver både fysis och män-
niskan som icke-skenbara menar han deras samhörighet. Det är just denna 
samhörighet som själv är icke-skenbar, vars ursprunglighet betecknas av det 
”är” som Parmenides tänker. Det sker enligt Heidegger genom ett ”i-akt-
tagande” av ”tvåfaldens utveckling”, vilket ska förstås som en uppmärksam-
het på den ”naturliga metafysik” genom vilken varafenomenet förställs 
”som om” det vore en framträdelse. Det beror på att ”tvåfaldens utveckling” 
är en beskrivning av hur denna förställning sker genom tänkandets ”tran-
scenderande” av varafenomenet. ”I-akt-tagandet” kan därmed förstås som 
en form av ”transcendental dialektik” som ”kritiserar” det transcendentala 
skenet, i den dubbla bemärkelsen av att ifrågasätta det och av att grunda det 
i tillvarons ändlighet.99 Heideggers uppfattning om närheten mellan Om 
naturen och Kritik av det rena förnuftet framgår om följande beskrivning av 
det tautologiska hos Parmenides förhålls till tautologins roll hos Kant:  

Blir här vara, ”är”, utgett för att vara något varande, eller blir här vara, τὸ αὐτό 
(det samma) utsagt καϑ᾽ αὑτό, med avseende på sig självt? Talar här en tauto-
logi? Förvisso. Men det är en tautologi i en högsta mening som inte säger inget, 
utan som säger allt: det som i början och i framtiden anger måttet för tänkandet. 
Därför döljer denna tautologi i sig det osagda, det otänkta, det som inte efter-
frågats. ”Närvarande närvarar nämligen”.100 

 
bundits / att vara helt och orörligt; därför måste allt vara namn / som de dödliga instiftat, 
i tron att det är sant: / uppkomma och gå under, vara och inte vara, / lägesförändring 
och skiftning av lysande färger.” Parmenides, Om naturen. 
98 Heidegger, GA 7, s. 254. 
99 Ibid. s. 242 ff., 247–248. 
100 ”Wird hier Sein, das ist, als etwas Seiendes ausgegeben, oder wird hier Sein, τὸ αὐτό 
(das Selbe), καϑ᾽ αὑτό, auf es selbst zu, gesagt? Spricht hier eine Tautologie? Allerdings. 
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Heidegger skriver att tautologin hos Parmenides ska förstås i en ”högsta 
mening”, vilket betyder att den rör varafenomenet. Det är emellertid en 
innebörd av det tautologiska som först visar sig genom det avslöjande av 
tautologins tomhet som sker i den transcendentala dialektiken hos Kant. 
Enligt denna dialektik är den förkritiska metafysiken en form av ett ”tauto-
logiskt tänkande” utan att veta om det, då den förfar med analytiska om-
dömen som om de vore syntetiska omdömen. Tautologin betecknar i denna 
mening en logisk position, en tom förklaring av begrepp genom andra 
begrepp, som inte tar hänsyn till om det som tänks överhuvudtaget kan visa 
sig i åskådningen.101 Den transcendentala dialektiken ”upplöser” det 
transcendentala skenet genom att avslöja tomheten i dess begrepp. Enligt 
Heidegger visar emellertid Kant att det ”bakom” denna form av intet inte 
finns något. Det som är där, men som inte kan sägas vara, är istället vara-
fenomenets förställning i tänkandet, som sker genom tillvarons transcen-
derande av fenomenets ”ursprungligt bildande givande”. 

Det tautologiska i Heideggers mening kan därmed sägas ha haft en 
”inkubationstid” som sträcker sig från Parmenides till Kant (likt när han i 
Der Satz vom Grund från 1957 beskriver hur grundens sats har en lång 
”inkubationstid” innan den bryter ut hos Leibniz): när tautologin i och med 
den kritiska filosofin ”bryter ut” som ett problem som rör tänkandets rela-
tion till varafenomenet, väcks på ett hos Kant ännu ”otänkt” sätt den 
ursprungliga mening av det tautologiska som Heidegger finner hos Parme-
nides. Detta ”uppvaknande” är en ”höjd” (Gipfel) som möjliggör för Hei-
degger att beskriva Parmenides ”besinning över logos bestämning” med 
följande ord: 

I det icke-skenbara ”är” döljer sig allt det tänkvärda hos varat. Därvid förblir 
dock det mest tänkvärda, att vi betänker om ”vara”, om detta ”är” självt kan vara, 
eller om vara aldrig ”är”, och att det ändå förblir sant: Det ges vara. 

Men varifrån, och till vem kommer gåvan i ”Det ges”, och på vilket sätt ges den? 

Vara kan inte vara. Om det vore, vore det inte längre vara, utan ett varande. 

 
Jedoch die Tautologie im höchsten Sinne, die nicht nichts, sondern alles sagt: das 
anfänglich und künftighin für das Denken Maßgebende. Deshalb birgt diese Tautologie 
Ungesagtes, Ungedachtes, Ungefragtes in sich. ’Anwest nämlich Anwesen.’” Heidegger, 
GA 9, s. 479. 
101 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A244/B302. Jfr. Heidegger, GA 9, s. 457. 
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Dock, säger inte den tänkare som första gången tänkte varat, Parmenides (frg 6): 
esti gar einai, ”det är nämligen vara” – ”närvarande närvarar nämligen”?102 Om 
vi betänker att i einai, närvarande, talar egentligen Aletheia, avslöjandet, då 
betyder det i esti uttryckligen från einai skilda utsagda närvarande: låta närvara. 
Vara – egentligen: det närvaro-beredande.103 

Genom kopulans roll hos Parmenides betonas enligt Heidegger oför-
borgadheten (aletheia) som det som låter det närvarande vara. Det beror på 
att Parmenides själv låter ”det ges” vara när han tänker varafenomenet utan 
att hänvisa det till något annat, det vill säga utan att förhålla sig till det ”som 
om” det vore en framträdelse. Istället visar Parmenides att det går att troget 
uppehålla sig vid varafenomenet genom en uppmärksamhet på dess 
undandragelse. 

§2.5 Smakomdömet och varafenomenets ”frihet i framträdelsen” 

Det går att tydliggöra vad Heidegger menar med en uppmärksamhet på 
fenomenets undandragelse genom att vända sig till hans läsning av Kritik av 
omdömeskraften. I en anteckning i sitt eget exemplar av Kant und das Prob-
lem der Metaphysik skriver han följande: 

4. Kritik av omdömeskraften. Estetik. Endast att ta i beaktande för att se att den 
inte motsäger. Men nu högsta bekräftelse av utläggningen; jfr §59, s. 258!!, även 
s. 238; det intelligibla! mot vilket smaken (reflektion – inbildningskraft) blickar 
ut (in i sig själv!!).104 

Heidegger hänvisar här till sin tolkning av den transcendentala inbildnings-
kraften hos Kant och han menar att den bekräftas av Kritik av omdömes-

 
102 ”Det varande måste både sägas och tänkas vara: ty vara är, / men ingenting är icke – 
det befaller jag dig att besinna. / Först från denna forskningsväg håller jag dig borta, / 
sedan även från den, där dödliga utan insikt / tvehågsna irrar – villrådigheten i deras 
bröst / styr en vilsen tanke; så driver de omkring / stumma såväl som blinda, förundrade, 
i obeslutsamma hopar, / för vilka att vara och inte vara gäller som det samma / och inte 
det samma, och allt finns i en omvänd bana.” Parmenides, Om naturen. 
103 Heidegger, ”Kant tes om varat”, s. 115. Övers. mod. KK. Jfr. Heidegger, GA 9, s. 479. 
104 ”4. Kritik der Urteilskraft. Aesthetik. Nur so weit beachtet, um zu sehen, daß sie nicht 
widerspricht. Aber jetzt höchste Bestätigung der Auslegung; vgl. §59, s. 258!!, ebenso 
238; das Intelligibile! worauf der Geschmack (Reflexion – Einbildungskraft) hinaussieht 
(in sich selbst hinein!!).” Heidegger, GA 3, s. 250. 
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kraften, i synnerhet av §59, med titeln ”Om skönheten som en symbol för 
sedligheten”, där relationen mellan smaken och det intelligibla diskuteras.  

Det intelligibla är enligt Kant det som i en framträdelse självt inte visar 
sig som en framträdelse.105 Teoretiskt-filosofiskt är det en fråga om totalitet, 
praktiskt-filosofiskt är det en fråga om frihet. Varken totaliteten eller frihe-
ten är möjliga att erfara i Kants stränga mening. Därmed kan förnuftet inte 
heller vinna kunskap om dem. På grund av sin ”naturliga metafysik” gör det 
ändå anspråk på att besitta sådan kunskap, då det tror sig kunna förklara 
det intelligibla utifrån transcendenta grunder som ger upphov till ett 
transcendentalt sken.106 Eftersom det intelligibla förstått på detta sätt är en 
nödvändig föreställning för det ändliga förnuftet, måste enligt Kant också 
den kritiska filosofin tänka det intelligibla för att begränsa det tran-
scendentala sken som det ger upphov till.  

I ”Den estetiska omdömeskraftens dialektik” i Kritik av omdömeskraften, 
dit ovan nämnda §59 hör, avser det intelligibla varken totalitet eller frihet, 
utan sinnestillståndets (Gemütszustand) meddelbarhet (Mitteilbarkeit) i 
smakomdömet. Förnuftet hamnar i en antinomi när det försöker tänka den-
na meddelbarhet okritiskt, vilket innebär att det tänker den ”som om” den 
vore en framträdelse: å ena sidan hävdar förnuftet att det finns objektiva 
kriterier för smakomdömets meddelbarhet, medan det å andra sidan menar 
att den är blott subjektiv. I det första fallet mister smakomdömet sin subjek-
tiva karaktär genom att grundas i förståndsbegrepp, i det andra fallet går de 
anspråk på allmänt medhåll, som smakomdömet har trots sin subjektiva 
karaktär, förlorade. Kant löser denna antinomi genom att visa att smak-
omdömet förutsätter vad han kallar för en subjektivt allmän meddelbarhet 
(subjektive allgemeine Mitteilbarkeit) utifrån tanken på ett gemensamt sinne 
(Gemeinsinn/sensus communis).  

Det gemensamma sinnet är det intelligibla som smaken blickar ut mot 
(hinaussieht, som Kant formulerar det i §59) när den fäller estetiska om-
dömen om sin intresselösa känsla av lust inför en framträdelse. Det centrala 
för Heidegger är att denna ”utblick” också är en ”inblick”. Han menar att 
tillvarons ”blickande” ut ur sig själv samtidigt är ett skådande in i dess eget 
väsen, det vill säga in i den utkastadhet som förställer sig genom att ge 
upphov till ”skenbar ontologisk kunskap”. Det betyder att när inbildnings-

 
105 Kant, Kritik av det rena förnuftet, B566. 
106 Ibid. A562/B590. 
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kraften skådar ut mot det gemensamma sinnet, ser den samtidigt in i sitt 
eget varas ”rot”.  

Ovanstående tolkning stöds av att Kant i §59 i Kritik av omdömeskraften 
skriver att det intelligibla i en estetisk mening varken är natur eller frihet, 
utan att det samtidigt är ”i subjektet självt och utom det”, på så vis att det 
ändå förbinder det teoretiska och det praktiska förnuftet till en enhet på ett 
”obekant sätt”. Denna enhet kan enligt Heidegger inte vara resultatet av en 
syntes. Istället pekar smaken mot det ”ursprungligt bildande givande” som 
utmärker den transcendentala inbildningskraften som ”roten” till de två 
”stammarna” sinnlighet och begrepp.107 Att det förhåller sig så framgår 
också av Heideggers andra hänvisning i den tidigare citerade anteckningen 
(till s. 238 som hör till §57, ”Upplösning av smakens antinomi”), där Kant 
beskriver smakomdömet som en ”förborgad förmåga” som inte kan grun-
das i något annat, utan som endast kan tänkas utifrån ”den obestämda idén 
om det översinnliga i oss”, det vill säga utifrån idén om det gemensamma 
sinnet som det intelligibla i framträdelsen. 

Smakens förhållande till det gemensamma sinnet har att göra med 
inbildningskraftens cirkularitet. Det beror på att smakomdömet alltid rela-
terar till det gemensamma sinnet genom inbildningskraften, på så vis att 
denna relation själv bildar ”mellanrummet” för inbildningskraftens reflekte-
rande omdömen. Att Heidegger tolkar det gemensamma sinnets och inbild-
ningskraftens relation på detta sätt antyds när han i sitt seminarium från 
1936/37 om Schillers Brev om människans estetiska fostran (1794) under-
stryker att ”den fria stämningen”, som är Schillers benämning på smak-
omdömets intresselöshet hos Kant, är samtidig med det sköna: ”Det este-
tiska tillståndet som stämningen och det sköna som det som bestämmer 
denna stämning”, ”sett till saken är båda, stämning och skönhet, redan 
där.”108 I inbildningskraftens fria lek är det gemensamma sinnet och smak-
omdömet oskiljbara, och därför är den varken underordnad det praktiska 

 
 

107 Att det enligt Heidegger förhåller sig så hos Kant är tydligt då han i sitt seminarium 
om Brev om människans estetiska fostran skriver att Schiller innebär en tillbakagång i 
förhållande till Kant, just för att lekdriften enbart har en förmedlande roll hos honom 
och därför inte kan vara en grunddrift (vilket ”formdriften” och ”sakdriften” är) (Hei-
degger, Übungen für Anfänger. Schillers Briefe über die ästhetische Erziehung des 
Menschen, s. 73–74, 97, 132). 
108 ”Der ästhetische Zustand als die Stimmung und das Schöne als das Bestimmende 
dieser Stimmung. [...] der Sache nach ist beides, Stimmung u. Schönheit, schon da.” Ibid. 
s. 71, 79. Jfr. Schiller, Über die ästhetische Erziehung des Menschen, s. 119. 
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eller det teoretiska förnuftets begreppslighet. Istället kastas tillvaron genom 
smakomdömet tillbaka på sin receptivitet för den rena åskådningens ”ur-
sprungligt bildande givande”, som uppvisar varafenomenets sken som 
sådant och inte ”som om” det vore en framträdelse. Med nedanstående ord 
beskriver Heidegger hur det förhåller sig hos Schiller: 

Detta skenets skinande [det skönas sken] är inget tillstånd för sig i det som skulle 
kunna möta oss, utan det som möjliggör människans förmågor, sinnligheten och 
förnuftet.109 

Smakomdömet kan därmed enligt Heidegger sägas var en form av en 
”återerinrande” upptäckt av varafenomenet.110 Denna tolkning styrks av vad 
han skriver i sina föreläsningar om Nietzsche: ”endast Kant [har] begripit 
det väsentliga som han på sitt sätt vill förstå som det utmärkande för det 
sköna.”111 I anslutning till denna kommentar understryker Heidegger be-
tydelsen av ”reflektionens lust” i det sköna (det vill säga av den intresselösa 
lusten) som han menar ”tränger in i ett grundtillstånd hos människan, 
genom vilket människan först kommer till sitt väsens grundade fullhet.”112 
 
109 ”Dieses Scheinen des Scheins ist kein Zustand für sich in dem, was uns begegnen 
könnte, sondern die Ermöglichung der Vermögen des Menschen, der Sinnlichkeit u. der 
Vernunft.“ Heidegger, Übungen für Anfänger – Schillers Briefe über die ästhetische 
Erziehung des Menschen, s. 129. Att Heidegger läser Schiller via Kant är tydligt: ”Was 
Schiller hier definiert: der ästh. Zustand als die reale aktive Bestimmbarkeit –, ist nichts 
anderes als bei Kant: die Einbildungskraft.” Ibid. s. 73. 
110 Jean-François Lyotard gör en tolkning av det sköna som en form av anamnesis, som är 
en “återerinring” om formens tillblivelse. Det sköna är därmed enbart ett löfte om form, 
vilket beror på att den estetiska bilden inte är en bild utan ett oändligt bildande av bilder 
(Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, s. 33–39, 49, 96 ff., 127 ff.). Också Jean-Luc 
Nancy menar att ”hemligheten” bakom den transcendentala inbildningskraftens schema-
tisering i Kritik av det rena förnuftet ligger i det skönas schematisering utan begrepp. Han 
skriver att teoretiskt sett formar inbildningskraften i och med detta egentligen ingenting i 
det sköna. Det beror emellertid på att den begrepplösa schematiseringen är världens eget 
formande genom enhetens självföregripande, vilket är ett föregripande av den bestäm-
mande omdömesförmågan genom rena förståndsbegrepp (kategorier). Enligt Nancy 
ligger det rena förnuftets teknik i just detta: i det estetiska omdömet schematiserar in-
bildningskraften utan begrepp, vilket inte är något annat än det rena förnuftets framställ-
ning av sin (autopreséntation) teknik, det vill säga dess framställning av sin förmåga till 
framställning som alltid är ett enhetliggörande (Nancy, ”L’offrande sublime”, s. 51–54). 
Detta pekar mot att frågan om hur de syntetiska omdömena apriori ska förstås egentligen 
bottnar i smakomdömets problematik. 
111 ”[...] einzig Kant [hat] das Wesentliche begriffen […] von dem, was er auf seine Weise 
als das Entscheidende am Schönen verstanden will. ” Heidegger, GA 6.1, s. 110. 
112 ”Kants Auslegung des ästhetischen Verhaltens als ’Lust der Reflexion’ dringt in einen 
Grundzustand des Menschen vor, in dem der Mensch erst zur gegründeten Fülle seines 
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Den ”grundade fullheten” ska inte förstås som en grund i en metafysisk 
mening, det vill säga som ett första varande, utan som fullheten i framträ-
dandet av tillvarons tautologiska relation till varafenomenet. Denna relation 
utmärks av inbildningskraftens fria lek, av tillvarons känsla av en obestämd-
het och av en grundlöshet som hos Kant kommer till uttryck genom det 
skönas ”ändamålsenlighet utan ändamål”. I seminariet om Schiller disku-
terar Heidegger detta som en formens problematik, i bemärkelsen av det 
”bildande givande” som öppnar för framträdelsen i dess helhet.113 Formen är 
därmed en fråga om varafenomenets skinande som ”gör allt”, men som 
självt inte visar sig som en framträdelse.114 Heidegger ser ett spår av detta 
skinande i Schillers beskrivning av den estetiska formens tillkomst som en 
”frihet i framträdelsen” (Freiheit in der Erscheinung), som också är ”en fröjd 
inför skenet” (Freude am Schein).115 Han kommenterar det i följande stycke: 

I skenet skiner formen, dvs. varat [---] Skenet är inget annat än formens 
framträdelse [---] Eller: formen är inget annat än detta sig-visande i det rena 
skenet, på ett sådant sätt att allt som ingår i det sinnliga är genomgående 
gestaltat av varat självt [---] Vad blir egentligen synligt i och med skenet? [---] 
leken: fröjden inför skenet. Leken och utsmyckningen är samtidigt fröjd inför 
sken och fröjd inför vara, – inte inför ett enskilt varande.116 

I tanken på ”fröjden inför skenet” ser Heidegger att skenet undslipper den 
förmedlande roll som det annars har hos Schiller. Det möjliggör ett tänkan-
de av skenet som varafenomenets tautologiska sken, vilket beror på att 
”fröjden inför skenet” inte uppstår inför något enskilt varande utan inför 
varafenomenet som sådant. Det kommer till uttryck genom inbildnings-
kraftens lekande karaktär i smakomdömet, som skänker den en relativ frihet 
i förhållande till framträdelsen. För att detta ska ske måste tillvaron ta sin 
hand från framträdelsen, ”resignera” inför framträdelsen så att den kan visa 
 
Wesens kommt. Es ist jener Zustand den Schiller als die Bedingung der Möglichkeit des 
geschichtlichen, geschichtegründenden Daseins des Menschen begriffen hat.” Ibid. s. 133. 
113 Heidegger, Übungen für Anfänger – Schillers Briefe über die ästhetische Erziehung des 
Menschen, s. 103. 
114 Ibid. s. 115. 
115 Ibid. s. 118–119.  
116 ”Im Schein scheint die Form d.h. das Sein. [---] Der Schein ist nichts andres als das 
Erscheinen der Form. [---] Oder Form ist nichts andres als dieses Sichzeigen im reinen 
Schein, derart, daß alles, was in das Sinnliche eingeht, durch und durch gestaltet ist vom 
Sein selbst [---] Was ist mit dem Schein eigentlich sichtbar gemacht? [---] das Spiel: die 
Freude am Schein. Das Spiel und der Schmuck ist Freude in einem am Schein und 
Freude am Sein, – nicht am einzelnen Seienden.” Ibid. s. 127. 
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sig ”av sig själv”, utifrån hur den sätts i spel genom varafenomenets undan-
dragelse. Det gör det sköna till ett spelrum för ”sig-visande” i det rena 
skenet. Öppningen av detta spelrum är enligt Heidegger den egentliga me-
ningen med smakomdömets intresselöshet.117 ”Fröjden” inför denna öpp-
ning kan sägas vara ”tautologisk”, eftersom det sköna inte är något annat än 
en lust inför att framträdande sker. Det är alltså inte bara ett sinnligt 
välbehag eller en lust som uppstår för att framträdelsen motsvarar kun-
skapen eller moralen som ändamål. Det är istället en tautologisk lust ”utan 
varför” i vilken sinnet är stilla (kontemplation) inför varafenomenets till-
dragelse, vilket betyder att det inte är transcenderande i det transcendentala 
skenets mening. 

Med hänseende till det estetiska skenets att kan smakomdömets be-
tydelse för Heideggers fenomenbegrepp också skönjas i Konstverkets 
ursprung (1935/36), där han beskriver detta att som ”det icke-skenbara 
vilket som mest hårdnackat drar sig undan tänkandet”.118 Enligt Heidegger 
framträder varats annars oansenliga sken genom konstverket. I en diskus-
sion om nödvändigheten att förstå konstverket som självständigt i för-
hållande till omständigheterna för sin uppkomst (som knyter det till ett sub-
jekt och till objektiva förhållanden) beskriver Heidegger hur varafeno-
menets skinande att ger sig tillkänna i verket som en icke-skenbar ”stöt”: 

Denna anstöt, att verket är såsom detta verk, och att denna icke-skenbara stöt 
[dieses unscheinbaren Stoßes] inte har uteblivit, utgör beständigheten hos verkets 
vilande i sig. Där konstnären och hur och under vilka omständigheter verket 
skapats förblir något okänt, träder denna stöt, detta ”att” hos skapadvaron, som 
allra renast fram ur verket.119 

Det icke-skenbara att är varafenomenets glans i verket.120 Fenomenet visar 
sig här ”i ständigheten av sitt sken”, det vill säga utan att förställa sitt sken.121 
Det betyder enligt Heidegger att verket ”låter oförborgadheten som sådan 
ske i förhållande till det varande i dess helhet”: 

 
117 Heidegger, GA 6.1, s. 110. 
118 ”Das unscheinbare Ding entzieht sich dem Denken am hartnäckigsten.” Heidegger, 
GA 5, s. 17. 
119 Heidegger, Konstverkets ursprung, s. 65 ff.. Övers. mod. KK. Jfr. Heidegger, GA 5, s. 53. 
120 Heidegger, GA 5, s. 28. 
121 Ibid. s. 21. 
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På så sätt lyses det sig självt förborgande varat upp. Det så artade ljuset fogar in 
sitt skinande i verket. Det i verket infogade skinandet är det sköna. Skönhet är ett 
sätt på vilket sanning närvarar som oförborgadhet.122 

Tolkningen av Heideggers förståelse av varafenomenet utifrån det estetiska 
skenet kan ytterligare fördjupas med hjälp av Hannah Arendts reflektioner 
över inbildningskraftens roll hos Kant.123 I dessa reflektioner utgår hon från 
Heideggers diskussioner om den transcendentala inbildningskraften i Kritik 
av det rena förnuftet. Det understryks då hon skriver att den transcen-
dentala inbildningskraften inte ska förväxlas med minnet som är bundet till 
en temporal succession. Hon menar istället att den ska förstås som nous hos 
Parmenides, som är förmågan att ha varat som sådant närvarande i tanken 
trots att det aldrig visar sig i framträdelsen: tack vare nous skänker fram-
trädelsen ”en glimt av” varafenomenet.124 Arendts diskussion sträcker sig 
emellertid också till Kritik av omdömeskraften på ett sätt som förtydligar 
smakomdömets betydelse för Heideggers fenomenbegrepp. 

Heidegger skriver att smaken – det vill säga inbildningskraften – i §59 i 
Kritik av omdömeskraften blickar ut mot det intelligibla samtidigt som den 
blickar in i sig själv. Det betyder att det estetiska skenet till skillnad från det 
transcendentala skenet inte blickar bortom den ändliga tillvarons horison-
ter, utan ”in i” deras ”bildande”. Det innebär att tillvaron tack vare smak-
omdömets intresselöshet förmår att blicka ”ut ur” sin ”förfallenhet” åt fram-
trädelsen, för att istället blicka ”in i” hur varafenomenet ”skickar” tillvaron. 
Detta ”hur” är utmärkande för det gemensamma sinnet.  

Blicken ”in i” det gemensamma sinnet kan emellertid enbart föranledas 
av en framträdelse, eftersom varafenomenet bara kan visa sig som en 
”glimt” i framträdelsen (som Arendt uttrycker det). Den framträdelse som 
ger upphov till en sådan ”glimt” är exemplarisk. Den vinner sin ”exemp-
laritet” genom smakomdömet, som förutsätter att inbildningskraften kan 
hålla det som ska bedömas närvarande i sinnet (Gemüt), trots att det är 
frånvarande i åskådningen: för att Akilles ska kunna vara ”exemplarisk” vad 
gäller mod, måste han göras närvarande av inbildningskraften – denna ”för-
borgade konst” i djupet av människans själ – trots att han uppenbarligen 

 
122 Heidegger, Konstverkets ursprung, s. 54. 
123 Det handlar om ett seminarium från 1970 som Arendt höll vid New School for Social 
Research som är publicerat tillsammans med hennes föreläsningar om Kant från samma 
år (Arendt, Lectures on Kant’s Political Philosophy, s. 79–85). 
124 Ibid. s. 80. 
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inte är sinnligt närvarande. Med detta menar Arendt givetvis inte att Akilles 
ger uttryck för någon slags arketyp i människans undermedvetna. Tvärt om 
är det förborgade som smakomdömet reflekterar över själva menings-
horisonten för den unika historiska gemenskap som skänker Akilles just en 
sådan mening.  

Det exemplariska avser därmed inte något universellt, utan det menings-
sammanhang som gör en unik historisk gestalt till ett föredöme. Det 
innebär att det exemplariska kräver en delad erfarenhet, en delad värld.125 
Det exemplariska uppvisar med andra ord hur en viss gemenskap är rotad i 
världen, vilket enligt Arendt omvänt också visar hur en sådan rotadhet är 
förutsättningen för varje gemenskap. Hos Heidegger har konstverket en 
exemplarisk status i Arendts mening eftersom det avger en glans av vara-
fenomenet, som ger en ”glimt” av tillvarons historiska skick (Geschick). 
Konstverket uppvisar varafenomenet i denna mening när smakomdömet 
låter det skina som ett verk, vilket innebär att det låter det ”stå fram” genom 
sin exemplaritet. Konstverket kan därmed beskrivas som ett ”framstående” 
exempel på hur tillvaron är ”rotad” vilket, med Heideggers tolkning av den 
transcendentala inbildningskraften i åtanke, gör det till ett exempel på hur 
tillvaron i förväg ”schematiserar” ”det varande i dess helhet” utifrån tanken 
på en grund för denna helhet.  

Enligt Arendt framträder konstverkets exemplaritet genom att smak-
omdömet med nödvändighet ”tar hänsyn till världen”. Med det har hon den 
”intersubjektivitet” som hon menar döljer sig i smakomdömet i åtanke, som 
ju självt varken är subjektivt eller objektivt i Kants mening.126 Detta ”inter” – 
det mellan som smakomdömet tar hänsyn till och som utmärker dess 
”meddelbarhet” – är öppningen av en unik värld. Denna öppning synliggörs 
först genom den typ av reflektion som utmärker det estetiska omdömet hos 
Kant, och som kännetecknas av sin ”meddelbarhet” (Mitteilbarkeit). Just i 
detta ligger också smakomdömets betydelse för Heidegger: till skillnad från 
både de bestämmande omdömen som vägleds av givna begrepp och de 
teleologiska omdömen som producerar begrepp är smakomdömet genom 
sin intresselöshet ”intresserat” av det obestämbara mellan (Zwischen), som 
reflekterande först bildar horisonterna för en meningsfull begreppslighet. 
Som orienterat mot detta ”mellanrum” ”mellan tillvaro och ting”, som 

 
125 Ibid. s. 84. 
126 Ibid. s. 67. 
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Heidegger uttrycker det i Die Frage nach dem Ding, står smakomdömet i en 
tautologisk relation till varafenomenet. 

Att smakomdömet är utmärkande för tillvarons tautologiska relation till 
varafenomenet medför att dess intresselösa lust inte är något annat än 
tillvarons känsla av välbehag inför sin samstämmighet med en historiskt 
”skickad” gemenskap. ”Fröjden inför skenet” är således en fröjd inför till-
hörighet, som blickar ”in i” sensus communis, det ”sinne för det gemensam-
ma” som kan beskrivas som en sensibilitet för varafenomenets skinande. 
Det sköna kan därmed också sägas vara ”ett sätt på vilket sanning närvarar 
som oförborgadhet”, som Heidegger formulerar det i Konstverkets ursprung, 
eftersom det väcker denna sensibilitet hos tillvaron. Det visar emellertid 
även att tillvarons tautologiska relation till varafenomenet är en fråga om en 
historisk (geschichtlich) tillhörighet för Heidegger, som i smakomdömet blir 
till föremål för en ”återerinring”, när inbildningskraften blickar ”ut ur” sin 
förfallenhet åt framträdelsen och ”in i” varafenomenets tilldragelse. Heideg-
ger tänker således varafenomenet utifrån dess historicitet, som han förstår 
som skickadheten av en gemenskap. Skickadhetens ”hur”, det vill säga dess 
mening, är emellertid dold för tillvaron eftersom den ”glömmer” meningen 
med sitt eget vara, som ursprungligen inte är något annat än att tautologiskt 
vara öppen för framträdandets skeende.  

Genom den operativa roll som den kritiska filosofins skenbegrepp har 
hos Heidegger visar sig att varaglömskan är en skenets problematik. ”Vara-
glömska” kan därmed beskrivas som ett vara-i-sken, som innebär att till-
varon på ett förledande sätt förstår varafenomenet ”som om” det vore en 
framträdelse som ligger bortom tillvarons ontologiska öppenhet, bortom 
”det rena åskådandet” av fenomenets ”ursprungligt bildande givande”. 
Eftersom varafenomenet inte är en framträdelse kan tillvaron enbart bli 
uppmärksam på detta fenomen genom att erfara dess undandragelse. Med 
avseende på möjligheten till en sådan erfarenhet kännetecknas konstverket, 
som Heidegger förstår det, av vad Hannah Arendt kallar ”exemplaritet”. Det 
exemplariska består i att konstverkets estetiska sken låter varafenomenets 
sken träda fram som just sken, genom att ge en glimt av den öppenhet för 
vara som annars döljs av tillvarons ”naturliga metafysik”. Eftersom konst-
verkets exemplaritet enligt Heidegger enbart kan framträda genom den 
estetiska inställningens ”intresselöshet” är smakomdömet, som Kant formu-
lerar det i Kritik av omdömeskraften, en viktig ledtråd för att förstå vara-
fenomenets negativitet, då smakomdömets fröjd inför framträdelsens 
(Erscheinung) sken (Schein) inbegriper en samtidig uppmärksamhet på 
varafenomenets undandragelse. 
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3. Framträdandefenomenets negativitet i Jan Patočkas  
a-subjektiva fenomenologi om framträdandet som sådant 

§3.1 Inledning 

I avhandlingens första kapitel om det icke-skenbaras tautologiska feno-
menologi hos Martin Heidegger diskuteras innebörden av varafenomenets 
negativitet. Kapitlet utgår från Heideggers förståelse av fenomenet som ”sig-
visande”, vilket formuleras som en fråga om framträdelsens framträdande. 
Jan Patočka är den tänkare som tydligast har vidareutvecklat denna för-
ståelse av fenomenet genom sin a-subjektiva fenomenologi om ”framträ-
dandet som sådant”. Han tematiserar därmed fenomenet framförallt i ter-
mer av framträdande och inte vara. Därför kallas i det följande det fenomen 
som står i centrum för hans fenomenologi för framträdandefenomenet.  

Centralt hos Patočka är att han inskärper fenomenets negativitet i 
framträdelsen ännu starkare än Heidegger utifrån en formulering av den 
mänskliga existensen som en trefaldig rörelse, vilket också motiverar 
honom till att kalla sin fenomenologi för a-subjektiv. Tonvikten på negativi-
teten leder Patočka till en insikt om att fenomenet först visar sig genom en 
förlust som han formulerar som en ”meningsförlust”. Liksom för Heidegger 
väcker enligt honom erfarenheten av fenomenet en känsla av gemenskap. 
Denna gemenskaps ”rot”, dess historiska ”skickadhet”, utmärks emellertid 
inte av tillhörighet utan av ”rotlöshet”, vilket visar sig genom att framträdan-
defenomenets negativitet distanserar existensen från den givna meningen. 

Detta kapitel tar sin utgångspunkt i närheten mellan Patočka och 
Heidegger avseende smakomdömets innebörd, som det formuleras av Kant 
i Kritik av omdömeskraften. Diskussionen i det föregående kapitlet sträcker 
sig från en tolkning av det transcendentala skenets roll i Heideggers 
tänkande för förståelsen av varafenomenets förställning, till smakomdömet 



 
VARA – FRAMTRÄDANDE – VÄRLD 

 
 

 66

i vars estetiska sken fenomenet framträder tautologiskt ”av sig självt”. Hos 
Patočka utgör det estetiska ett förhållandevis undanskymt tema.127 Trots det 
tydliggör hans tolkning av smakomdömet innebörden av framträdande-
fenomenet, på ett sätt som knyter an till det föregående kapitlets diskussion 
om det icke-skenbaras tautologiska fenomenologi. Detta kapitel tar även 
fasta på en spänning som Patočka ser i Kritik av omdömeskraften mellan 
kritiken av den estetiska omdömeskraften, som han förstår som ”a-sub-
jektiv”, och kritiken av den teleologiska omdömeskraften, som han kallar 
för ”översubjektiv”. Kapitlet argumenterar för att detta motsvarar en spän-
ning mellan framträdandefenomenet och dess förställning, som även hos 
Patočka kan tolkas som en fråga om ett transcendentalt sken. 

Efter diskussionen om Patočkas tolkning av Kritik av omdömeskraften 
vänder sig kapitlet till Patočkas politiska tänkande, som är väsentligt för 
hans fenomenologi. I denna diskussion förblir åtskillnaden mellan ”a-sub-
jektivitet” och ”översubjektivitet” central. I samband med det utvecklas 
innebörden av den negativitet som utmärker framträdandefenomenet. Uti-
från Patočkas läsning av Dostojevskij visas hur denna negativitet har 
karaktären av ett ”mellan”, som framträder genom en ”meningsförlust” och 
som utmärks av vad Patočka kallar för ”det problematiska”. 

Vidare knyts framträdandefenomenets negativitet till Patočkas formule-
ring av den mänskliga existensen som en trefaldig rörelse, i vilken menings-
förlusten och det problematiska utmärker den tredje rörelsens omskakande 
karaktär. Detta tydliggör hur framträdandefenomenet ger sig tillkänna 
genom en förlust av meningen med framträdelsen i dess helhet. Denna för-
lust tolkas som ett sammanbrott av den ”naturliga metafysikens” transcen-
dentala sken. För förståelsen av omskakningens samexistentiella dimension, 
som distanserar existensen från meningen i dess helhet, tas åter hjälp av 
Hannah Arendts tolkning av Kants begrepp om sensus communis, det ”sin-
ne för det gemensamma” som föregående kapitel visar är centralt för vara-
fenomenets historicitet hos Heidegger. Utifrån detta begrepp föreslås att ”de 
omskakade”, som Patočka kallar dem som har vunnit en uttrycklig relation 
till framträdandefenomenet, kan förstås som världsbetraktare (Weltbetrach-
ter), vilket innebär att de förmår att reflektera över världen som en estetisk 
helhet. 

 
127 Patočkas texter om estetik är framförallt samlade i L’art et le temps. I det följande 
anges enbart referenser till det tjeckiska orginalet när jag själv översätter till svenska eller 
när jag ändrar en översättning. 
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Förståelsen av hur den världsbetraktande distans till meningen som 
utmärker de omskakade framträder fördjupas därefter utifrån Patočkas 
tanke på det orgiastiska i Kätterska essäer om historiens filosofi (1975), som i 
denna text utgör brännpunkten för frågan om det politiska handlandets och 
tänkandets möjlighet i ”den totala mobiliseringens” tidsålder. För denna 
diskussion är den innebörd som 1900-talets krig har enligt Patočka central, 
då i synnerhet det första världskrigets fronterfarenheter har en i en estetisk 
mening exemplarisk betydelse för hans tematisering av hur framträdande-
fenomenets negativitet kan visa sig i senmoderniteten, när framträdelsen i 
dess helhet underkastats produktionen som ett självändamål. 

§3.2 Framträdandet som sådant och subjektets översubjektivitet 

Frågan om fenomenets innebörd avser hos Patočka liksom hos Heidegger 
framträdelsens framträdande, vilket understryks genom att Patočka kallar 
sin fenomenologi för en a-subjektiv fenomenologi om framträdandet som 
sådant.128 Detta ”som sådant” markerar vad han beskriver som ”den feno-
menologiska skillnaden” mellan framträdande och framträdelse, vilket 
poängterar att det fenomen som hans fenomenologi tematiserar inte är en 
framträdelse.  

Liksom Heidegger ser Patočka en möjlighet att tänka fenomenet utifrån 
smakomdömet som det formuleras i Kritik av omdömeskraften, då det upp-
visar en dimension av den mänskliga existensen som Patočka beskriver som 
en öppenhet för ”det främmande”.129 Med det menar han att existensen 
genom smakomdömet erfar framträdandefenomenets negativitet i fram-
trädelsen, vilket beror på frånvaron av bestämning i inbildningskraftens fria 
lek. Denna ”lek” (Spiel) utmärks enligt Kant av en ”ändamålsenlighet utan 

 
 
128 Hos Patočka själv betecknar ordet fenomen framträdelse: ”Nicht das Phänomen, d. h. 
das sich-zeigende Seiende, sondern die Weise, wie es erscheint, die notwendigen 
Voraussetzungen eines solchen Sich-Zeigens, die gesamte ’Szene’, die ein solches Er-
scheinen benötigt, steht im Brennpunkt des Interesses. Das Phänomen hat kein Sein für 
sich außerhalb des in ihm Präsenten; aber das Erscheinen ist eine Sphäre von gesetz-
mäßigen Strukturen für sich.” Patočka, Vom Erscheinen als solchen: Texte aus dem 
Nachlaß, s. 153. För en fenomenologi om framträdandet som sådant utgör däremot 
uppenbarligen framträdandet och inte framträdelsen fenomenet. 
129 Patočka, L’art et le temps, s. 350. 
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ändamål”, som betecknar den blotta samstämmigheten mellan kunskaps-
förmågan och sinnligheten.130  

Patočka lägger emellertid en särskild tonvikt på smakomdömets intresse-
löshet, i linje med Heideggers beskrivning av intresselösheten i föreläs-
ningarna om Nietzsche.131 Den är inte en ”ointresserad” hållning, utan ger 
också enligt Patočka uttryck för ett ”intresse” för fenomenet. I denna me-
ning kan smakomdömet enligt honom sägas vara inter-esse, det vill säga 
öppningen av en relation till framträdandefenomenet som den ”mitt” som 
utgör ”tänkandets sak”. Patočka liknar detta vid epochēn. Han menar att 
intresselösheten liksom epochēn utmärks av en ”avhållsamhet” i förhållande 
till framträdelsen, som innebär att ett ”steg tillbaka” tas från den relation till 
framträdelse som vanligtvis orienterar människans liv.132  

I själva verket förstår Patočka smakomdömets intresselöshet som en 
form av epochē, om än som en mindre ”radikal” sådan.133 I båda uppvisas 
framträdandefenomenets ”overklighet”, som inte är ontisk utan beror på 
dess skillnad från framträdelsens ”verklighet”, det vill säga från givenheten i 
åskådningen.134 Att epochēn är mer djuplodande beror enligt Patočka på att 
smakomdömets intresselöshet fortfarande har ett motiv, som han menar är 
lusten inför skenet – eller, uttryckt med Heidegger och Schiller, ”fröjden 
inför skenet”.  

Frågan om den estetiska lusten verkligen kan kallas för ett ”motiv” läm-
nas här åt sidan, i och med att den förutsätter en diskussion om det över-

 
130 Patočka skriver: ”[…] l’art est un jeu absolu, c'est-à-dire un jeu qui ne présuppose 
aucun étant préalable, donné à l’avance, mais qui est le jeu de l'étant comme tel. Or, le jeu 
de l’étant se ’représente’ soi-même, joue son propre rôle, c'est l'apparition, la phéno-
ménalisation, la manifestation. L’art est un jeu absolu en tant que jeu de l’apparition des 
choses. Dans l’attitude esthétique, nous laissons apparaître les choses dans leur ap-
paraître. Elle deviennent le médium et l’occasion de l’apparition de l’apparaître comme 
tel.” (Ibid. s. 340). Jfr. Fink: ”Spiel und Kunst hängen innig zusammen. Gewiß sind nicht 
alle Spiele Kunst, jedoch ist die Kunst die am meisten originale Form des Spiels, sie ist 
die höchste Möglichkeit, im Medium eines ’Scheins’, Wesenhaftes zur Epiphanie zu 
bringen.” Fink, Grundphänomene des menschlichen Daseins, s. 416. 
I Heideggers efterföljd, men kanske med än mer eftertryck, understryker Patočka också 
Schillers betydelse, som han menar ”avsubjektiverade” den estetiska reflektionen hos 
Kant (Patočka, L’art et le temps, s. 164). 
131 Hos Patočka är också Hegel högst central, i synnerhet när han diskuterar den moder-
na konsten. En ingående diskussion om hur han förhåller Hegel till Heidegger kräver ett 
eget arbete och kan inte föras i detta sammanhang (Jfr. Ibid. s. 336). 
132 Patočka, L’art et le temps, s. 163. Se även Patočka, Vom Erscheinen als solchen, s. 120. 
133 Detta stämmer med Husserls egen uppfattning, som det framgår i ett brev till Hugo 
von Hofmannsthal. Brevet är publicerat i Wallenstein (red.), Edmund Husserl (2011). 
134 Patočka, Vom Erscheinen als solchen, s. 266. 
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huvudtaget finns ett subjekt i smakomdömet som kan ha motiv (detta 
diskuteras i avhandlingens tredje kapitel). Det centrala är att ”epochēns 
hållning”, liksom smakomdömets intresselöshet (men på ett ”renare sätt”, 
enligt Patočka) enbart ”vill” förhålla sig till ”framträdelsen som framträ-
dande”, det vill säga till hur framträdelsen visar sig ”av sig själv”.135 Epochēns 
mer radikala hållning medför enligt Patočka att den kännetecknas av en 
”undanglidning av det varande i dess helhet”: den är ”ett svävande, ett i 
intandet [Nichtung] grundat förhållningsmodus” som utmärks av en av-
hållsamhet från allt ”sättande”, det vill säga från all bestämning av fram-
trädelsen som ett objekt för ett subjekt. I denna negativitet, som smak-
omdömets intresselöshet åtminstone härbärgerar enligt Patočka, menar han 
att ”grunden till framträdelsens framträdande” ligger.136 

Det bör understrykas att Patočkas formulering av epochēn är starkt 
inspirarad av Heidegger och Fink, som båda tog avstånd från vad som enligt 
dem var Husserls intellektualistiska förståelse av den. Därför är epochēn hos 
Patočka inte heller en förberedelse inför en transcendental reduktion, som 
han liksom Heidegger menar ger uttryck för den transcendentala feno-
menologins filosofiska idealism: medan epochēn enligt Patočka betecknar 
en frågeriktning hos Husserl som öppnar för en tematisering av framträ-
dandefenomenets negativitet, som därmed visar sig genom en förlust av den 
naturliga inställningens naivitet, står den transcendentala reduktionen för 
ett positivt svar på vad framträdandet ska förstås som, vilket är det tran-
scendentala medvetandets intentionalitet.137 Epochēn hör enligt Patočka inte 
till en sådan ”fenomenologisk metod”. Den är inte en handling som sub-
jektet utför. Den utmärks istället av en drabbande häpnad inför fram-
trädandet som sådant, som också är en häpnad inför oförmågan att kunna 
behärska framträdandefenomenet så som en framträdelse kan behärskas: 

[Epochēn är] den häpnadsväckande närvaron av det oerhörda hela, vilket som 
sådant först väcker den häpnandes ihållande intresse som, just utan att kunna 

 
135 Ibid. s. 141. 
136 Patočka, ”Was ist Phänomenologie?”, s. 44–45. Som Émelie Tardivel påpekar använ-
der Patočka konsekvent ordet negativitet (Negativität på tyska och negativnost på 
tjeckiska), men varken i Hegels eller Kojéves mening. Istället ligger det nära Nichtigkeit 
och Nichtheit hos Heidegger (Tardivel, La liberté au principe, s. 33, not. 3). 
137 Patočka, ”Was ist Phänomenologie?”, s. 36. Se även Patočka, Vom Erscheinen als 
solchen, s. 207. 
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behärska det, vet om det som sådant, förstår det som framträdande i alla fram-
trädelse- och modalitetsstrukturer.138 

Även om Patočka enbart diskuterar Kants analytik av det sköna har hans 
tolkning av intresselösheten, om den förstås utifrån beskrivningen av 
epochēn i ovanstående citat, ett otvetydigt sublimt drag. Det beror på den 
negativa karaktär som Patočka menar kännetecknar epochēn, och på att 
den tänks i relation till totalitet (medan det sköna rör framträdelse). Det bör 
därför understrykas att det centrala för honom är just den estetiska om-
dömeskraftens intresselöshet, vars innebörd Kant utlägger i analytiken av 
det sköna, men som också gäller i analytiken av det sublima (även om 
intresselösheten enligt Kant inte är lika ”ren” i det sublima som i det sköna). 
Det skönas intresselöshet kan förstås som ett uttryck för subjektets mest 
grundläggande intresse, som är förmågan att kunna föregripa enhet och 
undvika kaos. Som Jean-Luc Nancy beskriver det glider det sköna därför 
ständigt över i en tillfredsställelse av förnuftets högsta intresse av enhet, 
vilket är liktydigt med subjektets njutning över sin egen tillblivelse.139 
Patočkas fenomenologi är till skillnad från detta a-subjektiv, vilket antyder 
att han inte förstår intresselösheten utifrån det skönas bekräftelse av sub-
jektets plats i världen, utan utifrån den dimension av berövande som utmär-
ker det sublima. 

Epochēn innebär enligt Patočka att människan häpnar inför en ”undan-
glidning av det varande i dess helhet”. Det är uppenbart att ”det varande i 
dess helhet” (das Seiende im Ganzen hos Heidegger) betecknar den natur-
liga inställning som ”sätts ur spel” i och med ”undanglidningen”. Också Pa-
točkas förståelse av den naturliga inställningen kan tydliggöras utifrån hans 
tolkning av Kritik av omdömeskraften, närmare bestämt utifrån kritiken av 
den teleologiska omdömeskraften, som han menar fångar det utmärkande 
drag hos subjektet som leder till att framträdandefenomenet döljs, till 
skillnad från smakomdömets ”upptäckt” av det. En sådan läsning av kriti-
ken av den teleologiska omdömeskraften möjliggörs genom att Patočka 
förstår den som en fråga om mening. Han skriver till och med att Kant är 

 
138 ”[...] die erstaunliche Präsenz des ungeheuerlichen Ganzen, das als solches erst das 
nachhaltige Interesse des Stauenden weckt, der, ohne sie beherrschen zu können, gerade 
von ihr als solchen weiß, sie als erscheinende in allen Erscheinungsstrukturen und –
modalitäten hat und versteht.” Patočka, Vom Erscheinen als solchen, s. 229. 
139 Nancy, ”L’offrande sublime”, s. 50–58. 
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den förste att just i Kritik av omdömeskraften ställa frågan om ”meningens 
mening”, och att svaret står att finna i verkets andra del.140 

Centralt för Patočka är att subjektet i kritiken av den teleologiska om-
dömeskraften utmärks av sin förmåga att kunna postulera ändamål. Det 
viktiga för honom är således denna generella karaktäristik av subjektet, som 
Kant ger genom sina ingående diskussioner om hur ändamål observeras i 
naturen och om hur naturen som en helhet tänks utifrån ett ”sista ändamål” 
(letzte Zweck, som enligt honom är att ha människan som ”slutändamål”, 
Endzweck). Kant beskriver på så vis naturen som ett meningssammanhang 
för människan utifrån hennes förmåga att tänka ändamål genom reflek-
terande omdömen. För Patočka är detta svar på frågan om meningens 
mening missriktat, då meningens mening inte kan tänkas utifrån ändamål, 
eftersom sådana förutsätter meningssammanhang som gör dem menings-
fulla att postulera.141 Patočkas kritiserar emellertid inte Kant på ett banalt 
sätt. Istället menar han att det omvända förhållande som han uppmärksam-
mar utmärker den glömska av framträdandefenomenet som epochēn, och i 
den tredje kritikens kontext smakomdömet, kan sägas vara en återerinring 
av (likt hos Heidegger).  

Kritiken av den teleologiska omdömeskraften står enligt Patočka för ”en 
filosofi om livets mening” (filosofia smyslu života) för vilken meningen 
enbart är möjlig om den tänks utifrån ett översinnligt ändamål: det är me-
ningsfullt att handla i enlighet med morallagen för att den ger livet 
mening.142 Kant förstår på så vis livets meningsfullhet utifrån möjligheten 
till en verkan, som i sin tur är avhängig en oändlig strävan efter att leva upp 

 
140 Patočka, La crise du sens bd. 1, s. 140, 142, 149. 
141 Patočka, Kätterska essäer, s. 50. 
142 Patočka ser att detta framkommer som tydligast i följande fotnot i Kritik av omdömes-
kraften: ”Vilket värde skulle livet ha för oss om man bara skattade det efter vad man 
njuter (efter det naturliga ändamålet hos summan av alla böjelser, lycksaligheten) är lätt 
att avgöra. Det skulle sjunka under nollpunkten: ty vem skulle vilja leva om sitt liv på 
nytt under samma betingelser, eller också enligt en ny och fritt vald plan (dock i sam-
klang med naturens förlopp), om den bara var inriktad på njutning? Vilket värde livet i 
sig innehåller om det förs enligt de ändamål som naturen satt upp för oss, och som 
består i vad man gör (inte vad man njuter), men där vi aldrig är annat än medel för ett 
obestämt slutgiltigt ändamål, har visats ovan. Alltså återstår väl inget annat än det värde 
som vi själva ger vårt liv, inte bara genom vad vi gör, utan också gör på ett ändamåls-
enligt sätt, så oavhängigt av naturen att till och med dess egen existens bara under denna 
betingelse kan vara ett ändamål.” Kant, Kritik av omdömeskraften, §83. Se Patočka, La 
crise du sens, s. 197. Arendt hänvisar till samma fotnot hos Kant som hon menar ger ut-
tryck för hans samstämmighet med ”de grekiska filosofernas” syn på livet (Arendt, 
Lectures on Kant’s Political Philosophy, s. 24).  
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till ett ändamål som aldrig till fullo kan förverkligas. Patočka lägger tonvikt 
på att Kant av den anledningen kräver en absolut och total mening, utan 
vilken strävan mot det högsta ändamålet vore meningslös. Eftersom sub-
jektet formulerar detta slutändamål utan att någonsin kunna leva upp till 
det, kallar Patočka denna grund för meningen ”översubjektiv” (nadsub-
jektivní). Översubjektiviteten kännetecknar den moderna människan, som 
därmed utmärks av att som Patočka uttrycker det ”subjektivt”, det vill säga 
utifrån sina ändamål, söka objektiva grunder för sitt liv.143  

Av ovanstående diskussion framgår att Kritk av omdömeskraften utgör 
vad som kan beskrivas som ett slags scen för Patočka, på vilken moder-
nitetens tragedi utspelar sig som en förställning av framträdandefenomenet 
genom subjektets hybris. Det betyder inte att smakomdömet bara är 
”passivt”, en inaktiv lämning efter ett ursprungligt förhållningssätt till feno-
menet. Smakomdömets a-subjektivitet utgör istället omvänt också ett 
angrepp på översubjektiviteten, vilket är ett angrepp som Patočka förstår 
som en utmaning av bilden av människan som blott en ”samlare” och ”om-
vandlare” av kraft.144 Det beror enligt honom på att smakomdömet uppvisar 
en dimension av subjektet i vilken det inte förhåller sig till sig självt som en 
kraft bland andra krafter.145 Det låter istället alla krafter ”passera”, på så vis 
att de förlorar sin bestämda och beräkningsbara verkan. Det betyder inte att 
de helt enkelt försvinner, utan att de frigörs från alla ändamål i den intresse-
lösa lustens ”ändamålsenlighet utan ändamål”. Därför sätter intresselös-
heten enligt Patočkas tolkning likt epochēn det verkliga – det vill säga 
behovens, arbetets och kampens ansträngningar – ”ur spel”. Den införlivar 
dem istället i den ”fria lek” – i det sken – i vilken den estetiska inställningen 
ger sig själv regler, som den inte binder åskådaren vid. Detta påminner 
enligt Patočka om vad Maurice Merleau-Ponty kallade för ”en vild varse-
blivning” (une perception sauvage):146 medan existensen i den teoretiska 

 
143 Patočka, La crise du sens, s. 147-149. 
144 Patočka, L’art et le temps, s. 366, Se även ibid. s. 336. 
145 Kant beskriver objektens objektivitet i analogiernas grundsats i Kritik av det rena för-
nuftet, där framträdelserna förstås som krafter i relation till varandra. 
146 Patočka, L’art et le temps, s. 355 ff.. Av ett brev till Campbell (25.04.1962) framgår det 
att Patočka ser denna avsubjektivering visa sig som ”varats mirakel” i Merleau-Pontys 
fenomenologiska undersökningar av måleriet (ett tack till Renaud Barbaras för denna 
referens). Det finns emellertid en dimension i Patočkas förståelse av konsten som saknas 
hos Merleau-Ponty som, för att låna ett centralt begrepp hos Theodor Adorno, är dess 
mimetiska karaktär av att uppvisa den disharmoni, oro och smärta som präglar moder-
niteten. Ilja Srubar föreslår ”upplysningens dialektik” som ett grunddrag i Kätterska 
essäer i “Zur Stellung der Kunst in Patočkas Philosophie”, som är förordet till den tyska 
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inställningen är fångad i en kontrollerande hantering av framträdelsen som 
kraft, och medan existensen i den praktiska inställningen relaterar sig till sig 
själv som en sådan kraft, ger den estetiska inställningen uttryck för en vild, 
rå och tyst varseblivning som förhåller sig till framträdandefenomenet som 
det okontrollerbara, genom en erfarenhet av dess negativitet i framträdelsen: 

Reglerna och undantagen, regelbundenheten och lyckan, spelar här på ett fält 
som inte är realitetens utan det rena fenomenets, det rena framträdandets, fält.147 

Det finns således enligt Patočka en spänning i den tredje kritiken mellan 
subjektets ändlighet, till vilken det överlåter sig genom smakomdömet, och 
dess liv levt i en ändlös strävan efter att bemästra framträdelsen i dess 
helhet. Det är också tonvikten på denna spänning i Kritik av omdömes-
kraften som gör hans tolkning av detta verk politisk. I Patočkas tänkande 
har estetiken en underordnad roll. Det återspeglas genom ett ”hegelianskt” 
drag hos honom enligt vilket samtiden, det vill säga 1900-talet, inte kan 
tänkas i egen rätt genom någon form av estetisering.148 Han menar att alla 
sådana försök har en ”restaurativ” karaktär, vilket visar sig redan hos Schel-
ling.149 Det gäller emellertid också Heidegger som enligt Patočka därmed 

 
översättningen av Patočkas Konsten och tiden (Umění a čas) (Patočka, Kunst und Zeit). 
En närhet mellan Upplysningens dialektik och Kätterska essäer finns, men bör formuleras 
med en viktig reservation: om Upplysningens dialektik är ett testamente över förnuftets 
svek, som bryter med det mytiska bara för att mytologisera sin egen förmåga till instru-
mentalisering, och som en förstelnad andra natur ”förtingliga själen och besjäla tingen”, 
följer Kätterska essäer samma infernaliska historia men med en tonvikt på avbrotten i 
detta fall, på rytmen och betingelserna för de tilldragelser då människan förmått höja sig 
över arbetets, och därmed också det instrumentella förnuftets, rörelse. För en diskussion 
om relationen mellan Patočkas tänkande och upplysningen se Strandberg, “Light and 
Darkness: Jan Patočka’s Critique of the Enlightenment”. 
147 Patočka L’art et le temps, s. 341. ”Pravidlo a výjimka, pravidelnost a šťastná náhoda 
hrají zde v poli, které není již polem reality, nýbrž polem čistého jevu, čistého zjevování 
se.” Patočka, Umění a čas I, s. 344. 
148 Det måste understrykas att detta förhållande är mer komplicerat än så då Hegels 
beskrivning av konsten i Vorlesungen über die Äesthetik som ”något förgånget för oss” 
enligt Patočka just möjliggör konstens autonomi, och på så sätt öppnar för den moderna 
konsten (som han förstår utifrån smakomdömets intresselöshet hos Kant). Till denna 
autonomi hör att det först är när konsten förlorat sinna sanningsanspråk (i Hegels 
mening) som den utmärks av en negativitet som gör den till en framträdandefenomenets 
estetik. Därmed blir konsten en ”a-subjektiv” estetik när den förlorar sin samhälleliga 
kraft. Se Patočka, ”Die Lehre von der Vergangenheit der Kunst” i Landgrebe, Beispiele. 
Festschrift für E. Fink zum 60. Geburtstag. I bakgrunden till denna diskussion står 
Heideggers kända referens till Hegel i Konstverkets ursprung.  
149 Patočka, L’art et le temps, s. 309. 
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missriktat kan sägas försöka tänka fenomenet genom en esteticism.150 Även 
om smakomdömet utgör en viktig ledtråd för Patočka för att förstå feno-
menets negativitet, i förhållande till den moderna subjektivitet som utmärks 
av sin förmåga att postulera ändamål och därmed göra framträdelsen i dess 
helhet till ett projekt för sig, måste denna negativitet enligt honom i första 
hand tänkas etiskt-politiskt. Det beror på den närhet som föreligger mellan 
filosofin och det politiska, som Patočka beskriver med följande ord i 
Kätterska essäer: 

På samma sätt som den politiskt handlande människan utsätter sig för sin 
handlings problematiskhet genom att dess följder är oöverskådliga och varje ini-
tiativ snabbt hamnar i andra händer, utsätter sig människan i filosofin för det 
problematiska i varat och i det varandes mening.151 

I sin etiskt-politiska läsning av Kritik av omdömeskraften vägleds Patočka av 
en liknande insikt som Hannah Arendt, när hon tolkar detta verk som den 
egentliga platsen för Kants politiska filosofi. Även om hon inte diskuterar 
kritiken av den teleologiska omdömeskraften ingående, är det tydligt att det 
också för henne föreligger en politisk-filosofisk spänning i verket, där kriti-
ken av den estetiska omdömeskraften uppvisar det politiska, medan kritiken 
av den teleologiska omdömeskraften förställer det. Det beror enligt henne 
på att människan tänks på skilda sätt i verkets två delar: medan människan 
förstås teleologiskt som en art som är underkastad en historia som måste 
tänkas utifrån ett ändamål, tänks hon estetiskt som en ”jordbunden varelse” 
som har ”ett sinne för gemenskap”, men som inte underkastas någon 
struktur som ligger bortom den gemenskap i vilken hon lever.152 Till smak-
omdömets ”jordbundenhet” hör också att det förhåller sig till det singulära 
– det säger ”detta är skönt”.153 Det står i kontrast mot de teleologiska om-
 
150 Schuback, ”Sacrifice and Salvation: Jan Patočka’s Reading of Heidegger on the Ques-
tion of Technology”, s. 27. 
151 Patočka, Kätterska essäer, s. 57, se även 107. 
152 Arendt, Lectures on Kant’s Political Philosophy, s. 26 ff.. Arendt nämner också det 
praktiska förnuftets människa som utmärks av autonomi. Det är dock av mindre vikt då 
Kant själv, som Arendt tydligt visar, mycket väl förstod att det politiska inte kan tänkas 
utifrån det praktiska förnuftet (Ibid. s. 17). 
153 Ibid. s. 15. Arendt talar själv i detta sammanhang i termer av partikularitet och 
universalitet, vilket är missledande då hon med det partikulära inte avser något som är 
bestämbart genom ett begrepps universalitet. I Reiner Schürmanns efterföljd, som 
understryker att Arendt anade det singulära i sin tolkning av den reflekterande om-
dömesförmågan (även om den fulla filosofiska relevansen av detta inte utvecklas av hen-
ne på grund av hennes strikt politiska läsning), väljs här iställer termen ”singulär”. Detta 
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dömena som är subsumerande, då de behandlar det singulära som något 
partikulärt som ska underordnas en universalitet (om än genom reflek-
terande, och inte bestämmande, omdömen). Genom smakomdömet visar 
sig enligt Arendt istället ett ”intresse för världen”, som i hennes mening 
innebär ett intresse för pluralitet.154  

Av de följande diskussionerna framgår att framträdandefenomenets 
negativitet har en plats i Patočkas tänkande som gör att det inte kan förstås 
genom en enkel parallell till Arendt. Ändå finns anledning att senare 
återkomma till hennes tolkning av kritiken av den estetiska omdömes-
kraften, i synnerhet avseende frågan om innebörden av sensus communis, 
för att förtydliga vad en politisk gemenskap betyder för Patočka när han 
kallar den för ”de omskakades solidaritet”. 

Den etisk-politiska dimensionen i Patočkas tänkande framgår också när 
han förhåller Kant till Dostojevskij, som han menar till skillnad från Kant 
bemöter frågan om meningens mening utan att söka stöd för den i ända-
mål.155 Enligt honom utmanar Dostojevskij den ”översubjektiva” innebörd 
som Kant tillskriver meningen i sin kritik av den teleologiska omdömes-
kraften. Det sker genom att framträdandefenomenets negativitet ger sig 
tillkänna som en strid mellan olika tolkningar av världen i Dostojevskijs 
verk. Detta ”mellan” (Zwischen), som också är en trop från Heidegger som 
diskuteras i föregående kapitel, menar Patočka kommer till uttryck som 
starkast i Bröderna Karamazov (1880), som han kan sägas förstå som en 
”existentialisering” av de transcendentala antinomiernas problematik i 
Kritik av det rena förnuftet. Som han formulerar det tas antinomierna på 
större allvar av Dostojevskij än av Kant själv. Det beror på att de inte bara 
utgör intellektuella problem för honom, utan beskriver den mänskliga 
existensens villkor som ett ”mellan” – av att befinna sig mellan ändlighet 
och oändlighet, början och slut, det begränsade och det obegränsade.156  

”Mellanrummet” är enligt Patočka nihilismens roll i Dostojevskijs verk, 
som därmed inte betecknar en särskild position, en övertygelse bland andra 
om världens mening. Istället är nihilismen den negativitet i verket som 

 
pekar fram mot avhandlingens tredje kapitel där Finks förståelse av fenomenets negati-
vitet tydliggörs med hjälp av Schürmanns begrepp om det singulära, utifrån hans be-
skrivning av den transcendentala dialektiken och den tredje kritiken som den ”terräng” i 
Kants verk där singulariteter kan framträda utan att förvandlas till partikulära fall av en 
universell referens (Schürmann, Broken Hegemonies, s. 504–505). 
154 Arendt, Lectures on Kant’s Political Philosophy, s. 20. 
155 Patočka, La crise du sens, s. 171 ff. 
156 Ibid. s. 174–176. 
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ständigt hotar att dra undan meningen för alla positioner i det. Nihilismens 
negativitet sätter med andra ord alla ståndpunkter i rörelse genom att tvinga 
dem att hävda sig mot intet, mot dess upplösning av de ändamål som 
existensen kastar ut för sig – som Patočka också kallar för fantasmer.157 
Nihilismen i Dostojevskijs verk kan således beskrivas som en konkretisering 
av Patočkas formulering av epochēn som ”ett svävande, ett i intandet grun-
dat förhållningsmodus”. Det som nihilismen i denna mening ”intetgör” 
(nichtet) är alla världsåskådningars översubjektiva karaktär.  

Också i tolkningen av Dostojevski är det tydligt att Patočka förstår över-
subjektiviteten utifrån dess spänningsförhållande till smakomdömet. Det 
beror på att nihilismen enligt honom inte innebär en omintetgörelse av 
mening, utan ett ”intetgörande” av bestämningen av meningens mening 
utifrån ändamål, som istället låter meningens mening framträda ”svävan-
de”. Ändamålen försvinner inte i och med detta. Istället sätts de ”ur spel”, 
när de berövas sin förmåga att grunda existensen i enlighet med en bestämd 
mening för framträdelsen i dess helhet. Detta ”sättande ur spel” möjliggör 
en distans från alla ändamål som är liktydig med en samtidig närhet till 
framträdandefenomenets negativitet.  

Närheten till framträdandefenomenets negativitet är smärtande. Det 
framgår av Patočkas tolkning av Dostojevskijs novell ”En löjlig människas 
dröm” (1877). Där återför de mest negativa affekterna berättaren till världen 
som en totalitet, det vill säga till framträdelsen i dess helhet och till frågan 
om dess mening, så att hans beslut om att begå självmord avvärjs. Det är 
förnimmelser av mörker, kyla, fukt och smärta – som också är andras 
smärta, i novellens fall en liten flickas – som drabbar honom i sin nakenhet 
genom att avkläda existensen dess översubjektivitet. Denna dimension av 
en rent kroppslig affektivitet är viktig för Patočka, som menar att den bör 
förstås som en existential i en egen rätt eftersom den inte kan begripas 
utifrån tillhandsheten (kroppen är inte ett ”don”).158 Istället är affektiviteten 
ursprunglig för hur existensen blir rörd av framträdandefenomenet, som 
därmed också kan sägas vara möjlighetsbetingelsen för all dess relation till 
framträdelse. Det är därför viktigt att understryka att Patočka med den 
kroppsliga affektiviteten inte avser blott sensoriska data eller intryck (det 
handlar inte om någon form av empirism eller filosofisk sensualism).159 Som 
Renaud Barbaras beskriver det uppvisar istället den affektivitet som Patočka 
 
157 Ibid. s. 87, 178. 
158 Barbaras, L’ouverture du monde − lecture de Jan Patočka, s. 109 ff. 
159 Patočka, Papiers phénoménologiques, s. 102. 
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har i åtanke subjektet som en ”modalitet” av framträdandet som sådant, 
genom att tvinga subjektet att ”överge” sig självt till förmån för det framträ-
dandefenomen som utgör dess egen ursprungliga mening.160 

I ”En löjlig människas dröm” är det ett övermått av mening som driver 
huvudkaraktären till att överväga att ta sitt liv, eftersom övermåttet just 
utmärks av meningslöshet, medan frågan om meningens mening avvärjer 
hans beslut om att begå självmord. Det beror på att denna fråga enligt 
Patočka är förbunden med en känsla av överflöd, till skillnad från över-
måttets tomhet som enbart försätter existensen i en ändlös upprepning av 
”det samma” (Patočka har den ”dåliga oändligheten” i Hegels mening i 
åtanke). Detta visar sig enligt Patočka genom en dröm som i novellen för 
berättaren till en parallell jord. De varelser som befolkar den har, som han 
beskriver det, en vetskap om en fullhet (plnost) som står i kontrast mot den 
tomhet som utmärker den moderna människan.161 De lever i denna fullhet 
och dör utan fruktan, eftersom meningen med deras existens varken är be-
stämd av framställning av ändamål eller av framställning som ändamål (pro-
duktion). När människan inte längre förstår sig själv som en kraft bland 
andra krafter är hon inte heller rädd för sin maktlöshet inför framträdande-
fenomenet. Hon inser att det inte är ett ting som hon kan behärska. Genom 
att bejaka sin ändlighet finner hon istället styrkan att värna om den feno-
menologiska skillnad som frigör världen från all enhetliggörande mening.162  

Patočka förstår således enheliggörandet av världen, som döljer framträ-
dandefenomenets negativitet, utifrån de översubjektiva ändamål som sub-
jektet kastar ut för sig. Ovan nämns att han kallar dessa ändamål för 
fantasmer, vilket möjliggör en beskrivning av översubjektiviteten som fan-
tasmatisk. Detta öppnar för en tolkning av Patočkas begrepp om över-
subjektiviteten som en fråga om en ”naturlig metafysik” och därmed också 
om ett transcendentalt sken, likt hur detta begrepp formuleras i anslutning 
till Heideggers ”positiva” värdering av den transcendentala dialektiken i 

 
160 ”En effet, à la faveur de cet élargissement [av förståelsen av existensens rörelse utifrån 
framträdandet], c’est un certain concept de la subjectivité qui doit être abandonné, ou 
plutôt, le passage de mon mouvement au mouvement originaire doit impliquer un 
abandon de ma subjectivité au profit du sujet même de ce mouvement originaire. À 
l’instar du mouvement, ma subjectivité (mon impulsion) ouvre accès à un sens plus 
originaire du sujet, sens dont ma subjectivité n’est plus qu’une modalité.” Barbaras, 
L'ouverture du monde, s. 161 ff. 
161 ”Nikoli prázdné opakování, nýbrž pochopená plnost.” Patočka, Dvě studie o 
Masarykovi, s. 78. 
162 Ibid. s. 209. 
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Kritik av det rena förnuftet. Det medför att fenomenets självfördöljande 
också hos Patočka kan förstås som en fråga om dess framträdande i 
moduset ”som om”. Denna tolkning stöds genom att han i ett textutkast 
skriver att all filosofi måste tänka framträdandet på något sätt, men att dess 
dominerande tendens har varit att förstå det som en framträdelse och inte 
”som sådant”.163 Att förstå framträdandefenomenet som en framträdelse är 
att förhålla sig till det ”som om” det vore en framträdelse, det vill säga i det 
transcendentala skenets modus. En fenomenologi om framträdandet som 
sådant söker därför med nödvändighet en undandragelse från detta modus. 

Att tolka översubjektiviteten hos Patočka som en fråga om ett tran-
scendentalt sken och om en ”naturlig metafysik” innebär givetvis att ett visst 
våld utövas mot Kants text, eftersom hans kritik av den teleologiska om-
dömeskraften just strävar efter att upplösa skenet genom sin formulering av 
dessa omdömen som reflekterande: den kritiska filosofins teleologiska om-
dömen vet om sin ”som om” karaktär, att den utmärker alla ändamål, efter-
som ett ändamål inte kan visa sig som ett objekt för subjektet.164 Det är 
emellertid inte ett våld mot Patočkas tolkning av Kritik av omdömeskraften, 
som menar att den teleologiska omdömeskraften till skillnad från smakom-
dömet är en förställning av framträdandefenomenet. Begreppet ”översub-
jektivitet” kan därmed tolkas som en tematisk utveckling av Heideggers 
tanke på tillvaron som utmärkt av en ”naturlig metafysik”. Det beror på att 
Patočka visar att tillvarons ”transcenderande” av framträdandefenomenet 
(dess meta) har sin plats i kritiken av den teleologiska omdömeskraften, 
förstådd utifrån sitt spänningsfyllda förhållande till kritiken av den estetiska 
omdömeskraften. 

 Att den teleologiska omdömeskraften kan tolkas som en fråga om en 
”naturlig metafysik” hos Patočka understryks i själva verket genom att sub-
jektet, när det fäller denna typ av omdömen, i en kritisk-filosofisk mening 
vet om deras ”som om” karaktär. Det vet om att den mening som det kastar 
ut för framträdelsen inte är absolut grundad, men förhåller sig ändå sig till 
framträdelsen ”som om” den vore grundad i något bortom sitt framträ-
dande. Genom den teleologiska omdömeskraften ”väljer” därmed subjektet 
fantasmen för att det inte ser något annat alternativ. Det ryggar därmed 
tillbaka inför framträdandefenomenets avgrundlighet – som i enlighet med 
föregående kapitels diskussion ska förstås utifrån att smakomdömets ”ut-
 
163 Patočka, Vom Erscheinen als solchen, s. 154. 
164 För Arendt är detta ett tecken på att Kant förstår människan som ett ”börjande” väsen 
(a beginner) (Arendt, Lectures on Kant’s Political Philosophy, s. 13). 
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blick” mot det gemensamma sinnet samtidigt är en ”inblick” i dess eget 
väsen, det vill säga ”in i” tillvarons utkastadhet. Att inte rygga tillbaka inför 
den ändlighet som utmärker denna utkastadhet är enligt Patočka Dos-
tojevskijs styrka, då han tvärt emot Kants kritik av den teleologiska om-
dömeskraften, men i samstämmighet med hans kritik av den estetiska 
omdömeskraften, uppvisar intet som rörelsen av en aktiv upplösning av 
ändamålens översubjektivitet. Denna upplösning är vad Patočka kallar för 
framträdandets ”a-subjektivitet”. 

§3.4 Framträdandefenomenets a-subjektivitet 

Patočka kallar sin fenomenologi för en a-subjektiv fenomenologi om fram-
trädandet som sådant. Med denna formulering vill han övervinna den 
cartesianism som utmärker Husserls fenomenologi, som han menar beror 
på en uppdelning av ”den fenomenella sfären” i två moment: å ena sidan i 
”det framträdande i sina givenhetsmodus”, och å andra sidan i tanken på en 
subjektiv grund för denna givenhet som görs tillgänglig för en ”reflexiv 
blick”. Denna reflexivitet tillskrivs enligt Patočka en apodiktisk evidens av 
Husserl som egentligen hör till framträdandefenomenet ”som sådant”, och 
inte till subjektets upplevelser av det som framträder.165 Den ”apodikticitet” 
Patočka har i åtanke utgör emellertid inte en stabil grund för fenomeno-
login, som per definition inte kan skakas om (fundamentum inconcus-
sum).166 Tvärt om börjar fenomenologin enligt honom just genom en 
omskakning av den mänskliga existensen, som är kännetecknande för hur 
framträdandet som sådant visar sig som en rörelse av denna existens. 

Det är enligt Patočka först i och med Husserls sena fenomenologi och 
tanken på livsvärlden i Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die 
transzendentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische 
Philosophie (1936) som frågan om framträdandet åter blir synlig i hans verk. 
Patočka beskriver detta i termer av en omvändning av det cartesianska arvet 
hos Husserl, då han menar att varat blir till utgångspunkten för att förstå 
 
165 Patočka, Die Bewegung der menschlichen Existenz, s. 278–279. Liksom Heidegger 
understryker Patočka också vikten av Logiska undersökningar för sin utveckling av feno-
menologin, i synnerhet gäller det den andra delens undersökning V och VI, framför den 
vändning mot en transcendental fenomenologi som sker i och med Ideer 1 (han skriver 
däremot att det saknas en tydligt filosofisk frågeställning i det tidiga verket som skulle 
vara ”universellt grundläggande”) (Ibid. s. 286, 303). 
166 Giubilato, Freiheit und Reduktion, s. 54. 
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subjektet och inte tvärt om som tidigare. Patočka formulerar detta i termer 
av att ego sum blir till ett centrum i Husserls sena tänkande som förhåller sig 
till sig självt ”tvärs igenom allt annat” på ett ursprungligt praktiskt sätt, 
vilket möjliggör subjektets ”möte med sig självt”. Det centrala i samman-
hanget är att detta möte enligt Patočka innebär att subjektet lär känna sig 
självt i ett negativt modus (im Negativ). Det medför att den ”punktualitet” 
som ett fokus på egot annars innebär undviks. Istället blir egot till ett ”per-
sonalt index i ’sum’”.167 

Att subjektet lär känna sig självt i ett negativt modus beror enligt Patočka 
på att det först vinner en relation till sig självt när det drabbas av framträ-
dandefenomenet som en negativ rörelse av existensen. Denna rörelse är 
utmärkande för den ”kritiska situation” som enligt honom kännetecknar 
epochēn som ett ”i intandet grundat förhållningssätt”. ”Intandets” a-subjek-
tivitet kännetecknar i sin tur den existens rörelse som lever i ”det proble-
matiska” (problematičnost) som en meningsförlust (ztráta smyslu) medför.168 
Patočka beskriver det problematiska som ”en undanglidande punkt” 
(úběžný bod problematičnosti) som uppenbarar framträdandefenomenet in-
direkt (nepřímá epifanie).169 Det betyder att medan det ”direkta” betecknar 
en riktadhet mot framträdelse, är det indirekta orienterat mot framträ-
dandefenomenets negativitet i framträdelsen, vilket enligt Patočka utmärker 
det filosofiska tänkandet: 

 
167 Patočka, Die Bewegung der menschlichen Existenz, s. 281–283, 285. Se även Patočka, 
Vom Erscheinen als solchen, s. 97, 273. Barbaras skriver i L’ouverture du monde att han 
Patočka är den förste att tänka framträdandet som ett framträdande som inte sker för ett 
subjekt, med Henri Bergson som ett möjligt undantag (som Patočka enligt honom kan 
förstås som en radikalisering av) (Barbaras, L’ouverture du monde, s. 236, 243). Karfík 
gör i Unendlichwerden durch die Endlichkeit en liknande läsning, men lägger tonvikt på 
att Patočkas formulering av framträdandets oavhängighet från människan är en radikali-
sering av Heidegger, eftersom människan inte längre är orten för det varandes fram-
trädande (Karfík, Unendlichwerden durch die Endlichkeit: eine Lektüre der Philosophie 
Jan Patočkas, s. 28). 
168 Enligt Tardivel använder Patočka begreppet ”det problematiska” första gången i 
Vĕčnost a dějinnost (Evighet och historicitet) från 1947, som hon menar utgör en vänd-
ning hos honom tillbaka till Heidegger, som han tog avstånd från på grund av dennes 
kollaboration med nazisterna. Hon menar därför att det är i samband med ett närmande 
till Heidegger som begreppet om det problematiska dyker upp hos Patočka, och att det 
bidrog till hans utveckling av sitt tänkande till en händelsens fenomenologi (Tardivel, La 
liberté au principe, s. 20, 21, 76, 104–105). 
169 Patočka, Kätterska essäer, s. 54 ff.. Jfr. Body, Community, Language, World, s. 106. 
Sannolikt är tanken på det indirekta tänkandet inspirerad av Merleau-Pontys ”Det in-
direkta språket och tystnadens röster” (1952). 
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I filosofin är det trots allt nödvändigt, just på grund av att den är beroende av 
friheten som problem och akt, att försöka det uppenbart omöjliga: att tänka det 
(direkt) otänkbara, att objektivera det icke-objektiva och icke-objektiverbara. Vi 
kan inte tänka denna möjlighetsbetingelse för filosofin – och för det fria livet 
överhuvudtaget – direkt. Ändå måste vi i filosofin ha beslutsamheten att på 
något sätt tänka alltet med utgångspunkt i det direkt otänkbara.170 

För det indirekta tänkande som utmärker filosofin utgör framträdelsen, 
som Patočka i detta sammanhang beskriver som ”de ontiska hänvisnings-
sammanhangen”, enbart en ledtråd för att tematisera framträdandefeno-
menet.171 Framträdelsen blir emellertid enligt honom bara till en sådan led-
tråd genom en meningsförlust. Det beror på att mottagligheten för en sådan 
förlust kännetecknar människans öppenhet för mening, som han beskriver 
som öppenheten av ”en radikal möjlighet att förlora all mening, att vi 
plötsligt kunde befinna oss vid dess nollpunkt”.172 Patočka formulerar också 
detta som rörelsen av framträdandefenomenets trans, som betecknar ett 
överskridande genom vilket existensen känner att den saknar ett ”definitivt 
stöd” för sitt vara i ett ändamål eller i en grund: genom meningsförlusten 
visar sig världen ”utan varför”, vilket är en frånvaro som gör den till mer än 
framträdelsen i den.173 Detta ”mer” – den ”fullhet” som Patočka diskuterade 
i anslutning till Dostojevskijs ”En löjlig människas dröm” – är emellertid 
inte en kvantitativ stegring. Det uppstår inte genom en fascination över hur 
mycket som finns att utforska i världen.174 Världens ”mer” är istället oskilj-
bart från en frihet i förhållande till framträdelsens givna mening. 

Friheten hos Patočka måste förstås utifrån hans formulering av den 
mänskliga existensen som en trefaldig rörelse.175 Denna formulering sker i 

 
170 ”In der Philosophie ist es trotzdem notwendig, gerade weil sie so wesentlich am Prob-
lem und Akt der Freiheit hängt, das offensichtlich Unmögliche zu versuchen, das 
(direkt) Undenkbare zu denken, das Nichtobjektive und Nichtobjektivierbare zu objek-
tivieren. Wir können diese Bedingung der Möglichkeit der Philosophie – und des freien 
Lebens überhaupt – nicht direkt denken, und doch müssen wir in der Philosophie die 
Entschlossenheit haben, irgendwie von diesem direkt Undenkbaren ausgehend das All 
zu denken.” Patočka, Vom Erscheinen als solchen, s. 46 ff. 
171 Ibid. s. 190 ff., 129. 
172 Patočka, Kätterska essäer, s. 52. 
173 Patočka, ”On the Prehistory of the Science of Movement: World, Earth, Heaven and 
the Movement of Human Life”, s. 71. 
174 Patočka formulerar världen som ”framträdandets universumsinstans” och ”all fram-
trädelses allmänna fält” (Patočka, Vom Erscheinen als solchen, s. 92). 
175 Följande diskussion utgår från från föreläsning 17–19 i Patočka, Body, Community, 
Language, World och Patočka, Kätterska essäer, s. 59–69. 
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stor utsträckning utifrån en kritik och en utveckling av centrala teman i 
Vara och tid, som motiveras av att existensens rörelse enligt Patočka är 
undertematiserad hos Heidegger, som skriver att tillvaron alltid är ”på väg”, 
men som inte utvecklar vad rörelsen av detta ”på väg” egentligen innebär.176 
Detta beror på att Heidegger inte ägnar tillräcklig uppmärksamhet åt tre 
punkter som Patočka menar är avgörande för förståelsen av den mänskliga 
existensen som en rörelse.  

Den första kritiska punkten gäller den innebörd som världen har i Vara 
och tid, som något som åstadkoms av tillvaron genom dess utkastande av 
möjligheter. Detta knyter enligt Patočka vara till tillvaron på ett otillbörligt 
sätt, som istället måste förstås utifrån världen som allomfattande och som 
oavhängig tillvaron. Tillvaron är istället själv en framträdelse som visar sig 
genom framträdandefenomenets universella rörelse (som för Patočka bildar 
världen).177 Den andra kritiska punkten avser kroppsligheten, som Heidegger 
inte helt bortser från, men som han inte heller ger den centrala plats den 
borde ha. Den affektivt levda kroppen är för Patočka väsentlig för en full 
förståelse av existensen: exempelvis är en stämning alltid en kroppshåll-
ning.178 Kroppen är därmed en förutsättning för all varseblivning, som är 
rörelsen av en kontinuerlig ansträngning genom en förening av aisthēsis 
och kinēsis (förnimmelse och rörelse). Eftersom varseblivningen på så vis är 
en ”bedrift”, utmärks den också av en kontinuerlig aktualisering som läm-
nar horisonter av potentialitet öppna. Det innebär för Patočka att kroppen 
måste förstås som ”den icke-framträdande basen för framträdandet av 
tingen utom den”, som alltid har en effekt på världen.179 Den tredje punkten 

 
176 Patočka, ”On the Prehistory of the Science of Movement: World, Earth, Heaven and 
the Movement of Human Life”, s. 67. Jfr. Heidegger, Vara och tid, s. 79. 
177 Patočka, Body, Community, Language, World s. 168. Tonvikten på världens proble-
matik är ett centralt inflytande från Fink, vars världsbegrepp kommer att diskuteras ut-
förligt i nästa kapitel som en fråga om världsfenomenets negativitet. 
178 Patočka, Body, Community, Language, World, s. 79, 131. 
179 Patočka, Vom Erscheinen als solchen, 110. För förståelsen av kroppsligheten är i syn-
nerhet den sene Merleau-Ponty viktig för Patočka. Han refererar ofta till Merleau-Ponty, 
men för ingen ingående diskussion om hans fenomenologi. Av ett brev till Robert 
Campbell från Maj 1964 framgår det emellertid att Patočka ser det som en viktig uppgift 
att förena Visible et l'invisible med Vara och tid: ”Grand merci de l’envoi du Visible et 
l'Invisible de Merleau, qui ma tout à fait enchanté. C'est exprimé avec beaucoup plus de 
clarté que la Phénoménologie de la Perception. Cet ouvrage a voulu donner trop de 
choses à la fois, tandis qu'ici, tout est concentré sur la nouvelle manière de comprendre 
le rapport sujet-objet. Ce sont des choses que Heidegger a négligées dans Sein und Zeit 
où il omet l'incarnation dans la structure du Dasein. L’accent a été mis sur celle-ci par G. 
Marcel, mais sans véritable analyse. Celle-ci n'ont été tentées que par Merleau. Un jour, 
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rör samexistensen som ett filosofiskt problem, som fenomenologin enligt 
Patočka knappt har berört.180 Han understryker att han skiljer sig från 
Heidegger i sin syn på denna fråga, då Heidegger i övervägande utsträck-
ning förhåller sig till samexistensen (Mitsein) utifrån olika tillstånd av för-
fall, som innebär att tillvaron ”glömmer” till-döden-varon som den egent-
liga relationen till sig själv. Patočka menar att förhållandet till andra inte i 
första hand ska förstås utifrån den oegentlighet som ofta utmärker mellan-
mänskliga relationer, utan utifrån möjligheten att kunna ”finna sig själv”. 
Det beror på att existensens egen rörelse – det vill säga dess ”på väg” – alltid 
är relationellt motiverad.181 

 
il faudra les intégrer dans la structure totale du Dasein, ce que Merleau n’a pu parfaire 
lui-même.” I ett annat brev till Campbell beskriver han sin reaktion på L'Oeil et l'Esprit 
och ser det som ett framsteg att Merleau-Ponty lämnat den subjektivistiska position som 
utmärkte Phénoménologie de la Perception (och att han därmed också avlägsnat sig från 
Husserls intellektualistiska förståelse av perceptionen). I detta brev, som var adresserat 
till Campbells fru 25 April 1962 (ett tack till Renaud Barbaras för referensen till Patočkas 
båda brev till Campbell) beskriver Patočka Merleau-Pontys utveckling med följande ord: 
”L’homme n’est plus, de par sa fonction de porteur d’une subjectivité transcendantale, 
l'auteur responsable de toute signification; il n’est que le correspondent engagé dans le 
jeu de l'être.”  

Som Barbaras beskriver det i L'ouverture du monde är världsligheten i Phénoméno-
logie de la Perception fortfarande tänkt utifrån att ett varande “läggs till” existensen, och 
inte utifrån existensen själv genom dess samtidiga skillnad och kontinuitet med världen, 
som hos Patočka. Detta understryks och utvecklas av Emre Şan i La transcendance com-
me problème phénoménologique – lecture de Merleau-Ponty et Patočka. Enligt Şan skiljer 
sig Patočka och Merleau-Ponty i sin förståelse av relationen mellan kropp och rörelse. 
Şan menar att medan rörelsen hos Patočka är det ”intet” utifrån vilket subjektets a-
subjektivitet måste förstås, tenderar Merleau-Ponty att förstå kroppsligheten utifrån dess 
framträdelse för medvetandet. Som Şan beskriver det är existensen hos Patočka inkar-
nerad eftersom den är rörelse, medan den hos Merleau-Ponty rör sig eftersom den är 
inkarnerad (Ibid. s. 247, 259–261, 267). Barbaras understryker emellertid närheten mel-
lan Merleau-Pontys Visible et l'invisible och Patočkas fenomenologi, i diskussionerna om 
köttet, sammanflätningen, kiasmen och den dubbla inneslutningen (Barbaras, L’ouver-
ture du monde, s. 13, 30, 35). 
180 Patočka, Body, Community, Language, World, s. 61. 
181 Patočka, Body, Community, Language, World, s. 49. Här är den vänsterhegelianska 
traditionen, i synnerhet Marx, viktig för Patočka genom sin förståelse av det mänskliga 
livet som ett konkret liv av kroppslighet, gemenskap och historicitet: som en praktisk 
och självkonstituerande helhet. Det franska intellektuella klimatet efter kriget präglades 
som bekant av det komplicerade förhållandet mellan en existentialistisk fenomenologi 
och marxism. Så också i Östeuropa, där den revisionistiska marxismen ofta tog sin 
utgångspunkt i den fenomenologiska traditionen för sin tolkning av Marx, särskilt ung-
domstexterna. Detta skedde under skilda perioder i olika länder (före Stalins död 1953 
var det dock omöjligt). 1960-talet utmärktes däremot av ett generellt politiskt töväder 
vilket resulterande i en stor produktivitet med exempel som Leszek Kołakowski i Polen, 
grupperingen kring tidskriften Praxis i Jugoslavien och Karel Kosík i Tjeckoslovakien. 
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I Patočkas formulering av den mänskliga existensen som en trefaldig 
rörelse är samtliga ovanstående punkter inbegripna i varje rörelse, vilket 
betyder att alla tre rörelser relaterar till världen, kroppen och samexistensen. 
Det problematiska och meningsförlusten, som är centrala för framträdande-
fenomenets negativitet hos Patočka, utmärker den tredje av existensens 
rörelser, som därför måste förstås i kontrast mot de två första rörelserna. 
Det bör emellertid understrykas att samtliga är närvarande i subjektet som 
en helhet, men att de strider mot varandra genom de skilda sätt på vilka de 
förverkligar livet. Därför kan de också undertrycka varandra i varierande 
grad, liksom övergå i varandra genom de olika gränssituationer som utmär-
ker dem.182 I det följande görs ingen uttömmande beskrivning av de olika 
rörelserna (som är skissartade hos Patočka själv). Tonvikt läggs istället på 
hur framträdandefenomenet döljer sig i de två första rörelserna, och på hur 
dess negativitet visar sig genom existensens tredje rörelse. 

I den första rörelsen döljs framträdandefenomenet genom begärets 
cirkularitet.183 Patočka beskriver denna cirkularitet som karaktäriserad av en 
kroppsligt instinktiv och affektiv enhet med världen, som har en temporal 
dimension förankrad i den förflutna förlösningen in i en värld, där existen-
sen måste rota sig så att en skillnad mellan närhet och distans uppstår, vilket 
är en skillnad som upprättar en kontrast mellan hemmets bekanta sfär och 
det okända.184 Rörelsens cirkularitet beror på att den har lusten som princip, 

 
Det som förenade dem var framförallt en kritik av den historiedeterministiska marxism 
genom vilken regimerna motiverade sin existens. Med tonvikt på det mänskliga hand-
landet ställde de också frågan om dess kollektiva natur. Kosík var Patočkas elev och 
skrev den klassiska Det konkretas dialektik: en studie i människans och världens proble-
matik (1963), där de centrala gestalterna är Hegel, Husserl, Heidegger och Marx för en 
formulering av det mänskliga handlandets historiska dimension. Denna marxism räcker 
däremot enligt Patočka inte för en förståelse av samexistensen som en levd erfarenhet 
(Patočka, Body, Community, Language, World, s. 72, 85). Istället utgår Patočka från Hei-
deggers formulering av de temporala extaserna i Vara och tid, som motsvarar existen-
tialierna omsorg, projekt och situation. Patočka menar emellertid att Heidegger tänker 
dem i allt för hög grad som tre odifferentierade moment. Istället måste de omformuleras 
till en dynamisk triad av rörelser som förverkligar det mänskliga livet (Ibid. s. 143). 
182 Begreppet ”gränssituation” övertar Patočka från Karl Jaspers, som i kapitlet ”Die 
Grenzsituationen” i Psychologie der Weltanschauungen (1919) formulerar den som en 
situation i vilken människan utsätts för sitt livs begränsningar och tvingas hantera dem. 
183 Renaud Barbaras genomför en ingående läsning av denna första rörelse i kapitlet 
”Appartenance et enracinement: le premier mouvement de l'existence” i Le mouvement 
de l’existence som lägger tonvikt på den första rörelsens kosmiska karaktär, det vill säga 
på dess inneboende men outtryckliga relation till framträdandet som sådant. 
184 Husserls tanke på jorden som Ur-arche är en tydlig inspiration för Patočka, som inte 
förstår jorden som ett objekt utan som existensens solida grund, oskiljbar från den levda 
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vilket gör dess ideal estetiskt. Centralt är att den karakteriseras av en regel-
löshet som existensen på något sätt måste bemästra för att kunna överleva. 
Det sker genom den andra rörelse som utmärks av arbetets kontroll över 
den första rörelsens impulsivitet.  

Genom den andra rörelsen bearbetar existensen världen utifrån sina 
behov, under förutsättning att den kan disciplinera dem. Därför är dess 
ideal enligt Patočka asketiskt.185 Dess temporala dimension är närvaron, vil-
ket beror på dess linjära rörelse mot framträdelsen, som innebär att existen-
sen inte återvänder till sig själv som i den första rörelsens cirkularitet. Den 
har istället en tendens att hänfalla åt sin instrumentella relation till fram-
trädelsen. Det är också hur framträdandefenomenet döljs i den, genom vad 
som med Hannah Arendts begrepp kan kallas för ”det sociala”, som ut-
märks av det kollektiva tillgodoseendet av människans behov.186 Här är 
människan en arbetande och på överlevnad fokuserad del av ett oikos där 
alla har en given plats, som i detta sammanhang ska förstås som ett ”hus-
håll” som i samma utsträckning kan utmärka en familj som en civilisation. 
Det centrala är att existensen uppgår i arbetet som det varigenom det 
mänskliga livet upprätthåller och reproducerar sig självt. Det betyder även 
att existensen genom arbetet binds till nödvändigheten. 

Patočka beskriver också den andra rörelsen som en mångfald raka linjer 
som går i olika riktningar och som bryter mot den första rörelsens cirku-
laritet, även om något av den alltid består, som i sin tur bryter av lineari-
teten (exempelvis genom sömnens oundvikliga brott med arbetet). De två 
första rörelserna förhåller sig därmed inte enbart kompletterande till 
varandra, genom att den senare tillgodoser den förras behov genom arbete. 
De strider också mot varandra, genom en konflikt som framförallt sker 
mellan existensens rörelse av att rota sig i världen och dess rörelse av bear-
betning av framträdelse. Schematiskt menar Patočka att den första rörelsen 
utmärker vad han kallar för de ”primitiva” samhällena, medan den andra 
rörelsen kännetecknar moderniteten, det vill säga Europa i och med kapi-
talismens framväxt och dess imperialistiska utbredning, som utvecklats till 
vad han kallar för ett planetariskt ”post-Europa”.187  
 
kroppen. Patočka, Body, Community, Language, World, s. 149. Se Husserl, ”Umsturz der 
kopernikanischen Lehre: die Erde als Ur-Arche bewegt sich nicht”. 
185 Enligt Patočka inskränker sig Heideggers analytik av tillvaron framförallt till denna 
sfär, till den praktiska sfären av det som är tillhands, som är don, och som därför hör till 
nyttjandet (Patočka, Body, Community, Language , World, s. 125). 
186 Jfr. kapitel två ”The Social Question” i Arendt, On Revolution (1963). 
187 Patočka, Europa und Nach-Europa. Zur Phänomenologie einer Idee. 
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Det är i de kommande diskussionerna viktigt att hålla i minnet att den 
huvudsakliga striden mellan de två första rörelserna gäller existensens rela-
tion till världen. Patočka förstår världen som ”framträdandets universums-
instans” och som ”all framträdelses allmänna fält”.188 Det medför att existen-
sens relation till världen är oskiljbar från dess förhållningssätt till framträ-
dandefenomenet. I den första rörelsen relaterar existensen till framträdandet 
som sådant utifrån nödvändigheten av att rota sig i världen, att finna en plats i 
den. Detta sker emellertid samtidigt som världen (förstådd som ”framträdan-
dets universumsinstans”) erfars som ett okontrollerbart överskridande.  

Existensens första rörelse utmärks visserligen enligt Patočka inte av en 
uttrycklig relation till negativiteten i världens överskridande. Istället för-
ställer existensen detta överskridande genom bundenheten till sina behov, 
utifrån vilka den skapar ”bilder” av världen som en makt för vars nycker 
den är utsatt och som den kan försöka påverka genom sådant som offer och 
riter. Världen förställs här ”som om” den vore en framträdelse utifrån exis-
tensens begärsrörelse. Men denna förställning antyder likväl en relation till 
framträdandefenomenets negativitet, eftersom världen är dess helhetliga 
”instans”. Den första rörelsens strävan efter att rota existensen åtföljs så-
ledes alltid av en erfarenhet av en undandragelse, då en dimension av 
kuslighet (Unheimlichkeit) oundvikligen är närvarande i dess sökande efter 
hemhörighet. Av den anledningen menar Patočka att den första rörelsen 
trots sitt estetiska ideal, som är orienterat mot förtärande och förbrukande, 
ändå utmärks av en kosmisk dimension, av vilken den tredje rörelsen i en 
viss utsträckning kan sägas vara en uttrycklig ”upprepning”. 

Den kosmiska dimensionen i relationen till världen undertrycks av den 
andra rörelsen. Det beror på att den enbart är orienterad mot det som den 
kan göra närvarande. För detta närvarogörande är all form av negativitet – i 
synnerhet världens överskridande trans – ett hinder, ett tecken på en brist i 
den produktiva förmågan som det idealt sett går att undanröja. Världen 
framträder här inte ”som om” den vore en kuslig makt att blidka, utan ”som 
om” den vore en summa av framträdelse. Världen framträder därmed i den 
andra rörelsen ”som om” den vore en kvantitativ entitet.  

Följaktligen förställs framträdandefenomenets negativitet i existensens 
båda första rörelser, men det sker på olika sätt: å ena sidan då den visar sig 
”som om” den vore en transcendent makt, å andra sidan när den visar sig 
”som om” den vore en immanent ansamling av framträdelse. I den första 

 
188 Patočka, Vom Erscheinen als solchen, s. 92. 
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rörelsens cirkularitet sker det genom att existensen förverkligar sitt liv med 
utgångspunkt i sin utsatthet för ”naturens krafter”, vilket är en utsatthet 
som den också ständigt påminns om. I den andra rörelsens linearitet sker 
förställningen genom existensens bearbetning av den framträdelse som den 
har inför sig. Den kastas här inte tillbaka på sin utsatthet (det sker enbart 
genom att den första rörelsen avbryter den), eftersom det hör till dess 
asketiska ideal att också denna utsatthet bemästras. Den andra rörelsens 
”asketism” innebär således inte bara att utlevelsens och tillfredsställelsens 
omedelbarhet disciplineras, utan disciplineringen gäller också den sårbarhet 
hos existensen som utlevelsen och tillfredsställelsen oundvikligen avslöjar: 
de utgör båda alltid en öppning för det främmande, i den mest intensiva 
extas liksom i den alldagliga förtäringen av föda. 

I de två första rörelserna utmärks livet av en spänning mellan cirkularitet 
och linearitet, mellan en affirmativ begärsrörelse och en förtingligande 
avhållsamhet, som ständigt griper in i varandra. Det sker däremot inte bara 
när det affektiva förtingligas av arbetet genom att isoleras och undertryckas, 
utan också när det förtingligade estetiseras och erotiseras, genom att fri-
göras för andra relationer än det ändamålsorienterade nyttjandets. Det sist-
nämnda kallar Patočka i Kätterska essäer för det orgiastiska, som arbetets 
sfär måste hålla under kontroll eftersom det hotar att störa dess ordning 
genom sin regellöshet. Beroende på i vilken utsträckning denna regellöshet 
ändå är underkastad arbetets kontroll, genom dess strikta avgränsning och 
fördelning av rummet och tiden, kan det orgiastiska antingen utmana ar-
betets dominans över livet, eller enbart bekräfta vardaglighetens rytm, vilket 
sker när existensen efter orgiasmen återvänder till vardagen som om ingen-
ting har hänt. 

Både i den första och i den andra rörelsen döljs framträdandefenomenet 
genom att existensens orientering mot framträdelsen sker utifrån en given 
meningshorisont, som å ena sidan är ”estetisk” och som å andra sidan är 
”asketisk”. I den första rörelsen är denna horisont relativt öppen genom 
begärets regellöshet, som alltid har världen som sitt spelrum, vilket gör att 
existensen inte förstår sig själv utifrån en bestämd roll i samexistensen. 
Begäret är ändå enligt Patočka i huvudsak ett behov av ting att förtära och 
förbruka. Den andra rörelsen utmärks av ett samhälleligt organiserat när-
varogörande av sådana ting, det vill säga av produktion. I denna rörelse döljs 
framträdandefenomenets negativitet eftersom all frånvaro är av ondo för 
arbetet – i synnerhet gäller det den negativitet som utmärker framträdande-
fenomenet, som överhuvudtaget inte kan närvarogöras som ett föremål för 
bearbetning och förbrukning. Negativiteten kan därför enbart visa sig som 
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en brist på framträdelse för denna andra rörelse, som en negation av det 
framställningsbara. 

Framträdandefenomenets fulla negativitet visar sig först genom existen-
sens tredje rörelse av omskakning, vars framtidslighet beror på att denna 
omskakning innebär en förlust av de meningshorisonter som bundit exi-
stensen vid det förflutna och vid närvaron. Förstådd som en omskakning är 
detta en ”seismisk” rörelse ”på stället”, vilket beror på att den till skillnad 
från de två första rörelserna inte är riktad mot framträdelse. Den utmärks 
istället av en negativitet i förhållande till denna riktadhet som bryter upp 
dess meningssammanhang, likt en jordbävning omöjliggör en stabil posi-
tion på jordytan, som därmed också upphör att vara en trygg grund för 
existensen. Omskakningen kan också beskrivas som ett brott mot riktad-
heten som sådan, vilket uttryckt med fenomenologiska termer innebär en 
”sprängning” av intentionaliteten. Eftersom Patočka på så vis ser mottaglig-
heten för meningsförlust som en förutsättning för människans öppenhet för 
mening, som försätter existensen i vad han kallar för ”det problematiska”, kan 
han inte sägas förstå ”meningens mening” utifrån intentionaliteten. Det 
betyder också att framträdandefenomenet inte kan beskrivas utifrån med-
vetandets intentionala struktur, då denna struktur istället dominerar existen-
sens två första rörelser genom att orientera dem mot framträdelse. 

Genom sitt begrepp om ångest banade Heidegger enligt Patočka väg för 
en förståelse av människans öppenhet för mening utifrån hennes förmåga 
att erfara meningsförlust. Han skriver emellertid också att Heidegger inte 
ställde frågan om meningen i dess helhet.189 Hans Reiner Sepp belyser skill-
naden mellan dem båda med denna kritik i åtanke utifrån en diskussion om 
gränsens innebörd hos Husserl, Heidegger och Patočka. Hos Husserl är 
gränsen enligt Sepp föremål för ett överskridande, som innebär att feno-
menologen lämnar den ”konstituerade” världen till förmån för vad Sepp 
beskriver som en position ”ovan” den, utifrån vilken konstitutionen kan 
synliggöras som en intentional process. Hos Heidegger lämnas inte världen 
på detta sätt, eftersom gränsen hos honom inte pekar bortom världen, utan 
mot det mellan som är ”mellanrummet” mellan en oegentlig relation till 
världen och en egentlig sådan, som själv inbegriper skillnaden mellan dem 
båda. Detta är gränsen förstådd som varafenomenets ”öppning av det 
öppna”, som synliggör den mening som tas för given av vardagligheten. Det 
är detta ”synliggörande” som Heidegger skönjer i smakomdömets tauto-

 
189 Patočka, La crise du sens, s. 210. 
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logiska karaktär, som därför enligt honom är en form av ett ”egentligt upp-
täckande” av tillvarons historiska skickadhet. 

Enligt Sepp delar Patočka Heideggers analys, men han utvecklar den 
också genom att tänka ytterligare en dimension av gränsen, som också är 
central för Patočka. Sepp pekar på att gränsen hos Patočka är ”en kon-
frontation” med ”det absolut meningslösa”. Utmärkande för denna gräns, 
som är den gräns på vilken existensen befinner sig i meningsförlustens 
omskakning, är enligt Sepp att den ”splittrar varje referens till en horisont”. 
Han menar att detta inte sker hos Heidegger. Därför är meningsförlusten 
hos Patočka, till skillnad från både ångesten och ledan, inte heller ”ett 
extremt fall av relation till mening”. Istället är meningsförlusten ”en undan-
dragelse från meningen som sådan”. Det ”intet” som ger sig tillkänna i och 
med detta är som Sepp formulerar det (tydligt påverkad av Fink) därmed 
inte enbart det varandes andra, utan också det andra i förhållande till den 
ontologiska skillnaden själv.190 

Hos Patočka är enligt Sepp de båda senare gränsbegreppen närvarande, 
”öppningen av det öppna” liksom den gräns vilken som den ontologiska 
skillnadens ”andra” också är ”meningens andra”.191 De två gränsbegreppen 
är hos Patočka två dimensioner som han kommer att tala om i termer av en 
strid mellan dag och natt.192 Det är för honom en fråga om en strid mellan 
kontinuitet och diskontinuitet i existensens rörelse: när Patočka skriver att 
Heidegger inte ställer frågan om meningen i dess helhet, beror det på att 
denna helhet enligt Patočka enbart visar sig genom existensens diskon-
tinuitet, inte genom dess kontinuitet och levda sammanhang.193 Sepp for-
mulerar innebörden av denna diskontinuitet som en fråga om ”en död i 
livet”, som först blir möjlig när en meningshorisont ställs i fråga och ”dör” 

 
190 Sepp, ”On the Border: Cultural Difference in and Beyond Jan Patočka’s Philosophy of 
History”, s. 169–170, 172. 
191 Ibid. s. 163. 
192 Ibid. s. 167–168. Sepps tolkning av Patočka framhåller mellan raderna det inflytande 
som Fink har haft på hans tänkande, i synnerhet avseende ”natten” som det andra i för-
hållande till den ontologiska skillnaden och genom kritiken av horisontbegreppet. Detta 
antyds enbart av Sepp genom en referens till Finks formulering av den transcendentala 
reduktionen i den sjätte cartesianska meditationen, som Sepp beskriver som en ”gräns-
erfarenhet” och som ett ”diskontinuerligt språng” (Ibid. s. 176). 
193 Sepp understryker detta: ”The whole to which Patočka refers is the leap of the discon-
tinous.” Ibid. s. 172. I kontrast mot detta skriver Sepp följande om Heidegger ”[…] since 
he themetized Being alone in the context of meaning and the withdrawal of meaning in 
turn only against the backdrop of meaning, he did not catch sight of that which is free of 
meaning.” Ibid. s. 176. 
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genom ”trycket” av en frånvaro av mening som inte kan kontrolleras av 
mening. Meningsförlustens gränserfarenhet innebär därmed alltid ett över-
skridande av gränsen förstådd som ”öppningen av det öppna”.194 

Medan existensen i de två första rörelserna är bestämd av sina behov och 
av det samhälleliga tillgodoseendet av dem genom arbete, är omskakningen 
ögonblicket av en sammanstrålning av deras cirkulära och linjära rörelser till 
en vibrerande anspänning i framträdandefenomenets avgrundlighet, som 
upplöser vad Patočka kallar för ”den tomma upprepningens” beständighet. 
Det ”nattliga” i denna händelse innebär att människan utsätts för sina 
livsvillkor så att deras mening rycks ifrån henne, när de framträder som 
problematiska i sin helhet. Det betyder att hon vinner en insikt om att 
vardagligheten, som framförallt utmärker den andra rörelsen, inte uttöm-
mer hennes väsen. Det medför däremot inte att existensens band till de två 
första rörelserna försvinner i den tredje rörelsen. Detta vore omöjligt, efter-
som de är nödvändiga för dess överlevnad. Det är emellertid just i relation 
till existensens bundenhet vid sitt eget liv som den tredje rörelsen utgör ett 
brott, när självklarheten i livet, så som det förs utifrån de två första rörel-
sernas estetiska och asketiska ideal, går förlorad. I och med denna förlust 
erfar existensen sig själv som en helhet, som i en icke-kvantitativ mening 
visar sig vara ”mer” än sin relation till framträdelse. Det sker när den 
ifrågasätter sitt liv som just en helhet utifrån en distansering från den fram-
trädelse vid vilken den har bundits. Erfarenheten av denna helhet är enligt 
Patočka en erfarenhet av framträdandets negativitet: 

[Framträdandet] blir känt som helhet, stämningsmässigt öppnat: denna stäm-
ning håller till och med samman det mest oförenliga och uppsplittrade i det som 
visar sig i vårt leverne, gör det till något som alltid kommer från en helhet, som 
först öppnas av den.195 

Omskakningen återför existensen till frågan om framträdandefenomenet 
som ett mellan, genom det tillstånd av svävande som uppvisar meningens 
ändlighet. Det gör meningsförlusten till vad som kan beskrivas som en 
rörelse av ”a-subjektivering” av den översubjektivitet som utmärker den 

 
194 Ibid. s. 173–174. 
195 ”Es [das Erscheinen] wird als Ganzes gefühlt, stimmungsmäßig eröffnet: diese Stim-
mung hält sogar das Disparateste, Aufgesplittertste dessen, was in unserem Treiben sich 
zeigt, noch zusammen, macht es noch immer zu etwas aus einem Ganzen Herkom-
menden, von ihm erst Erschlossenen.“ Patočka, ”Was ist Phänomenologie?”, s. 45. 



 
3. FRAMTRÄNDEFENOMENETS NEGATIVITET 

 

 91

andra livsrörelsen. Det är först genom en uttryckligt relation till denna 
negativitet som människan existerar till fullo enligt Patočka: den cirkulära 
begärsrörelsen utmärker inte hennes existens och det gör inte heller den 
linjära rörelsens dominans över naturen, eftersom människans förmåga att 
bearbeta det varande och att ansamla kraft endast skiljer henne kvantitativt 
från annat varande. Det är istället först genom omskakningen som existen-
sen öppnas på ett för människan utmärkande sätt, vilket hos Patočka är 
liktydigt med hennes öppenhet för meningens frånvaro. Denna öppenhet är 
enligt honom en erfarenhet av den fenomenologiska skillnaden mellan fram-
trädande och framträdelse. Den mänskliga existensen bildar ”ett märkligt, 
pulserande inre rike” i det mellanrum som utmärker denna skillnad.196 Det 
är emellertid först när denna puls avbryts, när rytmen för människans 
relation till framträdelsen skakas om, som tänkande blir möjligt genom en 
erfarenhet av framträdandefenomenets negativitet.  

Den cirkulära rörelsen förankrar existensen i världen, framförallt genom 
åtskillnaden mellan det välbekanta och det okända, och den linjära rörelsen 
ger plats åt detta genom arbete, strid, organisering och styrning. Men det är 
först omskakningen som visar att allt detta sker i världen som en ogripbar 
helhet, genom framträdandefenomenets undandragelse av meningen. Feno-
menologin om framträdandet som sådant är på så vis också en ”fenomeno-
logi om världen som helhet”, som gör ”framträdelserna själva transparenta 

 
196 Patočka, ”Weltganzes und Menschenwelt. Bemerkungen zu einem zeitgenössischen 
kosmologischen Ansatz”, s. 259-264 (den ”kosmologiska ansatsen” avser Finks filosofi). 
Jfr. följande: ”Die Welt soll Ich-unabhängig sein; ist das aber nicht gerade dasjenige, was 
das Faktum daß es Erscheinung gibt, doch erschüttert? Die Welt ist nicht so ichab-
hängig, daß ihr Binnenweltliches vom Ich abhängt; aber da sie erscheint, ist die 
Erscheinung als solche nicht ichunabhängig. Man müßte also zeigen, daß die Er-
scheinung dem Sein der Welt nicht außerwesentlich ist und daß dagegen ein Ich, 
welches, ohne wirklich in der Welt zu sein, sein Sein eines Weltwesens, Weltbezugs 
verlöre, un-ichlich würde. Das wäre aber dadurch erwiesen, daß das Sein selber als von 
der Erscheinung her, nicht Erscheinung als etwas dem sein Gegenüberstehendes auf-
gefaßt wäre. Das Sein wäre in sich Verborgenheit, Verborgenheit ist aber ein Modus des 
Erscheinens. Das Ganze wäre das Ganze der Erscheinung, in den Polen von Verborgen-
heit und Unverborgenheit. So ist das Ganze nichts von der Erscheinung Verschiedenes, 
sondern die Erscheinung selbst.” Patočka, Vom Erscheinen als solchen, s. 114. Även 
följande: ”Obwohl das Erscheinen die Weltstruktur ist, ist es keine der erscheinenden 
Entitäten, weil keine von diesen universal im Sinne von Allumfaßbarkeit ist. Das 
Erscheinen hat die Besonderheit, daß es eine Interiorisierung des Universums ist, daß 
das Universum das eigene Subjekt des Erscheinens ist, das nur die konkreten Subjekte zu 
seiner Realisierung benutzt; aber in sich selbst ist das Erscheinen eine allgemein – uni-
versale Struktur, ist das Universum selbst in seiner Grund und Original.” Ibid. s. 265 
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mot den i dem närvarande helheten”.197 Patočka menar att enbart en ”’a-sub-
jektiv’ fenomenologi om varseblivningen” kan uppvisa denna helhets ”rätt” 
som den ”världsframträdelse” som bereder rum åt mening. 

§3.5 ”De omskakade” som världsbetraktare 

I ett textutkast beskriver Patočka framträdandefenomenet som ett ”indefinit 
mötande av möjligheter.”198 Med det indefinita avser han inte den tomma 
upprepning som utmärker den översubjektiva bestämningen av existensen. 
Patočka har istället en ”indefiniering” av meningen i åtanke, som avslöjar 
världens outtömliga karaktär, som han beskriver med följande ord utifrån 
en tolkning av Cusanus begrepp om det icke-andra (non-aliud): 

Världen, som hos de gamla – Icke – non-aliud, outtömlig, negativ, hemlighet, 
höljd.199 

Med beskrivningen av framträdandefenomenet som ett ”indefinit mötande” 
har Patočka framträdandets ”indefinierande” rörelse av existensen i åtanke, 
som genom den tredje rörelsens omskakning öppnar vad han kallar för ett 
”möjlighetsfält” för handling, som gör människan till ”adressaten” för fram-
trädandefenomenets negativitet.200 Denna öppning är enligt Patočka den a-

 
197 Patočka, Die Bewegung der menschlichen Existenz, s. 259-264 
198 Patočka, Vom Erscheinen als solchen, s. 92 
199 ”Welt, wie das der Alten – Un – non-aliud, unerschöpflich, negativ, Geheimnis, einge-
hüllt.” Ibid. s. 92. Karfík beskriver Cusanus plats i Patočkas tänkande med följande ord: 
”Cusanus ist in Patočkas Augen ein Denker, der zum ersten Mal seit der Antike wieder 
an Problemen der Welt und des Menschen rein spekulativ, um dieser Probleme selbst 
willen, und nicht im Ramen der theologischen Problematik interessiert ist.” Karfík, 
Unendlichwerden durch die Endlichkeit, s. 137. Enligt Karfík framgår det av Patočkas 
efterlämnade manuskript att han planerade skriva ett arbete om Cusanus, som däremot 
inte blev av. I de texter som finns tillgängliga figurerar han i synnerhet i Patočkas forsk-
ning om Comenius. 
200 Patočka, Vom Erscheinen als solchen, s. 85–93, 98. Om Heidegger skriver Patočka: 
”Heidegger bezeichnet [es] als ’Skandal der Philosophie’, daß man das reale Dasein des 
Seienden hat bewiesen wollen; aber das ist nur ein tour de force, ein Machtspruch, durch 
welchen er sich zwar in den Realismus stellt, aber im Grunde doch, da ja Möglichkeiten 
subjektiv entworfen werden, in eine Unbestimmtheit, in einen unbestimmten Idealismus 
verfällt – es sind zwar Dinge erkannt, aber nur im Verhältnis zu den von mir entwor-
fenen Möglichkeiten.” Patočka, Vom Erscheinen als solchen, s. 95. Det är en kritik som 
ofta återkommer (Ibid., s. 93, 94, 95, 159). Som Karfík påpekar är Patočka inte konse-
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subjektiva fenomenologins egentliga tema.201 Den är inte öppningen av en 
horisont av möjliga relationer till framträdelse (av den anledningen är ut-
trycket ”möjlighetsfält” missvisande, eftersom tanken på ett ”fält” är oskilj-
bar från tanken på en horisont) som skulle utmärkas av förbrukande som i 
existensens cirkulära rörelse, eller av framställning som i dess linjära rörelse. 
Öppningen kännetecknas istället av vad Patočka beskriver som omskak-
ningens dégagement, som möjliggör en hållning av frihet (Haltung der Frei-
heit) i relation till framträdelsen, som beror på att existensen inte längre 
motiveras av dess givna mening.202 

Denna ”hållning av frihet” ska inte förstås utifrån den moderna formu-
leringen av friheten som en förmåga till självbestämning och autonomi. 
Den är för Patočka inte en fråga om en autonomi eller en heteronomi, som 
alltid utgår från subjektets relation till framträdelse. Filip Karfík under-
stryker detta när han övertygande föreslår att Patočkas frihetsbegrepp bör 
förstås som en ”utlämning” (Freigabe) av subjektet.203 Formuleringen av fri-
heten som en förmåga till självbestämning kan utifrån Patočka snarast 
beskrivas som ett uttryck för den översubjektivitet som binder subjektet vid 
dess egna ändamål, som det diskuteras i relation till hans tolkning av Kritik 
av omdömeskraften i kapitlets första avsnitt. Förstådd som en ”utlämning” – 
eller som en exponering – är friheten istället en frihet från vad som kan 
kallas för översubjektivitetens ”överdeterminering” av framträdandefeno-
menet i moduset ”som om”.  

Frihet är hos Patočka en benämning på framträdandefenomenets ne-
gativa rörelse i existensen, på dess a-subjektivitet.204 Genom denna negativi-
tet visar sig framträdandefenomenet som ett ”mysterium” i alla ting, som 
samtidigt blottlägger ett överflöd i dem som enbart kan ge sig tillkänna 
genom subjektets förlust av sig självt såsom översubjektivt bestämt. Att 
bejaka mysteriet som ett mysterium, att ombesörja existensens grundlösa 

 
kvent i denna kritik. Ibland förstår han även Vara och tid som ett a-subjektivt projekt 
(Karfík, Unendlichwerden durch die Endlichkeit s. 57, not. 11). 
201 Ibid. s. 113, 161 
202 Patočka, Vom Erscheinen als solchen, s. 181, 184, 229 ff. 
203 Karfík, Unendlichwerden durch die Endlichkeit, s. 68. Freigabe är ett viktigt begrepp 
hos Heidegger som Karfík använder i detta sammanhang. 
204 Enligt Tardivel var Kojèves Introduction à la lecture de Hegel avgörande för Patočkas 
förståelse av friheten, särskilt de två sista föreläsningarna, ”L’idée de la mort dans la 
philosophie de Hegel” (Tardivel, La liberté au principe − essai sur la philosophie de 
Patočka, s. 45, not. 1). 
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öppenhet för framträdandefenomenet, är enligt Patočka att ”ha en själ”.205 
Han förstår på så vis den mänskliga friheten som ett gensvar på en menings-
förlust, som utmärks av insikten om att det som visar sig i denna förlust inte 
är ett något, utan det problematiska i varje postulering av en mening för 
världen. Detta gensvar medför samtidigt ett ansvar för ”det indefinita 
mötandet” av det främmande i det andra, vilket är liktydigt med ett ansvar 
för framträdandefenomenets negativitet. Utifrån det bör den kanske mest 
kända frasen ur Kätterska essäer tolkas:  

De omskakades solidaritet är solidariteten av dem som vet.206  

De omskakades ”vetskap” är grundad i deras hemhörighet i framträdande-
fenomenets negativitet, och det de ”vet” är inget annat än denna negativitets 
rörelse som en undandragelse av mening.207 De delar därför en gemenskap i 
striden mellan framträdandefenomenet och framträdelsen, som möjliggör 
ett liv i det problematiskas undanglidande närvaro: 

Pólemos är inte en vild förbrytares ödeläggande raseri utan en skapare av enhet, 
och den på detta sätt grundade enheten är djupare än varje efemär sympati eller 
intressekoalition. Efter skalvet som rubbat den givna meningen möts motstån-
darna och skapar därigenom ett nytt sätt för människans vara – kanske det enda 
som erbjuder ett hopp i världens stormar: en enhet av dem vilka blivit omtum-
lade i skalvet men inte förskräckts.208 

”De omskakades solidaritet” utmärks inte av en samlande rörelse som är 
riktad mot något. En sådan riktadhet kännetecknar istället vad Patočka 
kallar för den ”förhistoriska” människan, med vilket han inte i första hand 
avser en samexistens ur det förflutna, utan varje form av gemenskap som 
söker stabilitet, som i enlighet med hans formulering av existensens andra 
 
205 ”L'homme qui a une âme n'est pas seulement celui qui a le sens de l'autre dans son 
indigence, dans sa misère patente; l'homme qui a une âme a aussi le sens du mystère 
essentiel de toutes choses. Non pas la tolérance sceptique, qui procède d'ordinaire d'une 
neutralisation de l'essentiel, mais la compréhension du fait que toutes nos clefs sont 
insuffisantes au regard de la richesse qui s'ouvre à nous.” Patočka, “Les fondements 
spirituels de la vie contemporaine”, s. 241. 
206 Patočka, Kätterska essäer, s. 184. 
207 Patočka, Vom Erscheinen als solchen, s. 39. 
208 Patočka, Kätterska essäer, s. 72. ”En makt som vuxit fram ur strid är vetande, seende. 
Endast i en sådan tonusalstrande strid finns ett liv som verkligen ser in i tingens karak-
tär, tó fronéin, att inse. Frónesis, insikten som kommer ur tingens karaktär, kan inte bli 
annan än på en gång gemensam och vunnen i striden.” Ibid. s. 71 ff. 
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rörelse infogar människan i ”världsalltet” på ett sätt som ”stämmer […] 
överens med hennes samhälleliga existens i en gemenskap som inte skiljer 
sig från detta universum och de krafter som rår över det.”209 En sådan ”för-
historisk” gemenskap bygger enligt Patočka i grunden alltid på en identi-
fiering med det rådande tillståndet. Vilken karaktär denna identifiering än 
må ha – aggressiv gentemot en yttre fiende, eller pacifistisk – söker den efter 
en försoning med världen genom att anta en given mening för framträdelsen 
i dess helhet. I kontrast mot det är ”de omskakades solidaritet” en gemen-
skap utan förankring i vare sig ”jord eller himmel”: en gemenskap i fram-
trädandefenomenets negativitet där ”Pólemos är det gemensamma”, som 
”förenar de stridande parterna inte bara därför att det står över dem, men 
också därför att de enas i det.”210 

De omskakades solidaritet är således gemenskapen av ett ”vi” i menings-
förlust, gemenskapen av dem för vilka det egna livet inte längre utgör det 
högsta värdet.211 När Sepp diskuterar meningsförlustens omskakning hos 
Patočka skriver han att den är ”individuerande”, samtidigt som den är 
”överindividuell”. Med denna ”överindividualitet” tänker han på omskak-
ningens enande karaktär, som möjliggörs genom att det i omskakningens 
rörelse finns en insikt om att andra också kan erfara samma omskakning, 
hur skild deras position i världen än må vara. Här kan en förståelse uppstå 
genom meningsförlust, som Sepp skriver inte bara skapar en koppling 
mellan mening och icke-mening, utan också en gemenskap mellan dem 
som erfar denna förlust.212  

En svår fråga är emellerid hur omskakningens ”vi” kan formuleras mer 
precist, då det enda som de omskakade delar är en förlust av rotadhet i 
världen. De kan därför inte sägas ha något positivt motiv för sin solidaritet, 
eftersom den inte vägleds av ett intresse för något. Det kan därför inte heller 
handla om en ”horisontsammansmältning”, eftersom en sådan förutsätter 

 
209 Ibid. s. 106 ff. 
210 Ibid. s. 71. 
211 ”la polis est un lieu de risque, où la vie des individus est sacrifiée pour la vie de tous 
pour la «communauté ». La communauté est donc un lieu où se manifeste l’inéluctabilité 
de la finitude, le sens de la mort, la précarité de la vie (elle doit être sacrifiée = il y a 
quelque chose de plus haut que la vie individuelle), ce plus-haut est la communauté, la 
vie de tous.” Patočka, Papiers phénoménologiques, s. 160. Den återkommande referens 
som för Patočka illustrerar den individualitet som kommer till uttryck i en sådan gemen-
skap är Sokrates gestalt, vars liv bortom ”tingens döda beständighet” han menar för-
kroppsligade negativiteten som en praktik i polis (Patočka, Kätterska essäer, s. 105). 
212 Sepp, ”On the Border: Cultural Difference in and Beyond Jan Patočka’s Philosophy of 
History”, s. 169 
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att ett möte sker mellan skilda meningshorisonter, medan omskakningen 
utmärks av en förlust av sådana genom den drabbande karaktär som utmär-
ker framträdandefenomenets negativitet. De omskakades solidaritet bygger 
därför inte på en förståelse av den andre som gör rätt för den andres livs-
värld. Trots det måste solidariteten uppstå genom att de omskakade på 
något sätt känner sig in i varandra.  

Det handlar emellertid just inte om ett inkännande i den andres me-
ningshorisonter, utan om vad som med stöd i Patočkas tolkning av Cusanus 
kan beskrivas som en förståelse av det oförståeliga, vilket är närvaron av 
framträdandefenomenet som det icke-andra (non aliud) i den andre, som 
gör allt till annat, men som självt inte är något annat och som därför skiljer 
sig från framträdelsen. Framträdandefenomenets icke-annanhet visar sig 
därmed när den givna meningen skakas om, och den fenomenologiska 
skillnaden ger sig tillkänna genom en frånvaro av mening.213 Framträdande-
fenomenets icke-annanhet har också överväldigat den andres liv så att det 

 
213 Cusanus formulerar det icke-andra tautologiskt: icke-annat är icke-annat än icke-
annat (Cusanus, Vom Nichtanderen, s. 3). Det ska inte förstås som en logisk tautologi. 
Det pekar istället mot en förståelse av relationen mellan framträdande och framträdelse 
som ”det samma” i Heideggers mening: framträdandet som sådant är det icke-andra i 
framträdelsen, som gör allt som är liksom allt som inte är till det som det är genom att 
skilja det från annat: himlen är icke-annan än himlen, stenen är icke-annan än stenen, 
det Ena icke-annat än det Ena, intet icke-annat än intet. Först detta gör att allt också 
skiljer sig från annat – stenen är som icke-annat än sten annan än himlen, det Ena, 
intet... Det enda som förblir icke-annat – det vill säga utan hänvisning till en ontisk skill-
nad – är det icke-andra självt då det är i alla namn, utan att vara något av dem (Ibid. s. 
20). Hos Cusanus betecknar detta det gudomliga, vilket medför att Gud enligt honom 
inte är transcendent gentemot allt det som är annat, det vill säga i förhållande till 
framträdelsen. I detta låg också hans kätteri. Som antytts ovan beror emellertid detta 
kätteri på ett filosofiskt sett djupare ”kätteri” mot motsägelselagen: icke-annat är inte 
annat, men annat är också icke-annat (Ibid. s. 69). Detta möjliggörs av den tautologiska 
formuleringen av det icke-andra, i vilken en identitet tänks som samtidigt är en oupp-
hävbar skillnad: det icke-andra skiljer sig inte från något annat i en ontisk mening, 
eftersom det självt inte är något, utan det som gör något till något. Dess samtidiga 
identitet och differentiering – det kan inte reduceras till framträdelse samtidigt som det 
utgör framträdelsens framträdande – kan istället sägas utmärkas av den fenomenlogiska 
skillnaden i Patočkas mening. Det är således skillnaden i allt mellan allt, mellanrummet i 
allt som gör allt till annat. Därför skiljer sig det icke-andra också från allt som är annat. 
Det skiljer sig med andra ord från framträdelsen i dess helhet utan att vara bortom den. 
Genom att understryka ett visst nyplatonskt inflytande hos Patočka föreslår Karfik en 
tolkning av detta som dynamis pantôn, vilket möjliggör en förståelse av framträdandet 
som sådant som den universellt individuerande rörelse som förblir slumrande, försluten 
för sig genom sin negativitet. På så sätt understryker Karfik att non-aliud i Patočkas 
tolkning ska förstås som rörelsen av all framträdelses framträdande (Karfik, Unendlich-
werden durch die Endlichkeit, s. 63, 64). 



 
3. FRAMTRÄNDEFENOMENETS NEGATIVITET 

 

 97

har genomgått ”en död i livet” (som Sepp formulerar det). ”Inkännandet” 
känner därför en frånvaro hos den andre, inte någon bestämd annan, vilket 
är en frånvaro som känns igen i det egna omskakade tillståndet. Det är ett 
tillstånd av en suspension av identitet i framträdandefenomenets negativi-
tet: att känna sig in i den andres känsla av det icke-andra i det andra, är att 
känna med den ”stöt” av icke-mening som genomfarit den andre, men som 
också drabbat en själv.  

Ett inkännande i meningens frånvaro hos den andre, som sker samtidigt 
med den egna förlusten av mening, är en förutsättning för de omskakades 
solidaritet. Solidariteten kan därför sägas vila på en form av sensus communis. 
I Arendts mening möjliggör detta ”sinne för det gemensamma” ett ”vidgat 
sinne” (enlarged mentality) genom inbildningskraftens förmåga att ”besöka” 
(go visiting), vilket hon förstår som en förutsättning för det politiska. Men 
eftersom det som ”besöks” hos Patočka till skillnad från hos Arendt inte är 
den andres meningshorisont utan en frånvaro av mening hos den andre, ger 
hans begrepp om solidaritet uttryck för en särskild form av tillhörighet.  

I föregående kapitel visas med hjälp av Arendts tolkning av Kritik av 
omdömeskraften att konstverket hos Heidegger är exemplariskt med avseen-
de på tillvarons tautologiska relation till fenomenet, eftersom smakomdö-
mets intresselösa känsla av lust ger uttryck för tillvarons samhörighet med 
sin historiska skickadhet (Geschick). Den samhörighet som de omskakade 
känner enligt Patočka utmärks istället av en känsla av solidarisk gemenskap 
i rotlöshet, då tillvarons historiska skickadhet visar sig genom en förlust av 
förankring i världen. Denna förlust möjliggör en distans till den givna 
mening som rotar existensen i världen på ett skenbart orubbligt sätt. En 
omsorg om världen (care for the world)214 i Arendts mening kan därför bara 
sägas vara möjlig för Patočka hos dem som drabbats av meningsförlustens 
distansering av existensen från meningen. Enbart ”de omskakade” erfar den 
negativitet som slungar existensen ”ut ur” dess livsomständigheter och ”in 
i” den ”intresselösa” åskådarposition som möjliggör det politiska liksom 
filosofin, som utmärkta av ett reflekterande förhållningssätt till världen som 
en estetisk helhet.215 

För Patočka är det centralt att de omskakades relation till världen be-
håller vetskapen om att den negativitet som utmärker framträdandefeno-
 
214 Ibid. s. 50. 
215 ”The advantage the spectator has is that he sees the play as a whole, while each of the 
actors knows only his part or, if he should judge from the perspective of acting, only the 
part of the whole that concerns him. The actor is partial by definition.” Ibid. s. 68 ff. 
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menet berövar varje meningshorisont i världen dess anspråk på att gälla för 
världen i dess helhet (världen förstådd som ”framträdandets universums-
instans”). Det är emellertid viktigt att understryka att detta är en ”världslig” 
insikt, i bemärkelsen av att den sker med hänsyn till andra, i en gemenskap. 
Omskakningen kan därför sägas förutsätta sensus communis, vilket under-
stryker att den inte på något vis ska tolkas som en form av ”galenskap”. Som 
Arendt visar kännetecknas galenskapen istället av vad Kant kallar för sensus 
privatus och ett ”logiskt egensinne” (logische Eigensinn). Det kan vara helt 
koherent som ett abstrakt system av omdömen, men det bortser fullständigt 
från meddelbarheten av sina omdömen. Det beror på att sensus privatus 
karaktäriseras av en oförmåga att inta andras perspektiv, vilket är en oför-
måga som samtidigt stänger ute andras kritik av de egna omdömena av-
seende världen.216  

Sensus privatus kan därmed sägas vara en sorts galenskap som också ut-
märker det transcendentala skenet: som ett logiskt egensinne bortser det 
från framträdandefenomenets negativitet och existensens ändlighet, då det 
beter sig som om fenomenet vore en framträdelse med en bestämd mening, 
som det till varje pris måste avgränsa från all främmande mening.217 Det 
främmande kan först göra sig gällande om existensen slungas ”ut ur” sensus 
privatus och ”in i” sensus communis, där världen inte är horisonten av en 
enhetlig mening utan ett diskontinuerligt mellan. Omskakningens menings-
förlust försätter existensen i detta mellan ”som sådant”, vilket enligt Patočka 
kännetecknar framträdandefenomenets negativitet, som först bildar spel-
utrymmet för meningshorisonternas pluralitet.  

Det är således enbart genom omskakningens meningsförlust, som ut-
lämnar existensen åt det ”diskontinuerliga mellan”, som existensen distan-
seras från det inomvärldsliga på så vis att den kan förhålla sig till världen 
som en helhet. Eftersom omskakningen bryter upp sensus privatus kan bara 
de omskakade bli till världsbetraktare (Weltbetrachter) i Arendts mening, 
bli till dem som har vunnit den kritiska distans till världens ”skådespel” som 

 
216 Arendt, Lectures on Kant’s Political Philosophy, s. 64, 70 ff. 
217 Galenskapen förstås här som en hämning av inbildningskraftens extatiska karaktär 
och inte som ett uttryck för dess regellöshet (som i själva verket inte är extatisk då den 
stannar inom de slutna ramarna av ett sensus privatus). För en tolkning av vansinnet hos 
Kant som blott ett uttryck för inbildningskraftens regellöshet se Sallis, The Gathering of 
Reason, s. 154–155. För en mer utförlig diskussion om vansinnets roll hos Kant se 
David-Ménard, La folie dans la raison pure: Kant lecteur de Swedenborg. 
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de agerande (de involverade) inte kan ha.218 Liksom hos Arendt leder detta 
inte till en världsfrånvändhet hos Patočka, utan till den typ av deltagande i 
världen som är karaktäristiskt för åskådaren.219 Detta deltagande utmärks av 
en försjunkenhet i skådespelet, utan vilken åskådaren omöjligt skulle kunna 
tolka vad som sker – och egentligen bara vara en observatör. Emellertid är 
det en försjunkenhet som präglas av ett samtidigt avstånd, som medför att 
åskådaren alltid också är en kritiker, vilket skådespelaren inte är i egenskap 
av sin roll i skådespelet: den agerande utmärks av en försjunkenhet som sak-
nar distans medan observatören utmärks av en distans som saknar för-
sjunkenhet. Bara åskådaren är försjunken så att närheten till det åskådade 
även är en distans, och distansen en närhet.220 Därmed är det också endast 
åskådaren som blir rörd av det hela och därför kan bedöma det som just en 
helhet, medan skådespelaren enbart blir rörd som en del i det hela, och 
observatören förblir oberörd.  

Utifrån Patočkas förståelse av existensens tre rörelser kan ovanstående 
också formuleras på följande sätt: skådespelaren domineras av den första 
rörelsens omedelbara affektivitet, observatören av den andra rörelsens livs-
förnekelse, medan åskådaren utmärks av den tredje rörelsens inkännande 
distans till meningen, som gör det möjligt att ifrågasätta den i dess helhet. 
På grund av att ”åskådare endast existerar i pluralis”221 utmärks också den 
tredje rörelsen av en gemenskap, som är det solidariska avståndets gemen-
skap. Därmed kan framträdandefenomenets negativitet sägas väcka ett 
slumrande sensus communis hos existensen genom omskakningens me-
ningsförlust, i bemärkelsen av ett ”sinne för det gemensamma”, som visar 
sig genom att existensens distansering från framträdelsen med nödvändig-
het sker i en gemenskap.222 Denna solidariska gemenskap ger sig tillkänna 
när andras erfarenhet av omskakning blir närvarande för existensen genom 

 
218 ”Världsbetrakrate” är ett uttryck Arendt använder i kontrast mot Kants ”världsmed-
borgare” (Arendt, Lectures on Kant’s Political Philosophy, s. 44). ”[…] withdrawal from 
direct involvement to a standpoint outside the game is a condition sine qua non of all 
judgement.” Ibid. s. 55. 
219 En anledning till att Arendt vänder sig till Kant är i att han inte delar det för den filo-
sofiska traditionen utmärkande föraktet för det offentliga. Just hans bejakelse av det 
offentliga ser hon istället en frigörelse av det politiska från det sociala, det vill säga från 
människans behov och önskningar (Ibid. s. 74). 
220 ”[…] absorbed by the spectacle, I am outside it, I have given up the standpoint that 
determines my factual existence, with all its circumstantial, contingent conditions.” Ibid. 
s. 56. 
221 Ibid. s. 63. 
222 Kant, Kritik av omdömeskraften, § 41. 
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dess egen meningsförlust, då den ”avstämmer” sin känsla mot deras genom 
sitt ”Nej!” inför världens rådande tillstånd, som Patočka i Kätterska essäer 
beskriver som tillståndet av de ”mobiliseringsåtgärder som permanentar 
krigstillståndet”.223 

§3.6 Orgiasmens natt 

Föregående avsnitt redogör för hur meningsförlustens omskakning enligt 
Patočka hör ihop med en ”solidarisk” gemenskap, vars innebörd utvecklas 
med hjälp av Hannah Arendts politiska tolkning av Kants begrepp om 
sensus communis. Det tydliggör att Patočka förstår existensens uttryckliga 
relation till framträdandefenomenet som kännetecknad av en känsla av ge-
menskap i rotlöshet. Rotlösheten är typisk för den ”faktiska situation” som 
han menar utmärker senmoderniteten.224 Denna situation diskuteras i 
Kätterska essäer, i synnerhet i den sista essän med titeln ”1900-talets krig 
och 1900-talet som krig”. Då Patočka förstår ”1900-talet som krig” som ett 
orgiastisk tillstånd, är en diskussion om det orgiastiska nödvändig för en 
fördjupad förståelse av hur omskakningen kan ge upphov till en närhet till 
världen som samtidigt innebär en distansering från världen. Det orgiastiska 
är med andra ord oumbärligt för att förstå hur de omskakade är ”världs-
betraktare” i den mening som diskuteras, eftersom det tydliggör hur fram-
trädandefenomenets negativitet visar sig i kriget, när kriget blivit till den 
huvudsakliga orgiasm där omskakning sker. 

I det följande tolkas krigets roll i Patočkas tänkande utifrån det transcen-
dentala skenets problematik, i enlighet med den tidigare formuleringen av 
detta sken som en spänning mellan översubjektivitet och a-subjektivitet, 
mellan positivitet och negativitet. Denna distinktion återspeglas i hans 
diskussioner om kriget, som utgår från en åtskillnad mellan vad han i ett 
brev till Eugen Fink kallar för ”det empiriska kriget” och ”striden”, som Pa-
točka tänker utifrån det heraklitiska pólemos som den fenomenologiska 
skillnadens framträdande.225 Medan ”det empiriska kriget” alltid förs utifrån 
”dagens intressen” som strävar efter att säkerställa en position i världen, 
genom att behandla den ”som om” den vore en framträdelse utifrån de 

 
223 Patočka, Kätterska essäer, s. 184. 
224 Ibid. s. 120. Jfr. Heidegger, Vara och tid, s. 56. 
225 För denna distinktion se Patočkas brev till Fink från 3 juni 1975. Fink/Patočka, Briefe 
und Dokumente 1933–1977. 
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översubjektiva ändamål som existensen utkastar, utmärks striden enligt 
Patočka av den a-subjektitet som är karakteristisk för existensens tredje 
rörelse, som innebär att existensen förlorar sin position i världen. Striden 
avser således inte den ”empiriska” kampen mellan olika parter, som Carl 
Schmitt kallade för den för det politiska konstitutiva kampen mellan ”vän 
och fiende”,226 utan på framträdandefenomenets negativa kraft i framträdel-
sen i dess helhet. 

Avgörande för Patočkas förståelse av krigen under 1900-talet, som 
framförallt innebär de två världskrigen, men även det kalla kriget, är att han 
menar att striden i ovanstående heraklitiska mening enbart kan ge sig till-
känna som ett ”mellanrum”, kännetecknat av en frånvaro av mening i 
kriget.227 Det beror på att kriget enligt honom blivit till det extrema uttrycket 
för vad som kan formuleras som senmodernitetens transcendentala sken, 
som utmärks av att framträdandefenomenet enbart visar sig ”som om” det 
vore en ren kraft. Patočka beskriver det med följande ord i Kätterska essäer:  

I Kraften döljer sig Varat som inte har upphört att vara det ljus som upplyser 
världen, även om det just nu är ett olycksbådande ljus.228  

Kriget är det huvudsakliga sätt på vilket framträdandefenomenet förställer 
sig som kraft under 1900-talet. Att detta ska förstås som en fråga om ett 
transcendentalt sken framgår om tonvikt läggs på begreppet ”total realitet” i 
nedanstående citat, som antyder att Patočka har Kants begrepp om reali-
tetens allt (All der Realität/omitudo realitatis) i åtanke: 

Kraftens metafysik är visserligen fiktiv och oäkta, en antropomorfism, men den 
här kritiken gör den ändå inte rättvisa. Ty just den praktiska förgudningen gör 
kraften till något mer än ett begrepp, den gör den till verklighet, till något som 
genom vår förståelse av tingen frigör all den i tingen potentiellt innehållna ver-
kan; kraften blir en aktualisering av alla potentialer. Så blir kraften inte endast 
den existerande utan den totala realiteten [veškerou realitou]: allt finns endast i 
verkan, i samlandet och frigörandet av potentialer; all annan realitet går förlorad, 
det kvalitativa [kvalitativnost], den föremålsliga existensen (för det kunskaps-
subjektet som självt inte längre ”förvärvar insikt” utan bara transformerar)… Så 
visar sig Kraften som Varats högsta doldhet, som – i likhet med det saknade 

 
226 Schmitt, Der Begriff des Politischen: Text von 1932 mit einem Vorwort und drei 
Corollarien. 
227 För att undvika begreppsförvirring görs i det följande en semantisk åtskillnad mellan 
krig, som betecknar ”det empiriska kriget”, och strid, som står för pólemos. 
228 Patočka, Kätterska essäer, s. 165. 
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brevet i en känd berättelse av Edgar Alan Poe – är säkrast där den utlämnar sig åt 
allas blickar, som det varandes allt, dvs. krafter som organiserar och frigör varan-
dra, inklusive människan, vilken givetvis tillsammans med alltet berövas hela sin 
hemlighet.229 

Patočka använder olyckliga formuleringar när han beskriver ”kraftens 
metafysik” som ”fiktiv”, ”oäkta” och som en ”antropocentrism”. Det beror 
på att de öppnar för missuppfattningen att han har ett falskt tillstånd i 
åtanke, medan han i själva verket menar framträdandefenomenets sken. 
Detta sken ska inte förstås som en ”illusion” av något slag, eftersom det inte 
avser ett kunskapsobjekt som det skulle kunna vara en förvrängning av. 
Istället är det framträdandet som sådant, varat självt, som visar sig som om 
det enbart vore ren kraft, vilket är en förställning som i sin tur får kraften att 
framstå som ”det högsta varande, det som skapar och förintar allt, det som 
allt och alla tjänar.”230 Bakom kraftens sken finns därmed enligt Patočka inte 
ett egentligt tillstånd som det skulle vara fenomenologins uppgift att påvisa. 
Det åligger den istället att väcka den negativa rörelse som slumrar i skenet 
”som sådant”. 

Utmärkande för framträdandefenomenets skinande som kraft är enligt 
Patočka att varat ”resorberas av det varande”. I samband med denna formu-
lering skriver han att i den sista essän (det vill säga i ”1900-talets krig och 
1900-talet som krig”) ”görs ett försök att visa hur denna tanke [tanken på 
ett ”resorberande”] speglas i samtidens historiska skeende och dess alter-
nativ”.231 Med ”resorberande” menar Patočka en återgång, att framträdande-
fenomenet, från att ha förställts metafysiskt som ett högsta varande, ”sugs 
tillbaka” in i framträdelsen. Det betyder att dess förställning som kraft i 
själva verket innebär ett samtidigt ”övervinnande” av metafysiken som sker 
i det fördolda, då kraften framträder ”som om” den vore ett högsta varande 
samtidigt som den underminerar varje tanke på ett sådant varande. När 
Patočka i ovanstående citat beskriver hur kraften verkar utifrån de klassiska 
metafysiska termerna ”aktualitet” och ”potentialitet”, avser han därför i 
själva verket en kollaps av alla sådana kategorier, tillsammans med de sub-
jekts- och substansbegrepp som åtföljt dem.  

Subjektet är inte längre det ”kunskapssubjekt” som korresponderar mot 
objekt, utan enbart en omvandlande rörelse som inte ens försöker att vinna 

 
229 Ibid. s. 166 (övers. mod. KK. Jfr. Patočka, Kacířské eseje o filosofii dějin, s. 102). 
230 Patočka, Kätterska essäer, s. 165. 
231 Ibid. s. 166. 
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kunskap om tingen som de visar sig. Istället förhåller det sig till dem som 
blott möjliga krafter för utvinnande av mer kraft. Den kollaps som avses 
beror på att termerna aktualitet och potentialitet historiskt sett har varit av-
hängiga en hierarki, enligt vilken aktualiteten har haft ett företräde framför 
potentialiteten, vilket ytterst kommit till uttryck genom tanken på ett högsta 
varande som är fullt aktuellt för sig självt. Som ”en aktualisering av alla 
potentialer” är istället kraften ”en praktisk förgudning”, som Patočka ut-
trycker det ovan. Med denna ”praktiska förgudning” har han det faktiska 
skeendet av en total mobilisering av potentialer för aktualisering i åtanke, 
det vill säga en översubjektiv strävan efter att göra allt aktuellt, så att alltet 
blir fullt närvarande för sig självt.  

I detta sammanhang är det viktigt att understryka att Patočka till skillnad 
från Husserl, men i likhet med Heidegger, inte förstår den moderna nihilis-
men (eller ”Europas och vetenskapernas kris”) som ett uttryck för en grad-
vis uttömning av mening. Kraften innebär istället hos Patočka, likt tekni-
kens väsen hos Heidegger, ett övermått där all mening underställs nyttan ”i 
en rationalism av helt ny art”, för vilken samlande och frisläppande av kraft 
blivit till ett självändamål.232 Eftersom detta enbart har varit möjligt genom 
att subjektet varahistoriskt sett ”tillskickats” positionen av att i modernite-
ten framstå som det högst varande, kan kraften som den diskuterats utifrån 
sitt ”resorberande” beskrivas som det a-subjektiverande skeende genom 
vilket subjektets ”praktiska förgudning”, dess ”översubjektivering”, kulmi-
nerar i en total meningsförlust: subjektets försök att kontrollera världen 
utifrån sig själv som ändamål är samtidigt med en a-subjektivering som 
berövar detta ändamål dess mening. Det medför att kraften på grund av sin 
totala karaktär också bär på möjligheten för framträdandefenomenets 
negativitet att visa sig som ”det problematiska” i framträdelsen i dess helhet.  

När Patočka i Kätterska essäer diskuterar det problematiska utifrån den 
negativitet som kännetecknar framträdandefenomenet lägger han en sär-
skild tonvikt på en nattlig dimension, som han liknar vid ett blixtrande i 
mörker: ”den förhistoriska människan”, det vill säga den människa som inte 
är mottaglig för det problematiska, kan inte erfara framträdandefenomenets 
negativitet, eftersom hon inte skiljer ”mellan natten som ett erfarenhets-
fenomen och natten som det mörker ur vilket varats blixt ljungar fram”.233 
Det finns däremot en negativitet som är dold i kraftens absorberande rörel-

 
232 Ibid. s. 159. 
233 Ibid. s. 61. 
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se, som öppnar för en erfarenhet av den ”natt” som drar sig undan all 
mening, vilket diskuteras i det föregående som ”den ontologiska skillnadens 
andra” i anslutning till Sepps tolkning av Patočka. Patočka beskriver fram-
trädandet av denna negativitet på följande sätt: 

Världen är inte längre blott en tillfällig bakgrund mot vilken vi ser det som upp-
tar oss. Den är nu för första gången i stånd att visa sig själv, som helheten av det 
som öppnar sig mot bakgrunden av en mörk och sluten natt. [---] Fjällen faller 
från den befriades ögon, men inte så att hon skulle se nya saker, utan se saker på 
ett nytt sätt: de finns här som ett landskap upplyst av ett blixtsken, där män-
niskan står ensam och utan stöd, hänvisad till endast det som visar sig för henne, 
och det som visar sig är allt – utan undantag allt; det är ett ögonblick av skapan-
de gryning, den första ”skapelsedagen”, gåtfull och desto mer angelägen då den 
omfamnar den häpnande, bär henne i sig och för med sig.234 

Natten är en befrielse. Det beror på att ”mörkret, det vill säga ändligheten, 
och det ständiga hotet har livet framför sig”. Detta ”framför” ska inte förstås 
som ett föregripande av en redan given mening, vilket utmärker vardag-
ligheten, när existensen domineras av i synnerhet sin andra översubjektiva 
rörelse. Det är istället ett ”framför” som tillika är ett ”bakom”, koncentrerat 
i ögonblicket när ”fjällen faller från den befriades ögon”. Livet är här inte 
”rotat i den mörka jorden”, vilket betyder att det inte står ”på den fasta 
grunden av generationernas oavbrutna led”, det vill säga på den traderade 
meningens grund.235 Det är istället först nu som jorden framträder som 
mörkret av den undandragelse som enbart bär som om den vore ett stabilt 
fundament om dess undandragelse ”glöms bort”.  

Med den ”mörka jorden” har Patočka Heideggers diskussion om fysis i 
Konstverkets ursprung i åtanke (men utan att diskutara detta verk uttryck-
ligen). Han beskriver det som ett ”uppgående och nedgående i mörker”, 
vilket är ett mörker till vars ”natt hör kosmos gryning, tingens ordning, det 
som inte förringar utan framhäver varandens och varats hemlighet.” För-
stådd på det viset, det vill säga inte bara som ett ”erfarenhetsfenomen” utan 
”som det mörker ur vilket varats blixt ljungar fram”, betecknar natten inte 
en brist på ljus. Att förstå den som en sådan brist är istället en tendens i 
varje strävan efter en ”definitiv” mening, som leder till en förståelse av 
”natten som en försvagning av dagen”.236 Att Patočka med ”dagen” i synner-

 
234 Ibid. s. 69. 
235 Ibid. s. 68. 
236 Ibid. s. 109. 
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het avser existensens andra rörelse framgår av följande citat, som också 
beskriver natten som stridens dimension: 

Kanske blir det först den nyaste tiden, den som uppnått maximum av förstörelse 
och förintelse, som kommer att lära ut det: att livet inte kan förstås ur dagens 
aspekt, aspekten av blotta livsuppehållandet, det accepterande livets, utan kam-
pens, nattens aspekt, pólemos aspekt. Att historien inte handlar om det som kan 
vederläggas och omskakas, utan om en öppenhet inför det som skakar om.237 

I samband med ovanstående skriver Patočka att ”varats antagna mening 
[domnělého smysl]” bryter samman ”som följd av att meningen blir uttryck-
ligen efterfrågad och att vara självt dyker upp som ett radikalt ’Nej’”.238 Detta 
Nej är det problematiska, som visar sig genom ett ”dunkel” i den givna 
meningen ”som vi inte bär dit efter eget skön, utan [som] på sin höjd [är] 
ett dunkel som har intagit oss i sin rörelse”.239 Det är först i kontrast mot 
”dunklet” i detta Nej som dagen framträder som sken, som en ”reva av ljus” 
i en natt som aldrig kan upphävas till dag. När filosofin förhåller sig till 
denna nattlighet – till framträdandefenomenets negativitet – blir den enligt 
Patočka mer riskabel: 

(Filosofin) är mer riskabel då den söker sig till ett mörker ur vilket det skymtar 
fram revor av ljus vilka dock aldrig förmår att förvandla natten till dag. Ty när 
den följer det sig-visande beger den sig på en väg utan slut.240 

När filosofin tänker natten blir den som mest riskabel eftersom den då 
måste söka sig till faran, för att där finna det som är räddande. Här visar sig 
Patočka vara tydligt influerad av Heidegger, som i ”Teknikens väsen” (1954) 
upprepar ett välkänt citat av Hölderlin ur hymnen Patmos: ”Men där fara 
är, växer / också det räddande”.241 Heidegger skriver även i samma text att 
det handlar om att ”mitt i faran bringa det räddande till ett första skinande 
[Scheinen]”.242 Enligt Kätterska essäer visar sig detta ”skinande” genom 
framträdandefenomenets ”resorberande”. Det är en fara eftersom det för med 
 
237 Ibid. s. 73. 
238 Ibid. s. 78. Övers. mod. KK. Jfr. Patočka, Kacířské eseje o filosofii dějin, s. 47. 
239 Ibid. s. 124. 
240 Ibid. s. 125. 
241 Heidegger, GA 7, s. 29. Hölderlin, Kom nu, eld!. Jfr. Heidegger, Teknikens väsen och 
andra uppsatser.  
242 ”das Rettende zum ersten Scheinen zu bringen inmitten der Gefahr”. Heidegger, GA 
7, s. 35 . 
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sig en överhängande risk för en total tillintetgörelse av människan genom 
människan, vilket däremot är en risk i vilken också en uttrycklig relation till 
framträdandefenomenet slumrar. Denna relation kan emellertid först ”vakna” 
om kraften själv framträder som sken. Det kan enbart ske om den drar sig 
undan sitt eget ”absorberande”, om kraften visar sig vara ”kraftlös” genom en 
undandragelse som måste ske i den, eftersom den i senmoderniteten inte 
har någon utsida. Patočka finner denna undandragelse i kraftens mest 
obegränsade uttryck under 1900-talet, det vill säga i de två världskrigen. 

För Patočka är dagens dominans, dominansen av existensens andra 
linjära rörelse, utmärkande för den västerländska civilisationen. Inspirerad 
av framförallt Heidegger och Ernst Jünger ser han västerlandet som besatt 
av människans förmåga till nyttjande, av att samla kraft till sitt förfogande 
genom att instrumentalisera sig och sin omgivning. Utifrån det förstår han 
mobiliseringen inför världskrigen, men också den mobilisering som skedde 
under det kalla kriget, som ett uttryck för en ren vilja till samlande och 
stegring av kraft. Han kallar detta för ”övercivilisation” och ”radikal övercivi-
lisation”. Émelie Tardivel beskriver träffande hans förståelse av övercivilisa-
tionen i termer av en kompensation: varje civilisation gör anspråk på en 
universalitet som den inte kan förverkliga, vilket resulterar i att den lider brist 
på just den universalitet som den gör anspråk på. Övercivilisationens anspråk 
på universalitet är däremot särskilt starka, vilket den kompenserar för genom 
en tilltagande rationalisering som drar sig undan dess egen kontroll: 

Med begreppet ”övercivilisation” syftar Patočka inte på en civilisation som är 
ontologiskt överlägsen andra civilisationer, utan på en civilisation som strävar 
efter att övervinna sin brist på universalitet genom en rationaliseringsprocess 
som sträcker sig över alla domäner (ekonomin, politiken, andligheten).243 

Den radikala övercivilisationen244 utmärks av ett övermått genom sin strä-
van efter ansamlande och behärskande av kraft, till den grad att ingen 
domän undkommer denna strävan som skulle kunna fungera kanaliserande 

 
243 ”Par le concept de ’surcivilisation’, Patočka ne désigne pas une civilisation qui serait 
ontologiquement supérieure aux autres civilisations, mais une civilisation qui s’efforce de 
pallier son manque d'universalité par un processus de rationalisation qu'elle étend à tous les 
domaines (économique, politique, spirituel).” Tardivel, La liberté au principe, s. 247. 
244 Den första stora representanten för den radikala övercivilisationen var enligt Patočka 
Napoleon (Patočka, ”La surcivilisation et son conflit interne”, s. 146). I den radikala 
övercivilisationen finns inget utanför människan utan hon ger mening åt allt, samtidigt 
som allt reduceras till ren kraft. 
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för de uppdämda krafterna. Därför kan den radikala övercivilisationen 
enligt Patočka enbart förverkliga sina anspråk på universalitet explosivt.245 
Om universalitetens rörelse ligger i den rena ansamlingen av kraft, finner 
denna rörelse sin ”pendang” i de utlopp av kraft som möjliggör ny ansam-
ling: ”faran”, som visade sig i och med de två världskrigen, ligger i att den 
korrelerande rörelsen till varje ansamling är utloppet. All ansamling kräver 
ett utlopp för att förmågan till ansamlande inte ska gå förlorad genom ett 
sammanbrott, när fördämningarna, ramarna för den samhälleligt organise-
rade kanaliseringen av kraft, brister av trycket från det som har samlats: 
därför blev mobiliseringen under 1900-talet utmärkande för samligen av 
kraft, samtidigt som krigen blev till den huvudsakliga kanalen för dess utlopp, 
eftersom endast de var kraftfulla nog. 1900-talet utmärks således enligt Pa-
točka av att krig och fred smält ihop i den totala mobiliseringen, då undan-
taget blivit till ett normaltillstånd och fronten i en stigande utsträckning blivit 
allestädes närvarande genom de nya krigsteknologierna, inte minst genom 
luftkrigets utveckling246 – och allt detta i överproduktionens tecken. 

Patočkas förståelse av världskrigen ligger nära Georges Batailles analys i 
Den fördömda delen (1949). Utifrån sin formulering av den begränsade eko-
nomins relation till den generella ekonomin – som uttrycker det enskilda 
livets relation till det kosmiska livet – beskriver han likt Patočka världs-
krigen som kanaler för utlopp av ansamlad kraft inom ramarna för ett 
system oförmöget att växa, som inte kan hantera sitt eget överflöd på ett 
annat sätt än genom krig. Utloppet handlar därför enligt Bataille om 
nödvändigheten för ett system att kunna göra sig av med det överskott av 
kraft som annars leder till systemets sammanbrott. I varje begränsad 
ekonomi finns en sådan del, som Bataille kallar för ”den fördömda delen”, 
som måste förslösas för att inte dämma upp produktiviteten i systemet och 
försätta det i en kris. Lyxen var enligt honom en viktig kanal för detta 
liksom offret, också det mänskliga.247 Patočka har detta gemensamt med 

 
245 Ibid. s. 104. 
246 I dessa formuleringar ligger Patočka nära Carl Schmitts beskrivningar av hur krig-
föringens utveckling förändrat frontens innebörd (Schmitt, Theorie des Partisanen. 
Zwischenbemerkung zum Begriff des Politischen). I förlängningen finns via Schmitt en 
viss närhet hos Patočka till Giorgio Agambens formulering av undantagstillståndet i 
Undandtagstillståndet och Homo sacer: den suveräna makten och det nakna livet. 
247 Se Bataille, Den fördömda delen: samt begreppet utgift. Däremot förstod Bataille inte 
krigen som en nödvändighet, eftersom de kunde ha undvikits genom rättvis fördelning 
av överskottet av kraft, vilket innebär att ett begrepp om rättvisa skulle kunna vara 
vägledande för en hantering av den kapitalistiska civilisationens överproduktion. 
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Bataille: att han ser att krigen under 1900-talet, liksom historiskt karne-
valen, festen och offret, blivit till ett förslösande av kraft i Batailles mening. 
Det förslösande kriget avbryter däremot inte längre arbetets vardaglighet. 
Det har istället fullständigt införlivats med den. Som förslösande har kriget 
blivit till vardag.  

Patočkas begrepp för förslösandet i ovanstående mening är orgiasm, den 
dimension i existensens första rörelse som utmärks av regellöshet. Det är 
viktigt att ha i åtanke att det orgiastiska förslösandet just är en dimension i 
den första rörelsen, som annars utmärks av förbrukande. Det betyder att 
orgiasmen i detta sammanhang ska förstås som förbrukandets överslag till 
ett förslösande, som sliter existensen från dess vardagliga försjunkenhet i sitt 
eget livsupprätthållande. Patočka utvecklar i synnerhet innebörden av det 
orgiastiska i den femte essän i Kätterska essäer, med titeln ”Befinner sig den 
tekniska civilisationen i förfall, och varför?”. Där beskriver han hur orgias-
men historiskt sett har fungerat som ett brott mot dagen, genom existensens 
frigörelse från livets bundenhet till sina livsvillkors nödvändighet genom 
arbete. Det kommer framförallt till uttryck genom motsättningen mellan 
sacrum och profanum, mellan ritens och festens – i bred mening lekens – 
heliga tid och vardaglighetens profana tid.  

Viktigt för Patočka är att den profana tiden utmärks av existensens flykt 
från sig själv, med vilket han i Heideggers efterföljd har tillvarons flykt från 
ansvaret för sitt eget vara i åtanke. Flykten är således hos Patočka en fråga 
om ett förfall, som ska förstås i Heideggers mening som ett förfall åt var-
dagligheten, som därför inte är tillfälligt utan oskiljbart ”från det mänskliga 
livet i dess inre väsen, dess självaste vara”.248 Patočka beskriver detta förfall 
som ett tillstånd genom vilket existensen flyr från ansvaret för att ”bära” och 
”exponera sig”. Genom denna flykt förstår inte existensen att ”lättnaden” 
själv är en prestation från dess sida.249 

Patočka ser emellertid orgiasmen som en annan form av ”lättnad”, som 
inte utmärks av vardagens flykt utan av helgdagens, festens och ritens hän-
ryckning. Förstådd i denna mening flyr inte existensen verkligheten genom 
orgiasmen. Istället avslöjar det orgiastiska  

 
248 Patočka, Kätterska essäer, s. 147. I bakgrunden ligger beskrivningen av tillvaron i §12 i 
Vara och tid som säger att: ”Tillvaron är ett varande som i sitt vara förhåller sig för-
stående till detta vara.” 
249 Patočka, Kätterska essäer, s. 148. 
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[…] den dimension av livet som inte handlar om ansvarets tyngd och flykten 
från det, utan då vi blir hänryckta, då något starkare än vår fria möjlighet, vårt 
ansvar, tycks tränga in i vårt liv och ge det en tidigare okänd mening.250 

Det orgiastiska är enligt Patočka sfären för det demoniska och för den 
passion genom vilken existensen förlorar greppet om sig själv som bestämd 
av sin roll i oikos. Här ”gör sig inte [människan] främmande för sig själv på 
ett alldagligt sätt” genom att fly till ”den vanliga vardagen”. Istället blir hon 
”utlämnad”. Orgiasmen är på så vis inte en flykt utan en ”överväldigande” 
hänryckning genom vilken existensen häpnar inför något som inte hör till 
”tingen eller alldagen”. I och med detta – som Patočka exemplifierar med 
”det erotiska”, ”det sexuella”, ”det demoniska” och ”heligt förfäran” – visar 
sig framträdandefenomenets negativitet genom att ”genomsyra och för-
ändra vårt liv” och ”låta oss ryckas hän till en ny öppen dimension”. Det är 
enligt Patočka dimensionen av sacrum, i kontrast mot profanum som 
”sfären av arbete och livets självförslavning, dess fängslande av sig självt”.251 
Han beskriver detta kärnfullt i följande stycke: 

Den demoniska, orgiastiska dimensionen står i väsensskild opposition till denna 
endast av människan upplevda träldomen under livet, vars starkaste yttring är 
behovet av arbete. Arbete är alltid tvångsarbete. Arbete är hänsyn till sig själv, 
det demoniska är hänsynslöst [I arbetet står människan i en relation till sig själv, 
det demoniska spränger denna relation].252 Till det till sig självt bundna livet, till 
livets självfängslande hör en orgiastisk pendang, livet som frigörande av det som 
inte kan ombesörjas och disponeras.253 

Orgiasmens mörker kännetecknas av en känsla av en enhet med allt genom 
vilken existensen kan sägas bli ”icke-annan” (non aliud), vilket gör den till 
en känsla av enhet i skillnad, eftersom framträdandefenomenet är det icke-
andra som låter all ”annanhet” framträda. Denna kosmiska känsla av enhet 
utmärks av den första rörelsens regellöshet, som i orgiasmen kan sägas vara 
en ”erinring” av tillståndet innan existensen införlivats i en given roll i den 
arbetande gemenskapen. Orgiasmens cirkularitet utgör med andra ord ett 
brott mot den andra rörelsens linearitet. Det är därför centralt att denna 

 
250 Ibid. 
251 Ibid. s. 148 ff. 
252 Texten inom hakparanteser är Patočkas tillägg i den tyska översättningen av Kätterska 
essäer. 
253 Patočka, Kätterska essäer, s. 149. 
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cirkularitet inte bara är en återgång utan också en öppning, som sker då det 
förflutnas och framtidens frånvaro blir närvarande genom en sammandrag-
ning av existensen i ögonblicket. Orgiasmens cirkularitet bör därför inte 
enbart förstås som en sluten cirkel, vilket annars är den övergripande 
tendensen i existensens första rörelse. Den är istället samtidigt en spiral-
rörelse som slungar existensen utom sig, och som därmed hör nära samman 
med omskakningen i dess tredje rörelse.  

Vilken av de två innebörderna av orgiasmens cirkularitet som är 
dominerande – den slutna cirkeln eller spiralrörelsen – beror på hur det 
orgiastiska är införlivat i det samhälleliga livet. Det får karaktären av en 
sluten cirkularitet när dess utbrott enbart avbryter vardagligheten. Det 
orgiastiska är då bara ett undantag som bekräftar det arbetande livets rytm. 
Orgiasmens extas leder i sådant fall till en utmattning som gör att existen-
sen med lätthet åter fogar in sig i vardaglighetens ”dåliga oändlighet”. 
Orgiasmen förblir då just blott en ”pendang”, som Patočka beskriver den. 
Det medför att det mörker som ”omfamnar” och ”bär iväg” den häpnande 
enbart framstår som en brist, och dess sken som ”mindre verkligt” än var-
dagen, som en illusion. Om så sker blir återvändandet till vardagligheten 
inte frigörande. Identifieringen med vardagligheten kan tvärt om fördjupas 
när orgiasmen enbart fungerar som ett sådant undantag. Med detta i åtanke 
skriver däremot Patočka också följande som understryker orgiasmens 
dubbelhet, som ligger i att dess utbrott även kan lämna bestående spår i 
vardagligheten, som utmärks av en distans till den: 

Det demoniska är demoniskt just i kraft av att det kan fördjupa förfrämligandet, 
som det å andra sidan fäster vår uppmärksamhet på […].254 

Orgiasmen öppnar således både för en fördjupad glömska och för en upp-
märksamhet. Uppmärksamhetens negativitet beror på den spiralrörelse som 
i hänryckning distanserar existensen från den givna meningen. Det som 
väcks i och med denna tilldragelse kan beskrivas som åskådarens ”världs-
betraktande” hållning, som den diskuteras i anslutning till Hannah Arendt i 
föregående avsnitt. Orgiasmens frigörande potential beror därmed på hur 
existensen återvänder från hänryckningen (och ett återvändande är alltid 
nödvändigt eftersom ett liv i ständig extas inte är möjligt): om den genom 
hänryckningen vinner en kritisk distans och kan vittna om ”världens skåde-

 
254 Ibid. s. 150. 
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spel”, eller om den oförändrat återgår till sin roll i detta skådespel. Orgias-
men är därför enligt Patočka en öppning för ansvar, men för att denna 
öppning ska kunna bejakas på ett ansvarsfullt sätt krävs vad som kan be-
skrivas som en distans från orgiasmens distans från vardagligheten. Patočka 
formulerar det som nödvändigheten av att ”övervinna vardagligheten utan 
att självförglömmande störta sig in i mörkrets region, hur lockande det än 
kunde vara.”255  

Gustav Strandberg visar att självförglömmandet i orgiasmen enligt Pa-
točka alltid medför en överhängande risk att människan ska glömma sin 
ändlighet medan ansvaret, som är en distans från orgiasmens distans från 
vardagligheten, i Platons mening utmärks av ”en omsorg om döden” 
(melete thanatou). Denna omsorg bärs av en insikt om att döden är en 
rörelse i livet, och inte ett tillstånd förlagt bortom det. Ansvaret strävar 
emellertid inte efter att tvinga det orgiastiska till underkastelse, utan till att 
införliva det som sin egen förutsättning.256 Det betyder att orgiasmens själv-
förglömmande rörelse är nödvändig för en förnyelse av livet genom en 
distansering från vardagligheten, samtidigt som denna distansering måste 
åtföljas av en medvetanhet om tillvarons ändlighet, som förmår att hålla 
existensen svävande i den öppning för meningens problematiskhet som 
utmärker orgiasmens spiralrörelse. Relationen mellan det orgiastiska och 
ansvaret kännetecknas således hos Patočka av en oupphävbar spänning 
mellan glömska och erinring, båda närvarande i erfarenheten av framträ-
dandefenomenets negativitet. Negativiteten förställs om existensens orgias-
tiska förlust av sin bestämda livsform utmynnar i hybris, det vill säga i 
människans glömska av sin ändlighet. Men den förställs också genom ett 
”ansvar” som inte bärs av orgiasmens rörelse av meningsförlust, som istället 
binder existensen till den rådande ordningen.  

Centralt för denna tolkning av det orgiastiska är att det inte står i en 
enkel motsatsställning till ansvaret. De utmärks inte av en binär opposition. 
Det föreligger istället en nödvändig strid mellan dem: den orgiastiska hän-
ryckningen är en förutsättning för ansvar, men ansvaret kan inte upp-
komma utan att en viss distans till hänryckningen åstadkoms i hänryck-
ningen. Patočka beskriver denna distans som  

 
255 Ibid. s. 152. 
256 Strandberg, ”Light and Darkness: Jan Patočka’s Critique of the Enlightenment”, s. 
161–162. 
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[...] bemästrandet av det sakrala genom dess internalisering, genom att vi inte 
hänger oss åt det på ett ytligt sätt utan att vi i vårt inre konfronteras med dess 
verkliga väsen. Vägen dit öppnas genom en grundlig omskakning av tillflykts-
orten för vår levnadsrutin, av grundvalarna för det mänskliga livets oklarhet [do 
základů lidská nejasnost].257 

Genom en tematisk släktskap med Arendts förståelse av ”världsbetrak-
tarnas” sensus communis, ser Patočka den distanserande hänryckningen i 
den episka och i den dramatiska poesin, där orgiastisk hänryckning skedde 
utan deltagande i ”orgien”. Med stöd i Eugen Finks tolkning av Platon i 
Metaphysik der Erziehung im Weltverständnis von Plato und Aristoteles 
(1970) diskuterar han hur orgiasmen och ansvaret efter Platon förlorar 
denna stridande samhörighet, när metafysiken blir till ”en tankevärld utan 
skugga”. Det sker när orgiasmen inte enbart bemästras som hos Platon – 
”Eros är en stor demon” som ”disciplineras och underordna[s]” – utan när 
den genom först den romerska och sedan den kristna kulturens bestämning 
av friheten utifrån ”det transcendenta Goda” inte bara blir ”underordnad 
utan i vissa ansatser undanträngd till den yttersta gränsen”.258 Denna 
undanträngning beror enligt Patočka på att människan i en tilltagande 
utsträckning förstår sig själv som arbetande, vilket är oskiljbart från den 
uppvärdering av arbetet som kännetecknar den kristna kulturen. När 
undanträngningen förenas med den moderna rationalismen och produktio-
nens och teknikens utveckling blir den extrem. Det leder inte till att det 
orgiastiska försvinner. Istället blir det grymmare när det berövas sina egna 
sfärer i samhällslivet och i en eskalerande utsträckning införlivas i dess pro-
duktionsprocess: 

Ju mer den moderna tekniken slår igenom som den egentliga relationen till det 
varande, ju mer den drar in i sin krets allt som hör naturen och sedan även det 
mänskliga till, ju mer traditionerna av den forna förlikningen mellan det äkta 
och det hänryckande förskjuts och fördöms som orealistiska, icke trovärdiga och 
fantastiska, desto grymmare blir den orgiastiska hänförelsens revansch.259 

Det orgiastiska har således enligt Patočka inte på något vis försvunnit i sen-
moderniteten, men det har sammanfallit med vardagligheten. Detta måste 

 
257 Patočka, Kätterska essäer, s. 152. Övers. mod. KK. Jfr. Patočka, Kacířské eseje o filosofii 
dějin, s. 90. 
258 Ibid. s. 152–154. 
259 Ibid. 162. Övers. mod KK. 
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förstås utifrån att kriget enligt honom blivit till den orgiasm som är utmär-
kande för vardagligheten: ”Under det tjugonde århundradet blir kriget var-
daglighetens fullbordade revolution”. När arbetet har tagit över alla sfärer 
av det samhälleliga livet genom ”total mobilisering”, finns inte längre någon 
plats utanför arbetet där en distans är möjlig från vardagen. När kriget och 
arbetet har sammanfallit, så att freden blivit till ett medel för krig, släpps 
”orgiastiska potentialer [lösa] vilka inte kan tillåta sig förstörelsens rus-
excesser någon annanstans.” Därför kulminerar enligt Patočka det demo-
niska ”just under en tidsålder av maximal nykterhet och rationalitet”.260 
Detta bör tolkas utifrån att orgiasmen som krig och vardag kommit att 
utmärkas av sin slutna cirkularitet: när orgiasmens excesser inte längre har 
en avgränsad plats går dess söndrande kraft inte heller att begränsa. Genom 
krigets orgiasm övervinns därför inte vardagligheten. Istället bekräftas dess 
ändlösa ansamlande av kraft genom krigets i en tilltagande utsträckning 
gränslösa utlopp av kraft. Kriget förstås således av Patočka som en global 
hänryckning fullständigt införlivad med arbetet. Det betyder att kriget blivit 
till en orgiasm utan utsida, som är en ”pendang” till att den ”totala mobi-
liseringen” av kraft saknar utsida.  

Den centrala frågan för Patočka, som han i synnerhet diskuterar i den 
sista essän i Kätterska essäer, ”1900-talets krig och 1900-talet som krig”, är hur 
en distans i förhållande till krigets orgiastiska hänryckning är möjlig i kriget. 
Det är med andra ord fortfarande genom orgiasmen som en öppning sker för 
en frigörelse av existensen, eftersom orgiasmen alltid har både karaktären av 
en sluten cirkel och av en spiralrörelse, av en bekräftelse av vardagligheten 
genom undantaget och av en distansering från vardagligheten. Det är emel-
lertid centralt för Patočka att spiralrörelsen – som är en erfarenhet av fram-
trädandefenomenets ”nattliga” negativitet – nu enbart kan framträda i kriget 
självt, när dess orgiasmer blivit vardagliga och därmed allestädes närvaran-
de. På vad som kan kallas för ett exemplariskt sätt sker det enligt honom hos 
de som har blivit ”omskakade” genom en fronterfarenhet.  

Med det exemplariska avses exemplariteten Arendts mening, som före-
gående kapitel också visar är utmärkande för konstverket hos Heidegger. 
Det betyder att fronterfarenheten är exemplarisk hos Patočka, eftersom den 
på ett unikt sätt ger uttryck för det globala undantagstillstånd som utmärker 
”1900-talet som krig”, som också de som inte har varit direkt involverade i 
ett krig kan känna sig in i, då 1900-talet är en tid i vilken fronterfarenheten 

 
260 Ibid. s. 163. 
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har blivit förankrad ”i djupet av allas sinnen”. Uttryckt med Arendt är 
kriget och fronterfarenheten närvarande även för dem som inte har deltagit 
i några faktiska strider, genom inbildningskraftens förmåga att göra det 
frånvarande närvarande, så att också de som inte har stridit kan ”med-dela” 
fronterfarenheten som utmärkande för 1900-talets historiska situation.261 

De som däremot genomlevt en fronterfarenhet har erfarit den fulla 
negativiteten i krigets orgiasmer, till den grad att de har vunnit en uttrycklig 
relation till framträdandefenomenet genom sitt offer, som utmärks av en 
undandragelse från den totala mobiliseringens förtingligande av livet. Det 
ska inte misstas som ett uttryck för en glorifiering av självuppoffringen ”för 
en större sak”. En sådan självuppoffring sker enligt Patočka alltid i namn av 
något genom att befästa en översubjektiv position gentemot en annan.262 Det 
skulle snarast falla under det som han i texten ”Titanismus” från 1936 
beskriver som titanismen i västerlandets historia. Han menar inte att ti-
tanismen ska förkastas, men att dess upproriska förhållningssätt till den 
givna meningen måste radikaliseras för att inte ske i namn av en subjektiv 
position eller, vilket egentligen är det samma, ett intresse för en objektiv 
position i världen (som det proletära klassintresset). I titanismen finns 
enligt honom en rörelse som pekar bort från ”den objektiva dimensionen” 
som måste drivas till sin gräns, där den neutraliseras och blir till intet. 
Utifrån denna rörelse kan offrets betydelse hos Patočka förstås i relation till 
”de omskakade”, som ett försök att beskriva en sådan radikalisering av det 
titaniska mitt i dess eskalering.263 

 
261 Jfr. Arendt, Kant’s Political Philosophy, s. 84. 
262 I ”Hrdinové naší doby” (”Vår tids hjältar”) 1976 som Patočka skrev nära inpå sin 
bortgång (som först blev publicerad postumt följande år) varnar han för varje personkult 
(Patočka, Liberté et sacrifice, s. 326) Titanismen förblir ett viktigt begrepp i Patočkas sena 
texter (Jfr. Ibid. s. 168). 
263 Patočka ser denna titaniska dubbelhet i lidandets plats hos (särskilt den unge) Marx 
som enligt honom undkommer Hegels formulering av herre/slav-dialektiken i termer av 
kraft (”La surcivilisation et son conflit interne”, s. 169 ff.). Lidandet protesterar mot ob-
jektiveringen av människan, i namn av en förvandling av henne till kraft. Denna protest 
är å andra sidan kärnan till övercivilisationen och den oegentlighet som den ger upphov 
till genom sin antropocentrism. Övercivilisationen kommer sig alltså enligt Patočka av 
en egentlig impuls som är kritisk mot existensens förtingligande, men slår över i sin 
motsats genom att formulera människan som en kraft (av denna anledning skriver 
Patočka att ”den metafysiska materialismen” saknar radikalitet i de mest grundläggande 
frågorna (Ibid. s. 175). Detta kan formuleras på följande vis: protesten mot förvandlin-
gen av människan till en objektiv kraft (ting) sker i namn av en frigörelse av henne som 
en subjektiv kraft, vilken hon endast kan realisera genom att åter förtingliga sig som ob-
jekt för en självproduktion.  
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En sådan radikalisering kräver enligt Patočka en intensifiering av livet 
som inte sker utifrån framträdelsen: det vill säga utifrån en position eller ett 
intresse för en sådan. Som han beskriver det i ”Životní rovnováha a životní 
amplituda” från 1939 (”Liv i balans och liv i amplitud”) krävs istället ett liv i 
amplitud som står i motsättning till ett liv som strävar efter balans.264 Dessa 
alternativ ser han också som två utmärkande tendenser för filosofin. Det 
senare kännetecknas av en strävan efter friktionslöshet för det gemensam-
ma livet utifrån en bestämd uppfattning om hur det borde vara, som därför i 
slutändan reducerar det problematiska till en fråga om hur livet ska organi-
seras. Strävan efter balans förstår därmed livets mening utifrån de över-
subjektiva ändamål som föresätts det och som behandlar alla konflikter som 
avsteg från dess idealiserande bild av livet. 

Ett liv i amplitud kan däremot inte eftersträva en organisering av världen 
utifrån en föregiven idé – som det goda, det balanserade, konsensus, nor-
maliteten i alla dess former – utan efter att förlora den som en oproblema-
tisk ordning. Patočka skisserar här en amplitudens filosofi, som i Kätterska 
essäer formuleras som ett tillstånd av ”non-ekvivalens”,265 som måste förstås 
som utmärkande för hans a-subjektiva fenomenologi om framträdandet som 
sådant. Det är en gränserfarenhetens fenomenologi, som inte utmärks av ett 
sökande efter intensitet för intensitetens skull, vilket i högsta grad kan utgöra 
en normalitet, utan av intensiteten i ett liv levt i enlighet med en ”strävan efter 
sanning”. En sådan strävan utmärks av en utsatthet inför sådana ytterligheter 
som för det vardagliga livet framstår som abstrakta och långsökta:266 men det 
mest abstrakta för det liv som till varje pris eftersträvar balans, är det som inte 
överensstämmer med dess bild av världen. Amplituden är därför central för 

 
Liberalismen har däremot enligt Patočka på grund av sin atomistiska förståelse av 

människan aldrig ens haft någon frihetlig potential, eftersom den alltid varit införlivad i 
kraftens ekonomi (för denna diskussion se framförallt avsnitt X i Ibid.). I en parentes i 
denna diskussion skriver Patočka följande i kontrast mot Heidegger: ”Aux yeux de 
Heidegger, le déclin est simplement le mouvement qui se détourne de l'être dévoilent, 
vers les étants dévoilés. Ce qu’il ne dit pas, c’est que mouvement peut correspondre à des 
motivations vraies, authentiques, telle précisément la clairvoyance vis-à-vis de la souf-
france du prochain. En ce sens, le matérialisme peut être une manière de taire l’essentiel, 
un silence qui en serait cependant la seule expression adéquate – silence qui n’a rien de 
commun avec l’irascibilité matérialiste (aveugle à l’essentiel ou qui ne le voit que de 
façon tronquée et le noie sous un flot de bavardage), silence qui se fait entendre chez 
certains matérialistes russes du XIXe siècle, chez Tchernychevski et quelques autres 
nihilistes.” Ibid. s. 170 ff. 
264 Patočka, ”Equilibre et amplitude dans la vie”. 
265 Patočka, Kätterska essäer, s. 148. 
266 Patočka, ”Equilibre et amplitude dans la vie”, s. 35 ff. 
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Patočkas förståelse av meningsförlusten och därmed också för förståelsen av 
framträdandefenomenets negativitet, för vad som kan beskrivas som dess 
”ikonoklastiska” karaktär: livet i amplitud levs utifrån en existentiell chock 
som uppvisar framträdandefenomenet som en indirekt uppenbarelse, genom 
en smärtsam förlust av hemhörighet i världen.267 

Utifrån amplituden måste ”de omskakades” offer i Kätterska essäer tol-
kas som en stegring av livets intensitet genom en meningsförlust. Att Pa-
točka i denna text förstår kriget som paradigmatiskt för detta har, som 
betonas i det föregående, varken att göra med en glorifiering av självuppoff-
ringen eller av kriget. Det utgör istället hans svar på frågan om hur fram-
trädandefenomenets negativitet visar sig under 1900-talet: i nihilismen (för-
stådd som gränserfarenheten för metafysiken i dess helhet) kan framträdan-
det som sådant endast ge sig tillkänna genom den totala förlusten av mening i 
den totala mobiliseringens kraftexplosioner. Av den anledningen är enligt 
Patočka fronterfarenheten frihetens privilegierade plats under 1900-talet, 
genom vilken en distans kan vinnas från människans förtingligande.268 

Det offer Patočka åsyftar innebär därför en vertikal stegring som bryter 
upp vardaglighetens horisontalitet, vilket betyder att han inte avser dem 
som enbart fallit offer för våld. Dem beskriver han som de offer som egent-
ligen utmärks av en motsatt livsrörelse än det egentliga offret.269 De som 
”fallit offer” har erfarit det yttersta i den mänskliga existensens tingslighet 
och är närmast att förstå som ett ”naket liv” i Giorgio Agambens mening, 
som utgör ett för lagen konstitutivt undantag, men de har inte nödvän-
digtvis erfarit existensens undandragelse från denna tingslighet.270 Som 
Marcia Sá Cavalcante Schuback föreslår kan därför det egentliga offret hos 
Patočka istället tolkas utifrån offrandets princip hos Bataille, som ligger i 
 
267 Ibid. s. 38. 
268 Som Patočka påpekar är den moderna teknikens väsen inte en katastrof som det inte 
finns någon utväg ur, utan i Heideggers efterföljd beskriver han den som en fara (som 
ändå tar sig förödande uttryck) (Patočka, ”Les périls de l’orientation de la science vers la 
technique selon Husserl et l’essence de la technique en tant que péril selon Heidegger”, s. 
267). Tardivel lägger tonvikt på att offret hos Patočka framförallt är sacrum facere, det 
vill säga akten av att göra något heligt. Det innebär därför inte nödvändigtvis en fysisk 
destruktion (Tardivel, La liberté au principe, s. 253). 
269 Patočka, ”Les périls de l’orientation de la science vers la technique selon Husserl et 
l’essence de la technique en tant que péril selon Heidegger”, s. 274. 
270 Agamben, Undantagstillståndet. Det betyder inte att egentligt offer inte kunde ske i 
koncentrationslägren enligt Patočka. Snarast pekar det mot en ensidighet i Agambens 
analys som enbart förstår det nakna livet som en negation (genom den juridiska dehu-
maniseringen), vilket förbiser den negativitet i katastrofen som kan bli till de över-
levandes ”liv i sanning” i Patočkas mening. 
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förstörelsen av offrets tingslighet och inte i en utrotning av offret.271 Utifrån 
detta kan offret hos Patočka, likt hos Bataille, beskrivas som ett uttryck för 
det orgiastiska förslösandets spiralrörelse, som är en hänryckning utan 
ändamål. Offret innebär därför hos Patočka varken mord eller självmord, 
även om döden är överhängande.272 Det kan överhuvudtaget inte ske på 
grund av något i världen, eftersom det som offras är meningen i dess helhet. 
Det egentliga offret utmärks därför av ett bejakande av meningsförlusten 
och av det problematiska, vilket också är anledningen till att det inte sker på 
grund av något:  

Det är inte ett offer för något eller för någon, men på sätt också vis ett offer för 
allt och alla. I en väsentlig mening är det ett offer för intet, om man med ”intet” 
förstår det som inte är ett varande.273 

Det är först genom ett sådant offer ”för intet”, som bejakar framträdande-
fenomenets negativitet genom ett orgiastiskt förslösande, som existensen 
enligt Patočka förlorar sin översubjektiva bestämning som en kraft för an-
samling av mer kraft.274 I offret vänder sig istället fenomenet ”som genom en 
volt” tillbaka mot den egentligt offrande, genom ett överskridande som 
bryter av de slutna cirkulära och ändamålsenligt linjära rörelser som utmär-
ker vardagligheten. Genom denna omskakande meningsförlust uppvisas 
rikedomen i all framträdelse, samtidigt som existensen erfar sin oavhängig-

 
271 Schuback, ”Sacrifice and Salvation: Jan Patočka’s Reading of Heidegger on the Ques-
tion of Technology”. 
272 ”Le principe du sacrifice est la destruction, mais bien qu’il aille parfois jusqu’à 
détruire entièrement (comme dans l'holocauste), la destruction que le sacrifice veut 
opérer n'est pas l'anéantissement. C’est la chose – seulement la chose – que le sacrifice 
veut détruire dans la victime.” Bataille, Théorie de la religion, s. 307. 
273 Patočka, ”Les périls de l’orientation de la science vers la technique selon Husserl et 
l’essence de la technique en tant que péril selon Heidegger”, s. 275. 
274 Ibid. s. 274. Som det påpekas tidigare söker Patočka en distans från en esteticism hos 
Heidegger, som genom att ge konsten ett företräde för tänkandet också förpassar möjlig-
heten att tänka en politisk förvandling av existensen i Gestell, det vill säga ett brott med 
dess linjära rörelse. Patočka ser därför en möjlig historisk kraft i det egentliga offret. 
Schuback visar emellertid att han trots det ligger nära formuleringen av ”det egentliga 
offret” i Konstverkets ursprung som det sätt på vilket sanningen grundar sig (Heidegger, 
GA 5, s. 49). Därför utvecklar Patočka enligt Schuback i själva verket den centrala insik-
ten hos Heidegger om att offret endast är möjligt som den extrema erfarenheten av skill-
naden mellan vara och varande, framträdande och framträdelse (Schuback, ”Sacrifice 
and Salvation: Jan Patočka's Reading of Heidegger on the Question of Technology”, s. 
29, 32–33). 
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het i förhållande till denna rikedom.275 Genom distansen från orgiasmens 
distans från vardagligheten ger sig en helhet tillkänna, som för Patočka är 
den stumma närvaron av en helhet som kan bli närvarande uttryckligen.276 
Denna ”stumma närvaro” är nattens dimension i dagens självförbländning, 
som inte kan förstås som ”en försvagning av dagen”, utan till vilken ”hör 
kosmos gryning, tingens ordning, det som inte förringar utan framhäver 
varandets och varats hemlighet”.277 Det är den ”stumma närvaron” av fram-
trädandefenomenets negativitet. 

 
275 Patočka, ”La technique selon Husserl et selon Heidegger”, s. 266. Jfr. Tardivel, La 
liberté au principe, s. 262. Med Barbaras ord, som fångar Patočkas position väl, är ”l’être 
n’est que le retrait de l'apparaître”. Barbaras, Le mouvement de l'existence, s. 41. Jfr. Tar-
divel i La liberté au principe, s. 106–107: ”L'être désigne paradoxalement le retrait de 
l’apparition hors de l’horizon de l’étantité (Seiendheit; jsoucnost), c’est-à-dire l’excès de 
l’apparition sur tout horizon. Il ne constitue plus la condition de toute apparition, mais 
la condition de la lutte contre l'inscription de l’apparition dans l’horizon de l’étantité. 
L’être doit donc être désormais interprété comme une condition de l’expérience de la 
liberté, une condition de l’expérience du défaut de toute condition d’apparition, puisqu’il 
n'est rien d’autre que ce défaut, cette problématicité même. [---] L’être désigne en même 
temps ce qui est dévoilé dans l’expérience de la liberté – l’apparition en son retrait – et ce 
qui rend possible l’expérience de la liberté – la lutte contre le non-retrait.” 
276 ”tento celek je nevybavenost vybavitelného, nevýslovná přítomnost výslovně zpřítom-
nitelného.” Patočka, Fenomenologicke spisy II, s. 194. Den engelska översättningen lyder: 
”the whole is the undiscoveredness of what can be brought to light, the inexplicit pre-
sence of what can be made explicitly present” (Patočka, ”On the Prehistory of the 
Science of Movement: World, Earth, Heaven and the Movement of Human Life”, s. 67). 
277 Patočka, Kätterska essäer, s. 54. 
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4. Världsfenomenets negativitet i Eugen Finks meontiska 
filosofi och kosmologi 

§4.1 Inledning 

Vi lever i pólemos och gör inte upp med dess dystra empiriska 
gestalt så länge vi bara längtar efter fred, utan att förstå djupet av 
dess väsen – att den bara kan tillkämpas om pólemos består. Den 
blotta fordran, längtan utan förståelse, när bara kriget. Man mås-
te närma sig pólemos utifrån det dunklas hemlighetsfulla rike, 
som det egentligen är du som har återupptäckt för vår tid, medan 
det empiriska kriget planläggs utifrån dagen, utifrån ljuset och 
det nyktra. Paradoxalt utelämnas det dunkla när kriget förstås på 
det sättet. – Jag tror överhuvudtaget att genom upptäckter som 
dina, genom upptäckten av natten, bryter kanske en ny livsdag 
fram: gryningens början.  

Patočka, brev till Eugen Fink 03.06.75278 

Därvid är den stora frågan om fenomenbegreppet blir fasthållet 
om man utgår från det man kan se [Augenschein], eller om det 
sätts i rörelse så att dess visande avser sådant som först inte visar 
sig, som förborgar sig och som försluter sig.279 

 
278 ”Im Pólemos leben wir und werden so lange mit seiner düsteren empirischen Gestalt 
nicht fertig, als wir nur nach Frieden verlangen, ohne sein tiefes Wesen zu verstehen – 
daß er nur durch Bestehen des Pólemos errungen werden kann. Das bloße Verlangen, 
die Sehnsucht ohne Verständnis, nährt bloß den Krieg. Pólemos ist von jenem geheim-
nisvollen Reich des Dunkles anzugehen, welches Du für unsere Zeit eigentlich wieder-
entdeckt hast, während der empirische Krieg vom Tage aus, von der Helle und dem 
Nüchternen entworfen ist. Im so verstandenen Krieg ist paradoxerweise das Dunkel 
übersprungen. – Ich glaube überhaupt, durch Entdeckungen wie die Deine, die Ent-
deckung der Nacht, beginnt vielleicht ein neuer Lebenstag anzubrechen: Morgenröte im 
Anfang.” Fink/Patočka, Briefe und Dokumente 1933–1977. 
279 ”Die große Frage ist dabei, ob der Begriff des Phänomens festgehalten wird im Aus-
gang vom Augenschein, oder ob er in Bewegung gebracht wird derart, daß er das Zeigen 
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Följande kapitel utvecklar innebörden av fenomenets negativitet utifrån 
Eugen Finks förståelse av världsfenomenet (Weltphänomen). Tematiskt sett 
upphör fenomenet att vara en fråga för Fink i och med att han distanserar 
sig från Husserls fenomenologi.280 Liksom hos Patočka sker det genom en 
problematisering av ”framträdandet som sådant”, som Husserl enligt Fink 
inte tänker i egen rätt eftersom han likställer fenomenet med givenhet för 
det transcendentala medvetandet, det vill säga med framträdelse.281 Feno-
menet definieras då av sin uppvisbarhet (Ausweisung), vilket Fink menar 
ger upphov till den ”ontologiska fördomen” om att enbart det uppvisbara 
kan sägas vara. Till skillnad från det skriver han följande:  

Det varandes framträdande är […] inte något som självt framträder.282  

I samstämmighet med Patočka menar Fink att det inte går att ”tänka bort” 
framträdandet från framträdelsen: framträdandet är inte en framträdelse, 
men det är inte heller ett intet i en absolut mening, det vill säga en logisk 
självmotsägelse. Det har enligt Fink ett hur som utmärks av en negativitet i 
framträdelsen, som däremot enbart kan förstås spekulativt:  

[…] fenomenets fenomenalitet är […] aldrig själv fenomenellt given. Den är 
alltid och med nödvändighet ett tema för spekulativ bestämning.283  

Ovanstående är ett avståndstagande från ”principernas princip” hos Hus-
serl: filosofin är enligt Fink inte bunden till ”den originära givenheten”, den 

 
von solchem meint, was sich zunächst gerade nicht zeigt, was sich verbirgt und ver-
schließt.” Fink, Philosophie des Geistes, s. 161. 
280 ”Världsfenomen” är ett uttryck som är återkommande i Finks anteckningar och som i 
synnerhet är centralt i Einleitung in die Philosophie (1946). Se s. 26, 89–90, 98, 103, 107, 
112. Ju mer han utvecklar sitt tänkande till vad han kallar för en kosmologi upphör han 
däremot att använda detta begrepp. Det beror på att själva uttrycket ”fenomen” enligt 
honom förblir alltför präglat av Husserls identifiering av det med framträdelse. När Fink 
talar om världen som ett världsfenomen är han emellertid tydlig med att han har dess 
negativitet i framträdelsen i åtanke, vilket är det centrala för hans tänkande även när han 
upphör att kalla världen för ett fenomen. Avhandlingen håller därmed fast vid uttrycket 
”världsfenomen” eftersom det understryker den fenomenologiska problematiken i Finks 
avståndstagande från fenomenbegreppet på ett sätt som bidrar till avhandlingens tema. 
281 Fink, Zur ontologischen Früchgeschichte von Raum – Zeit – Bewegung, s. 16–17, 40. 
282 ”Das Erscheinen des Seienden ist nicht etwas, was selbst erscheint [kurs. KK.].” Fink, 
Nähe und Distanz, s. 148. 
283 ”Die Phenomenalität der Phänomene aber ist nie selber eine phänomenale Gegeben-
heit. Sie is timmer und notwendig ein Thema spekulativer Bestimmung.” Ibid. 
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är istället spekulativ.284 Med spekulation menar Fink givetvis inte förståelsen 
av filosofin som ett slags svärmeri. Däremot kan det han avser inte heller på 
ett enkelt sätt sägas vara en dialektik i Hegels mening.285 Spekulationen bör 
istället tolkas utifrån hans kritik av fenomenologin: den står i kontrast mot 
vad han ser som fenomenologins bundenhet till framträdelsen. Medan 
fenomenologin beskriver framträdelsen så som den visar sig, avser spekula-
tionen det i vilket framträdelsen får sin mening. Detta ”i” (Insein) är självt 
inte en framträdelse och det världsfenomen som detta ”i” är i är inte heller 
en framträdelse. Ändå är det just det som enligt Fink är den filosofiska 
fenomenologins ”sak”, vilket visar sig när den tänker relationen mellan 
rum, tid och rörelse, som själva inte är framträdelser, men som ”bestäm-
mer” framträdelsernas framträdande.286 Det spekulativa hos Fink handlar 
således om att den filosofiska fenomenologins frågor i första hand rör det 
som inte visar sig som en framträdelse. 

Fink förhåller sig tidigt till Heideggers fenomenologi som spekulativ i 
ovanstående mening, vilket beror på att den enligt honom till skillnad från 
Husserls fenomenologi utmärks av en ”konstruktiv kraft”.287 Däremot kriti-
serar han ofta den förrangsställning som tillvaron har hos Heidegger, men 
hans förståelse av Heideggers tänkande som spekulativt understryker att 
han aldrig föll för tolkningen av det som en form av ”existensfilosofi” (vilket 
är en missuppfattning som Fink också beskriver som en ”sekulariserad 
kristendom”), eller överhuvudtaget som en filosofisk antropologi. Istället 
kan han sägas redan från början av sin bekantskap med Heideggers verk ha 
haft en intuition om det som en det icke-skenbaras fenomenologi, i bemär-

 
284 Ibid. s. 156. 
285 För Finks tolkning av Hegel se framförallt Hegel: Phänomenologische interpretationen 
der ”Phänomenologie des Geistes” och Sein und Mensch: Vom Wesen der ontologischen 
Erfahrung. En grundtanke hos Fink är att det är naivt av fenomenologin att genom 
kravet på en återgång till ”sakerna själva” enbart sätta åt sidan det spekulativa tänkande 
som den tyska idealismen utvecklade (Fink, Sein und Mensch, s. 241). 
286 Fink, Zur ontologischen Früchgeschichte von Raum – Zeit – Bewegung, s. 3 
287 Fink, Einleitung in die Philosophie, s. 38, 43–46. Se även Z-VII XIV/4a. Hädanefter 
hänvisar pagineringen med romerska siffror till Fink, Phänomenologische Werkstatt 1. 
Die Doktorarbeit und erste Assistenzjahre bei Husserl och Fink, Phänomenologische 
Werkstatt 2. Die Bernauer Zeitmanuskripte, cartesianische Meditationen und System der 
phänomenologischen Philosophie. 

Senare beskriver Fink Heideggers Kehre som en vändning bort från ”metodtankens 
dominans”, som han menar också inbegriper fenomenologin (Fink, Zur ontologischen 
Früchgeschichte von Raum – Zeit – Bewegung, s. 36). 
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kelsen av ett tänkande av fenomenets skillnad från framträdelsen.288 Fink 
blir inspirerad av Heidegger på denna metafysiska nivå, samtidigt som det 
också är på denna nivå som han företar sig att tänka igenom hans filosofi, 
som han ser som en öppning mot ett annat tänkande.  

Här företas inte en utförlig jämförande analys av helheten av Finks och 
Heideggers filosofier. Däremot bör den centrala tematiska skillnaden mel-
lan dem redan understrykas i denna inledning, för att tydliggöra det följan-
des tematiska riktning. 

Medan varafenomenet är Heideggers tematik, är världsfenomenet temat 
hos Fink.289 Skillnaden mellan dessa två teman måste förstås utifrån å ena 
sidan Finks avståndstagande från fenomenologin och å andra sidan utifrån 
hans kritik av den klassiska ontologin, som han menar att Heidegger inte 
helt frigjort sig från. Anledningen till att Fink inte kallar sitt tänkande för 
fenomenologiskt har redan diskuterats: fenomenologin är alltför bunden till 
framträdelsen genom sin deskriptiva metodologi, vilket medför att den inte 
heller är filosofisk eftersom Fink menar att det filosofiska utmärks av sin 

 
288 Fink, Zur ontologischen Früchgeschichte von Raum – Zeit – Bewegung, s. 42. Ruggenini 
föreslår i ”Das kosmische Dasein des Menschen – Das denken Eugen Finks vom tran-
szendentalen Absolutismus der Subjektivität zur panischen Anthropologie” en tolkning 
av Finks kosmologi utifrån Heideggers formulering av sin fenomenologi som ”det icke-
skenbaras fenomenologi”. Utifrån detta karaktäriserar han Finks tänkande av världen 
som ”en differential erfarenhet av det oansenliga” (die differenziale Erfahrung des 
Unscheinbaren), med vilket han avser att erfarenheten av världen hos Fink ska förstås 
som den paradoxala tilldragelsen av det icke-skenbara, som Ruggenini förstår som den 
öppenhet som bär alla skillnader (”Die Weltoffenhet ist das Paradoxon des Ereignisses 
eines Unscheinbaren, das nichtsdestoweniger das Offenbarwerden der unzähligen Dif-
ferenzen trägt” (Ibid. s. 3). Han beskriver det också som existensens differentiering från 
det varande genom dess transcendens mot världen, vilket han menar ska förstås i Hei-
deggers efterföljd som en avsubjektivering av existensen (Ibid s. 4, 6). Ruggenini drar på 
så sätt en parallell mellan Heideggers tänkande av varafenomenet och Finks tänkande av 
världsfenomenet, med tonvikt på att inget av dem är orienterat mot framträdelse. Lik-
som i frågan efter varats mening handlar det enligt Ruggenini för Fink om att frigöra 
världen från dess identifiering med det varande, för att istället förstå den som ”det 
varandes intet”, i bemärkelsen av den öppenhet som allt varande förutsätter (Ibid s. 2). 
Finks eget tänkande kommer emellertid inte till sin rätt hos Ruggenini, vilket framförallt 
beror på att han bortser från den roll som storheten spelar i Finks tänkande, i det mate-
matiskt sublimas mening, vars betydelse understryks senare i detta kapitel. 
289 Även om Fink först gör världen till sitt uttryckliga tema efter att han lämnat Husserls 
fenomenologi, medan han tidigare framförallt tänker världen i en klassiskt fenomeno-
logisk mening som det konstituerade, menar avhandlingen att det han tematiserar som 
värld också är det centrala problemet i hans tidiga tänkande, även om det där formuleras i 
andra termer, framförallt som en fråga om ”det absoluta” i den tyska idealismens efterföljd. 
Avhandligen menar att ett begrepp om absolut storhet är operativt i hela Finks tänkande, 
vilket gör det möjligt att behandla det som en helhet trots de olika vägar det tar. 



 
4. VÄRLDSFENOMENETS NEGATIVITET 

 

 123

spekulativa karaktär. Fink förstår emellertid inte heller sitt tänkande som 
ontologiskt. Det beror på att varafrågan enligt honom är historiskt skickad 
(Geschichtlich) som en världsglömska, vilket han menar också är fallet hos 
Heidegger.290 Det betyder att det enligt Fink inte går att ställa varafrågan 
utan att glömma världen, vilket framförallt beror på att själva tanken på det 
varandes vara utesluter rörelsen från varat. Med Parmenides i åtanke skriver 
Fink därför följande, som är kännetecknande för hans förståelse av meta-
fysikens historia: 

[…] tänkandets världsavgörande ögonblick […] börjar historiskt med det mest 
oerhörda uttalande, om att det varande är och att rörelsen inte är.291 

I kontrast mot både fenomenologin och ontologin kallar den unge Fink sitt 
tänkande för en meontik, en meontisk filosofi eller en meontologi, vilka är 
uttryck som han enbart använder i sina privata anteckningar.292 Jan Gio-
vanni Giubilato skriver att Fink genom dessa benämningar framhåller den 
klassiska grekiskans subjektiva negation (me) till skillnad från den objektiva 
negationen (ouk), vilket ofta också formuleras som en skillnad mellan ett 
relativt intet och ett absolut intet.293 Medan me förnekar saken så som tänkt, 
förnekar ouk denna sak i verkligheten. Det medför enligt Giubilato att me 
on hos Fink understryker omöjligheten att tala om det absoluta (som han i 
sin ungdom förstår som den transcendentala konstitutionens liv) i positiva 
termer, men inte att det helt enkelt inte finns, det vill säga att det skulle vara 
ett ”ingenting” i en absolut mening.294 Detta är även centralt i Finks sena kos-
mologiska filosofi, som förstår kosmos utifrån dess skillnad från det varande, 

 
290 Fink, Zur Ontologischen Früchgeschichte von Raum – Zeit – Bewegung, s. 41. 
291 ”[…] die Weltstunde des Denkens […] beginnt geschichtlich mit dem ungeheue-
rlichsten Ausspruch, daß das Seiende ist – und daß die Bewegung nicht ist.” Ibid. s. 39 
”Tänkandets världsavgörande ögonblick” innebär med andra ord det eleatiska ”vara-
tänkandets” (Parmenides) seger över joniernas ”världstänkande” (Herakleitos). (Ibid. s. 
46) Talande är att rörelsen är frånvarande i Heideggers verk som ett uttryckligt tema, till 
skillnad från både tiden och rummet. Fink förhåller sig liksom Patočka kritiskt till detta. 
En central skillnad är emellertid att medan Patočka försöker formulera rörelsen utifrån 
Aristotelses, är just Aristoteles begrepp om rörelse som mest problematiskt för Fink då 
han tänker rörelsen utifrån det varande, det vill säga ontiskt-ontologiskt. 
292 Giubilato, Freiheit und Reduktion, s. 36. 
293 För en utförlig teologisk diskussion om relationen mellan me on och ouk on, varav det 
senare begreppet om intet har varit dominerande i den kristna traditionen som sett me 
on som ett hot om en dualism i skapelen, se Tillich, Systematic Theology 1. Reason and 
Revelation: Being and God. 
294 Giubilato, Freiheit und Reduktion, 40. Se Z-IV, 57b. 
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som också innebär att kosmos inte går att tala om i positiva termer.295 Giu-
bilato understryker att Fink när han framhåller denna innebörd av me on inte 
vill begränsa fenomenologin, utan ställa den meontiska negativiteten i cent-
rum för fenomenologin som dess egentliga ”sak”, till skillnad från det tran-
scendentala medvetandets absoluta status hos Husserl.296 

Det är emellertid viktigt att me on för Fink inte bara betecknar en omöj-
lighet att tala i positiva termer. Det är inte bara en formell kritik av logos 
företräde i filosofin. Det beskriver istället också en försvagning av det va-
rande (on), genom vilken det förlorar sin förstelnade och fixerade karaktär. 
Han formulerar denna försvagning som tydligast i en diskussion om be-
greppet erfarenhet hos Hegel: 

Det handlar alltså här inte om att i-sig ligger bortom vetandet, det handlar inte 
om det för vetandet ouppnåeliga, utan snarare om en försvagning av det fram-
trädandes varastyrka (i motsats till fullheten i väsendets vara): vi är fångade i det 
me-ontiska och saknar det egentligt varandes kraft, makt och härlighet; men så 
fort vi tänker det givna som framträdande har vi redan överskridit det på ett 
tomt och otillfredsställande sätt, då vi kräver ett väsen som vi först måste söka.297 

 
295 Fink frågar sig däremot i en anteckning om det vore möjligt att ge negationen i 
uttrycket ”meontisk filosofi” en positiv innebörd (Z-XV 100a-b). Kosmologin är hans 
svar på detta. 

En alternativ tolkning vore att se den meontiska filosofin som en utveckling av Hus-
serls fenomenologi, eftersom Fink använder denna benämning under sin tid som 
Husserls assistent, medan kosmologin kunde ses som en utveckling av Heideggers feno-
menologi, i vilken han överger den husserlska fenomenologins tekniska vokabulär. Finks 
anteckningar visar emellertid att detta vore en våldsam förenkling, som enbart kan moti-
veras av ett försök att ”vinna över honom” till den ena eller den andra ”sidan”. Fink var 
aldrig en ”husserlian”, trots Husserls (svårbegripliga) övertygelse om hans ortodoxi, men 
han blev inte heller ”heideggerian” (för en diskussion om Finks förhållande till Husserl 
och Heidegger se Giubilato, Freiheit und Reduktion, s. 147). 

Fink beskriver tydligt sin förståelse av kosmos i följande citat: ”Der kosmos ist nicht 
allein die Ordnung, die den erscheineneden Dingen angehört, sondern ist die Ordnung 
des Bezuges zwischen dem ápeiron, dem Abgrund aller Dinge und diesen selbst; kosmos 
ist die Ordnung des Hervorkommens und Zurückgehens der Dinge; also nicht eine 
Ordnung innerhalb des Sichzeigenden, sondern die Ordnung, die das Sichzeigende 
zusammengreift mit dem Grunde, aus dem es hervorkommt. Und dieser Ordnung war 
immer, ist und wird immer sein.” Fink, Grundfragen der antiken Philosophie, s. 119. 
296 Giubilato, Freiheit und Reduktion, s. 41 ff. 
297 ”Hier also handelt es sich nicht um die Wissensjenseitigkeit des Ansich, um die 
wissensmäßige Unerreichbarkeit, als vielmehr um die herabgeminderte Seinsstärke des 
Erscheinenden (gegenüber der Seinsfülle des Wesens); wir sind befangen im Me-
Ontischen und vermissen die Kraft und die macht und die Herrlichkeit des Eigentlich-
Seienden; aber sofern wir das Gegebene als das Erscheinende denken, haben wir es 
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Me on hos Fink måste förstås utifrån den ovanstående beskrivningen av hur 
”vi är fångade i det meontiska”, genom rörelsen av en försvagning av 
framträdelsen som substantiellt varande: omöjligheten av att tala om ”det 
absoluta” i positiva termer beror på att me on självt framträder genom ett 
berövande av positivitet, av ”satthet” (i bemärkelsen Setzung) och fixering. 
Det benämner med andra ord själva tilldragelsen av ett berövande av logos, 
och inte en dold struktur bakom det varande som inte kan utsägas: me on 
tar andan ur existensen genom att göra den mållös, vilket är oskiljbart från 
en förlust av ändamål, likt i Patočkas förståelse av existensens omskakning, 
men just därför tvingar det också fram ett tänkande av det som inte kan 
utsägas, vilket är erfarenheten av berövande ”som sådant”. 

Giubilato antyder ovanstående innebörd av det meontiska när han skri-
ver att me on är det ontiska ”före” einai, det vill säga innan det har fixerats 
som en bild av en framträdelse. Det ”före” som Giubilato har i åtanke (som 
hos Husserl återfinns i begreppet Vor-sein, som enligt Fink utgör en 
öppning mot det meontiska i hans tänkande) är visserligen det varandes ur-
sprung, men inte i bemärkelsen av ett origo som skulle ligga bortom dess 
framträdelse.298 Det som avses är istället framträdelsens framträdande, förstått 
som framträdelsens alltid redan pågående ursprung. Den meontiska försvag-
ningen av det varande är därför samtidigt en stegring av livskraft, då me on 
betecknar en rörelse av överskridande av framträdelsen i framträdelsen. Detta 
överskridande kan med Patočkas begrepp beskrivas som en “amplitud”, som 
en försvagning av den mänskliga existensen som samtidigt är en intensi-
fiering av dess liv när det berörs av fenomenets negativitet. Finks tänkande 
kan i sin helhet sägas utmärkas av en närmast akut uppfordran till att tänka 
denna rörelse som världsfenomenets egen rörelse i existensen. Det sker i en 
tid när världen har pyrt, satts i brand, och åter falnat i en explosiv beredskap – 
det vill säga under mellankrigstid, krig och kallt krig.  

Ovanstående beskrivning ska inte ”förklara” Finks tänkande utifrån dess 
empiriska omständigheter.299 Att världsfenomenet framförallt visar sig som 
en rörelsens problematik hos Fink är inte ett tecken på något annat, än att 
världen av en tillfällighet som blir till en nödvändighet träder fram i hans 
verk som frågan om en rörelse som det inte går att begripa utifrån filosofins 

 
immer schon in einer leeren und unbefriedigten Weise überstiegen mit der Forderung 
nach einem Wesen, das erst zu suchen ist.” Fink, Sein und Mensch, s. 136. 
298 Ibid. s. 46. 
299 För en biografi över Finks liv med ett rikt bildmaterial se Ossenkop/Kerckhoven/Fink 
R., Eugen Fink (1905–1975). Lebensbild des Freiburger Phänomenologen. 
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nedärvda kategorier.300 Denna oförståelse kan sägas utgöra den hermeneu-
tiska situationen för hans tänkande, som konfronterar den filosofiska tradi-
tionen med världens rörelse som tema. Det betyder att detta temas ”till-
fälliga” karaktär inte ska förstås som om man slumpmässigt stötte på något 
varande, utan att meningen med det varande i dess helhet skulle rubbas. 
Tillfälligheten kan istället sägas ha karaktären av en omskakning i Patočkas 
mening, vilket betyder att frågan om världens rörelse är drabbande hos 
Fink, utan att motiveras av något specifikt i världen. 

Från de tidiga anteckningarna fram till Traktat über die Gewalt des 
Menschen (1974) rör världens tematik hos Fink nihilismen som en ”chans” 
för tänkandet, det vill säga inte som en fråga som filosofin har arbetat sig 
fram till på ett systematiskt sätt, utan som ett problem som kastats till den 
och som den kan ta emot och tänka vidare, eller förpassa.301 Detta är anled-
ningen till att flertalet av de texter av Fink som diskuteras i det följande från 
åren kring det andra världskrigets utbrott handlar om hur tänkandet sätts i 
rörelse av världsfenomenets rörelse: för Fink är frågan om världens rörelse 
oskiljbar från frågan om tänkandets rörelse. Med epigrafen till denna inled-
ning i åtanke kan detta ”impetus” hos honom formuleras på följande sätt: 
när tillvaron förlorar greppet om framträdelsen genom världsfenomenets 
rörelse ”sätts [framträdelsen] i rörelse så att dess visande avser sådant som 
först inte visar sig, som förborgar sig och som försluter sig.” 

Trots att också Heideggers filosofi enligt Fink bär på en världsglömska, 
kan Finks tänkande beskrivas som karaktäriserat av en ”utvidgning” av 
Heideggers förståelse av relationen mellan vara och tid, som samtidigt 
ifrågasätter ontologin hos Heidegger genom just denna ”utvidgning”. I Zur 
ontologischen Früchgeschichte von Raum – Zeit – Bewegung (som först ut-
gjorde Finks föreläsningsmaterial 1951) framgår det genom den centrala 
betydelse som Fink ger icke-varat, som en fråga om världsfenomenets nega-
tiva kraft i varat (Nichtsein/me on, inte intet i en absolut mening, Nichts/ouk 
 
300 Se Finks diskussion om metodbegreppet i Zur Ontologischen Früchgeschichte von 
Raum – Zeit – Bewegung, s. 30 ff. 
301 Fink, Spiel als Weltsymbol, s. 193. Frågan om nihilismen som en chans var aktuell för 
Fink redan under 30-talet, men som anteckningarna visar var han väl medveten om ris-
kerna med detta. Han beskriver där filosofins chans i ”undergången av en kultur som 
inte levde ur livets djupaste djup. Den kristna kulturens värden går förlorade, också 
kapitalismen och vetenskapen.” I detta är Nietzsche central (”Von alten und neuen 
Tafeln”: Was fällt, das soll man noch stoßen”. Fink skriver att ”vi anar kaos”, ”de förstö-
rande tendenserna är barbariska”, men det är ändå en ”chance” (Z-XII I/1a,b). Om 
staten under denna tid skriver han: ”Staat als Untergang des Lebens in sein eigenes 
Gebilde.” Z-XII I/3a. 
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on). På så vis strävar världstematiken – icke-varats rörelse – efter att proble-
matisera ontologin som sådan, som utmärks av att tänka det varandes vara 
som orörligt.302 Det kräver enligt Fink att rummet, tiden och rörelsen tänks 
som sådana och inte utifrån det varande, som alltid är i rum, i tid och i 
rörelse.303 Han utvecklar en förståelse av detta i termer av ”varats världslek” 
(Weltspiel des Seins).304 

Heidegger öppnar enligt Fink för en sådan kosmisk innebörd av rörelsen 
när han tänker samman vara och tid – och Fink understryker i hans efter-
följd att detta ”och”, det vill säga mellanrummet, är det viktigaste i Vara och 

 
302 ”Der geschichtliche Anfang der Ontologie fällt zusammen mit dem Versuch, Raum und 
Zeit und Bewegung aus dem Wesen des Seins auszutreiben.” Fink, Zur Ontologischen 
Früchgeschichte von Raum – Zeit – Bewegung, s. 38. Se även s. 4. En central tanke hos 
Fink är att detta hör ihop med en ”uteslutning av intet från varat”. Detta är liktydigt med 
en ”utdrivning” av all ”intighet” och ”negativitet” från varat som just har bundit den 
ontologiska filosofin, det vill säga metafysikens historia”, vid intet ”som vid sin mörka 
skugga”, som också är skuggan av dess nihilism (Ibid. s. 50–51). Med andra ord har varat 
operativt tänkts utifrån ett begrepp om intet som ett absolut intet och inte som icke-vara. 
Fink beskriver med andra ord en utdrivning av det meontiska intet från varat utifrån 
tanken på ett absolut intet, som blir till en negation av varat, utifrån vilken varat be-
stämts med avseende på sitt väsen. Fröet till detta ligger enligt Fink hos Parmenides. Det 
är emellertid viktigt att understryka att han för en utförlig diskussion om hur ”ut-
drivningen” ännu inte är fullständig hos honom, i synnerhet utifrån en ingående tolk-
ning av tecknets (Semata) och skenets (Doxa) betydelse i Om naturen (Ibid.). 
303 För en utförlig kritisk diskussion om Aristoteles förståelse av rörelsen (kinesis) se 
Fink, Zur Ontologischen Früchgeschichte von Raum – Zeit – Bewegung, s. 194–207. Det 
föreligger hos Fink en viktig parallell mellan kritiken av Aristoteles och kritiken av feno-
menologin, som består i att de båda enligt honom tar sin utgångspunkt i framträdelsen 
(Fink använder här, som alltid, Phänomen och Erscheinung utbytbart). Det ger dem å 
ena sidan en förankring (Bodenständigkeit), men å andra sidan innebär det också en 
”världsglömska”, det vill säga en glömska av rummet, tiden och rörelsen som sådana. 
304 Ibid. s. 37. Fink utvecklar framförallt tanken på världen som lek i Spiel als Weltsymbol 
(1960) som också är hans mest kända verk. Det är emellertid viktigt att understryka att 
lekens problematik redan är central i Finks tidiga anteckningar, när han utvecklar sitt 
meontiska tänkande ”med och mot” Husserls fenomenologi. Han inskärper där nödvän-
digheten av en ”lekens metafysik” som står i kontrast mot metafysikens moralism. Han ser 
en sådan moralism i Husserls tanke på ett universellt telos för fenomenologin, genom dess 
postulering av en universell rationalitet. I kontrast mot det står filosofin som ”lidelse” och 
”lek”, som en ”asocial drift” som enbart en ”lekens metafysik” kan bejaka. Med det 
”asociala” avser Fink filosofins ”demoniska” karaktär, vilket betecknar dess motstånd mot 
varje universaliserande gemenskap (Z-XII 16/a, Z-XIV VI/5a, Z-XIII XVIII/7a). För en 
diskussion skillnaden mellan Finks och Husserls förståelse av det teleologiska se Sepp, 
”Finks Neubestimmung des Ideals”, s. 198–201. Leken är den tematik som Fink kanske är 
mest känd för. Här kommer den emellertid att befinna sig i bakgrunden för diskus-
sionen. Det beror på att en filosofisk tolkning av lekens betydelse hos Fink först möjlig-
görs genom den tolkning av världsfenomenets negativitet som föreslås i detta kapitel. 
”Lekens metafysik” hos Fink är därmed föremål för ett möjligt framtida arbete. 
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tid som en ”sammanställning av det oförenbara”.305 Han menar däremot att 
en mer radikal förvandling av varabegreppet först blir möjlig om vara tänks 
utifrån rörelsen som världsfenomenets rumsliggörande och tidsgivande.306 
Först då inbegrips vara i den storhet som inte bara är det varande i dess 
helhet (das Seiende im Ganzen), vilket är ett uttryck som Heidegger ofta 
använder men som enligt Fink fortfarande ligger för nära en förståelse av 
världen som en ”summa”. Han är givetvis mycket väl medveten om att 
Heidegger inte tänker världen på ett sådant kvantitativt sätt, men han me-
nar ändå att världsfenomenets icke-kvantitativa storhet inte betonas till-
räckligt hos honom, vilket leder till att den inte tillerkänns sin negativitet i 
förhållande till det inomvärldsliga. Världen blir istället till ”det inomvärlds-
liga i dess helhet” – till en mängd omvärldar (Umwelt) – inte till den nega-
tiva rörelse i ”det varande i dess helhet” som samtidigt överskrider det. Fink 
menar att det betyder att världsfenomenet inte tänks av Heidegger utifrån 
den ”kosmologiska skillnad” som utmärker det, som ger uttryck för dess 
absoluta skillnad från det inomvärldsliga.307 

Innebörden av världsfenomenets negativitet som en rörelse av icke-vara i 
det varande förutsätter att rörelsebegreppet frigörs från den metafysik som 
har förstått rörelsen som mindre varande än det egentligt varande, det vill 
säga också som mindre verklig än det substantiellt varande. Detta sker hos 
Fink genom att rörelsens icke-vara formuleras som i en icke-kvantitativ 
mening mer än det varande. Framträdandet av denna storhet är hos Fink en 
nattens problematik. Han kallar den för varats natt (Seinsnacht) för att 
understryka dess förslutenhet för den ontologiska filosofins ”ljusmeta-
fysik”.308 Följande kapitel utvecklar detta begrepp om storhet, som förblir 
operativt hos Fink själv, men som också på ett oundgängligt sätt bidrar till 
att fördjupa förståelsen av fenomenets negativitet utifrån Finks tematiska 
fokus på världsfenomenet. 

Kapitlet inleds med ett avsnitt där tänkandets orgiastiska karaktär hos 
Fink diskuteras, utifrån hans tidiga formulering av den transcendentala re-
duktionen som ett avförmänskligande (Entmenschung), och utifrån hans 

 
305 Fink, Zur ontologischen Früchgeschichte von Raum – Zeit – Bewegung, s. 42. 
306 Ibid. s. 43. 
307 Fink, Welt und Endlichkeit, s. 19. Fink förstår således världsfenomenet utifrån tanken 
på en kosmologisk skillnad i kontrast mot den ontologiska skillnaden hos Heidegger, likt 
Patočka förstod framträdandefenomenet utifrån tanken på en fenomenologisk skillnad, 
också i kontrast mot den ontologiska skillnaden hos Heidegger.  
308 Fink, Sein, Wahrheit, Welt – vor-Fragen zum Problem des Phänomen-Begriffs, s. 114. 
Se även Fink, Sein und Mensch – Vom Wesen der ontologischen Erfahrung, s. 286. 
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diskussioner om den filosofiska häpnaden (Staunen) och förundran. Nästa 
avsnitt behandlar Finks tolkning av den transcendentala dialektiken hos 
Kant, med en särskild tonvikt på de transcendentala antinomierna och det 
transcendentala idealets dialektik om realitetens allt, vilket är centralt för en 
förståelse av världsfenomenet hos Fink. Avsnittet förhåller detta till de få 
ledtrådar som finns vad gäller hans tolkning av det matematiskt sublima i 
Kritik av omdömeskraften, som han kallar för ”det främmande sublima”.  

Även om det sublima enbart har en operativ roll hos Fink är det centralt 
för tolkningen av världsfenomenets negativitet. Det beror på att det begrepp 
om en absolut storhet som hör till det matematiskt sublima är avgörande 
för en fördjupad förståelse av fenomenets negativitet som en orgiastisk 
rörelse av existensen. Med utgångspunkt i detta diskuteras därefter inne-
börden av världsfenomenets sublima karaktär utifrån gränsens tematik. Det 
sker med hjälp av den unge Finks begrepp om den ursprungliga temporali-
teten som ett avförverkligande (Entgegenwärtigung), som formuleras som 
en gränsens tid. Denna diskussion finner stöd i synnerhet i Jean-François 
Lyotards och Jean-Luc Nancys läsningar av det sublima hos Kant. Avslut-
ningsvis fördjupas tolkningen av världsfenomenets negativitet utifrån det 
begrepp om en ontisk närhet som Fink skisserar i seminariet om Hera-
kleitos fragment som han ledde tillsammans med Heidegger 1966/67. 

§4.1 Tänkandets orgiastiska rörelse hos Eugen Fink 

Filosofins början är att erfara bakgrunden, att spåra den kusliga 
tomhet som ligger bakom oss, intets natt, som öppnar sig bakom oss, 
glömskans avgrundliga djup som håller oss föryttrade och som hem-
längtan och den stora längtan driver oss till att vilja ”erinra”. Filosofi 
är erinring.309 

Eugen Fink kan sägas förstå tänkandet som orgiastiskt i den mening som 
detta begrepp diskuteras i föregående kapitel, när det formuleras som själva 
rörelsen av de omskakades förvandling till ”världsbetraktare”, till dem som 
vittnar om det som sker i världen utifrån en samtidig närhet och distans till 
 
309 ”Die Erfahrung des Hintergrunds machen, ist der Beginn der Philosophie, das Spüren 
jener unheimlichen Leere, die hinter uns liegt, der Nacht des Nichts, die hinter uns 
gähnt, der abgründigen Tiefe der Vergessenheit, die uns entäußert hält und die ’erin-
nern’ zu wollen uns das Heimweh und die große Sehnsucht treibt. Philosophie ist Erin-
nerung.” Z-VI/4b 



 
VARA – FRAMTRÄDANDE – VÄRLD 

 
 

 130

världen. Finks eget tänkande är utmärkt av en sådan rörelse, men det är 
också denna rörelse som står i centrum för det, även om han själv inte 
tematiserar den i termer av det orgiastiska. Han använder emellertid besläk-
tade uttryck, som när han i sina tidiga anteckningar (ofta i anslutning till 
Nietzsche) beskriver filosofin som ”demonisk”, som ”skapande lidelse” och 
som ”inre nödvändighet”. Den ger enligt honom liksom konsten och reli-
gionen uttryck för livets ”suveränitet”, vilket för tankarna till Georges Ba-
tailles formulering av suveräniteten som en undandragelse från använd-
barheten.310 Filosofin, religionen och konsten är också enligt Fink patiska 
”bortom rationalitet och irrationalitet” eftersom de utmärks av ett offer till 
intet.311 Filosofin är därmed en förbrytelse mot allt som är heligt: den är 
längtan, överflöd, ett heligt vansinne ”som tänker ursprunget”, utan att vara 
en ”ursprungets logik” eller en ”ursprungets metafysik”.312 Den vågar ett 
”språng in i intet”, som Fink formulerar det i anslutning till Hegel, som 
överger världen som en trygg plats för människan.313  

Filosofins orgiastiska karaktär hos Fink visar sig också genom hans for-
mulering av den transcendentala reduktionen som ett ”avförmänskligande” 
(Entmenschung), som han förstår som en ”sprängning” av den ”världs-
apperception” som rymmer varje ”självapperception”, det vill säga männis-
kans positionering av sig själv i världen som en bestämd ”jag-människa”:314 
 
310 Z-XIII IV/3a. Jfr. Bataille, La Souveraineté, s. 248. Den realpolitiska kontexten av detta 
är tydlig (dessa anteckningar är från början av 30-talet), då Fink menar att det demo-
niska i filosofin gör det möjligt för den att undgå den politiska reglering av livet som 
alltid underställer det ändamål, vilket enbart kan ske på grundval av ”det varandes dik-
tatur”, det vill säga diktaturen av en självontifierande mänsklighet som hårdnar politiskt 
ju mer försjunken ontifieringen är (Z-VII XVII/20b). Därför beskriver Fink i en anteck-
ning nationalsocialismen som oskiljbar från den politiska människans företräde, ut-
märkt av en beslutsamhet och en handlingskraft som utgår från ”själviskheten” (Selbst-
sucht) hos en trängtan efter ett substantiellt vara, efter stabiliteten i en absolut onti-
fiering. Förstådd på det sättet är nazismen inte ”omänsklig”, utan springer ur viljan till 
ett absolut förmänskligande av världen. Gentemot det gör enligt Fink filosofin, konsten 
och religionen motstånd genom sin demoniska lidelsekaraktär (som enligt Fink är att 
skilja från de konkreta former som filosofin, konsten och religionen antar som givetvis 
mycket väl kan vara fascistiska) (B-VII 27a). Jfr. Fink, Vom Wesen des Enthusiasmus. 
311 Z-XIII IV/1b, 8a; Z-XI II/11b; Z-XII 26b. 
312 Z-VII XVII/27a, 28a; Z-X 9b. 
313 ”Der Anfang der Philosophie ist, das Absolute zu denken (Hegel), ist die freie Tat, sich 
anheimzugeben dem Ursprung, sich zu begeben aller Menschenheimat und Heimwelt-
lichkeit, ist die Verwegenheit und das Wagnis des Sprunges ins Nichts.” Z-X 9b. 
314 Detta är centralt i den sjätte cartesianska meditationen, men också i ”Die phäno-
menologische Philosophie Husserls in der gegenwärtigen Kritik” där Fink uttryckligen 
bekämpar nykantianismen med dess tonvikt på självapperceptionen. Artikeln ska utåt 
sett försvara Husserls fenomenologi mot nykantianerna, men mellan raderna är den 
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den transcendentala reduktionen är ”en omskakning som upphäver för-
trogenheten med världen i dess helhet och förvandlar den till en radikal gåt-
fullhet”.315 Världen blir med andra ord främmande för människan genom en 
sprängning av hennes reflexiva relation till sig själv. Till skillnad från hos 
Husserl ska därmed transcendentala reduktionen enligt Fink inte förstås 
som en återgång till alla tings subjektiva grund.316  

Belysande liknar Martina Schrebel den transcendentala reduktionens 
explosiva karaktär hos Fink vid den typ av sprängning som sker i ett sten-
brott, när en bergssida genom att rasa samman avslöjar den sedimentering 
som strukturerat dess fasta form, vilket är en sedimentering till vilken ”jag-
identiteten” hör.317 Som Giubilato beskriver det innebär avförmänskligan-
dets sprängning av denna identitet att den absoluta konstitutionens själv-
förmänskligande, dess objektivering i form av en viss ”mänsklighet”, kan 
spåras genom vad som kan kallas för en ”transcendental genealogi”. Det är 
enligt Fink den transcendentala tendensen av en ”ekbas” som åter ”intar” 
(nichtet) framträdelsen genom att återföra den till dess framträdande.318 
Denna rörelse av en ”återgång”, det vill säga av en transcendental reduktion, 
”vaknar i människan som en drift som hämmar allt hennes förgiltigt-
tagande” och som därmed också ”upphäver människan själv”:  

[…] hon avförmänskligar sig genom fullföljandet av epochēn, det vill säga, hon 
frilägger den transcendentala åskådaren i sig och förgås i den.319 

 
också en kritik av Husserl som pekar mot en fenomenologi i vilken fenomenets nega-
tivitet står i centrum. 
315 Fink, VI Cartesianische Meditation: Texte aus dem Nachlass Eugen Finks (1932) mit 
Anmerkungen und Beilagen aus dem Nachlass Edmund Husserls (1933/34), s. 33. 
316 Fink, Einleitung in die Philosophie, s. 35. 
317 Scherbel, Phänomenologie als absolute Wissenschaft. Die systembildende Funktion des 
Zuschauers in Eugen Finks VI. Cartesianischer Meditation, s. 46 ff. 
318 Giubilato, Freiheit und Reduktion, s. 170–171. Den unge Fink diskuterar i sina anteck-
ningar denna återgång utifrån de nyplatonska termerna katabas och ekbas, som beteck-
nar det absolutas fria emanation ur sig självt och dess återgång till sig självt (Fink förstår 
med andra ord den transcendentala reduktionen som en form av ekbas, eller som han 
också formulerer det som ett ”intande” [Nichtung] av det absolutas ”avintande” [Ent-
nichtung] av sig självt) (Ibid. s. 186, 189). 
319 ”Die transzendentale Tendenz, die im Menschen erwacht, die ihn dazu treibt, einmal 
alle Geltungen zu inhibieren, hebt der Menschen selbst auf, der Mensch entmenscht sich 
im Vollzug der Epochē, d. h. er legt den transzendentalen Zuschauer in sich frei, er ver-
geht in ihn.” (Fink, VI Cartesianische Meditation, s. 43 ff.). I Finks diskussioner om den 
transcendentala reduktionen är (som i ovanstående citat) ett begrepp om upphävning 
(Aufhebung) starkt närvarande. Förutom den uppenbara kopplingen till Hegel har detta 
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Innebörden av ”den transcendentala åskådaren“ är omdiskuterad. Husserl 
förhåller sig kritiskt till Finks formulering av den transcendentala reduk-
tionen som ett avförmänskligande, då han menar att den inför ett alltför 
radikalt brott mellan subjektet och ”den transcendentala åskådaren”.320 Det 
viktiga för Fink är emellertid att fenomenet – som han i den sjätte cartesian-
ska meditationen fortfarande förstår som den transcendentalt konstituerande 
processen – inte går att tänka så länge människan är fångad i apperceptionen 
av sig själv som ”jag-människa”. Hon kan med andra ord inte förhålla sig till 
världen som en helhet utifrån självapperceptionens reflexivitet, eftersom den 
reducerar världsfenomenet till något som kan förklaras utifrån denna ref-
lexivitets horisonter. ”Den transcendentala åskådaren” betecknar därför enligt 
Fink inte en ”position” ovan eller bortom världen. Den är istället den absolut 
konstituerande processens framträdande ”för sig”, från att ha varit försluten ”i 
sig” i den naturliga inställningen. Den unge Fink liknar detta vid ett upp-
vaknande när han skriver att ”den transcendentala åskådaren” väcks genom 
”människans avförmänskligande i anden”.321 

Det som ”väcks” genom den transcendentala reduktionen är emellertid 
inget annat än en närhet till världens tillblivelse som en helhet av mening, 
som samtidigt utmärks av en distans till dess givna mening. Som Scherbel 
understryker beror denna distans på att den transcendentala åskådaren har 
en ”’som-om’-karaktär”, vilket betyder att dess ”åskådande” ser ”igenom” 
den naturliga inställningens transcendentala sken, men utan att kunna inta 
en absolut position utifrån vilken den skulle kunna närvarogöra detta sken 
som en framträdelse.322 ”Åskådandet” utmärks istället av en kontinuerligt 
negativ rörelse som ”genomskådar” den naturliga inställningens ”som-om”-

 
begrepp ett starkt romantiskt-filosofisk drag hos Fink som i denna avhandling enbart 
antyds i den senare diskussionen om det sublima. Jfr. följande fragment av Novalis som 
en beskrivning av existens i negativitet: ”Ich bin nicht inwiefern ich mich setze, sondern 
inwiefern ich mich aufhebe – Ich bin nicht, inwiefern ich in mir bin, mich auf mich 
selbst anwende.” Novalis, Schriften. Bd. 2, s. 196.  
320 För en diskussion om den transcendentala åskådaren hos Fink se Scherbel, ”Die Tran-
scendentale Subjektivität – eine ’Spekulative Niete’?. Eugen Finks Interpretation des 
transzendentalen Scheins”, s. 169–193. För en filologiskt utförlig diskussion om Husserls 
kritik av Fink på denna punkt se Kerckhoven, Mundanisierung und Individuation bei 
Edmund Husserl und Eugen Fink: die sechste Cartesiansiche Meditation und ihr “Einsatz”. 
321 Z-VIII 17c. Att ”den transcendentala åskådaren” har sovit i människan gör att män-
niskan (förstådd som självapperceptionen ”jag-människa”) är det absolutas sömn (Fink, 
Einleitung in die Philosophie, s. 30). Detta kapitels sista avsnitt visar att sömnen och upp-
vaknandet förblir viktiga teman hos den sene Fink. 
322 Scherbel, ”Die Transcendentale Subjektivität – eine ’Spekulative Niete’?. Eugen Finks 
Interpretation des transzendentalen Scheins”, s. 186. 
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struktur. I introduktionen till sin franska översättning av den sjätte car-
tesianska meditationen beskriver Nathalie Depraz den vakande karaktär 
som kännetecknar Finks förståelse av den transcendentala åskådarens ”ge-
nomskådande”, som enligt henne också kännetecknas av en etisk hållning 
till den givna meningen, då vakan innebär att fenomenologen inte förlorar 
sig i denna mening.323 

Ovanstående diskussion visar att grunddragen för den dimension av 
åskådande (Zuschauung) som Fink framhåller, trots sin starkt idealistiska 
framtoning (i den tyska idealismens mening), utmärks av den orgiastiska 
rörelse som föregående kapitel beskriver som en förutsättning för förståel-
sen av ”de omskakade” som världsbetraktare: det som avses är framförallt 
”åskådandet” som en öppning, som en exponering, av framträdelsens fram-
trädande i existensen. 

Begreppen ”världsbetraktare” och ”transcendental åskådare” har givetvis 
helt skilda kontexter, då det förra kommer från Hannah Arendts politiska 
tänkande och det senare från Finks formulering av en metodlära för feno-
menologin. Det centrala i detta sammanhang är emellertid att de båda på 
sitt sätt kräver att människan ”förgås” genom vad Patočka kallade för en 
”meningsförlust”. Hos Arendt innebär det att människans ”egoism”, i be-
märkelsen av hennes sensus privatus, måste ges upp till förmån för sensus 
communis öppenhet för meningens pluralitet. Hos den unge Fink handlar 
det om själva möjligheten att kunna förhålla sig till tillblivelsen (werden) av 
denna pluralitet på en fenomenologiskt-transcendental nivå.324 Den transcen-
dentala åskådaren är med andra ord estetisk, då hon som Giubilato formu-
lerar det betraktar ”världskonstitutionens drama” och ”konstitutionens oer-
hörda skådespel” genom reduktionens avförmänskligande, som likt smakom-
dömets intresselöshet sätter apperceptionen ”jag-människa” ur spel.325 

Finks omformulering av den transcendentala reduktionen som ett avför-
mänskligande har därmed mer gemensamt med den negativitet som känne-
tecknar Patočkas begrepp om meningsförlust, än med Husserls förståelse av 
reduktionen som en ”återgång” till meningens subjektiva grund (i själva 
verket är den transcendentala reduktionen hos Fink med all sannolikhet en 
 
323 Depraz, ”La Sixième méditation cartésienne: fécondité et tensions d’un dialogue 
philosophique”, s. 50. 
324 Den transcendentala åskådaren ”ser” korrelationen mellan den transcendentala kon-
titutionen och det naturliga erfarenhetsliv som springer ur denna konstitution. För en 
diskussion om detta se Scherbel, Phänomenologie als absolute Wissenschaft. Die system-
bildende Funktion des Zuschauers in Eugen Finks VI. Cartesianischer Meditation, s. 48. 
325 Giubilato, Freiheit und Reduktion, s. 137. 
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viktig inspiration för Patočka). Det beror på att Fink tänker den tran-
scendentala reduktionen utifrån en insikt om att fenomenet inte visar sig 
inom ramen för en korrelationsstruktur. Det är enbart utifrån en sådan 
struktur som människan framträder för sig själv som ”jag-människa”, det 
vill säga när hon förstår sig själv utifrån sin relation till framträdelse. 
Människan är enligt Fink istället bara skenbart fenomenologins subjekt, 
vilket leder honom till att förhålla sig till filosofin som en möjlighet efter 
människan och inte för människan.326  

Att filosofin enligt Fink är en möjlighet ”efter” människan understryks 
genom den sakligt omotiverade karaktär som den transcendentala reduk-
tionen har hos honom, med vilket han menar att den inte kan motiveras av 
någon given mening. Den svarar inte mot problem givna i den naturliga 
inställningen. Den har däremot existentiella motiv vars ”empiriska” skep-
nad kan skifta men som alla har något demoniskt över sig, som Fink åter 
formulerar det i ett brev till Ludwig Landgrebe, vilket ska understryka att 
människan inte är subjektet bakom dessa motiv (i detta brev försvarar Fink 
sin förståelse av den transcendentala reduktionens omotiverade karaktär 
mot Landgrebes kritik).327 Som redan betonats avser det demoniska i denna 
mening den orgiastiska rörelse som möjliggör meningsförlust, genom att 

 
326 ”Der ’Mensch’ ist das Subjekt der Erscheinung des Phänomenologisierens, d.h. der 
Mensch ist das in der natürlichen Einstellung erscheinende: scheinbare Subjekt“. Fink, 
VI Cartesianische meditation, s. 125 ff.. Se även Ibid. s. 132–133. 
327 Brev från 05.06.34. Fink, Phänomenologische Werkstatt. Denna tolkning av den tran-
scendentala reduktionen hos Fink skiljer sig från Sebastian Lufts läsning i Phänomeno-
logie der Phänomenologie – Systematik und Methodologie der Phänomenologie in der 
Auseinandersetzung zwischen Husserl und Fink. Luft skriver att epochēn hos Husserl 
motiveras av ett viljemässigt beslut som inte har något motiv i den naturliga inställ-
ningen, medan han menar att sådana motiv finns hos Fink. Luft skriver att Husserl kri-
tiserar dessa motiv för att visserligen vara tragiska, men att de antingen leder till hopp-
löshet eller inte förmår spränga den bekanta världen (Heimwelt) och på så sätt inte kan 
inleda reduktion. Enligt Husserl måste denna sprängning istället ske mot den universella 
värld som som inbegriper alla partikulära världar (eidetiskt) (Ibid. s. 81–82, 92, 97–104). 
Denna tolkning tar inte hänsyn till den åtskillnad Fink gör mellan sakliga och existen-
tiella motiv, varav de förra hör till den naturliga inställningen. De existentiella motiven 
sker däremot inte i den naturliga inställningen utan betecknar dess sprängning. Den 
centrala skillnaden från Husserl är i själva verket omvänt att hans förståelse av reduk-
tionens möjlighet enligt Fink fortfarande är naiv då den formuleras utifrån en viljeakt, 
det vill säga utifrån det subjekt, apperceptionen ”jag-människa”, som är fångat i den 
världsapperception som utmärker den naturliga inställningen. Giubilato understryker 
att den transcendentala reduktionens omotiverade karaktär hör ihop med Finks uppfatt-
ning om filosofins autonomi, som består av tre moment: utkast av grundproblem, utkast 
av den filosofiska existensens modus, samt utkast av de ändamål som inbegrips i detta 
modus (Giubilato, Freiheit und Reduktion, s. 102, 125). 



 
4. VÄRLDSFENOMENETS NEGATIVITET 

 

 135

öppna för en uttrycklig relation till fenomenets negativitet och därmed för 
en ”världsbetraktande” hållning till framträdelsen i dess helhet. Det medför 
att de existentiella motiven i Giubilatos efterföljd kan formuleras som filo-
sofins arché tes kinéseos, då de enligt Fink sätter tänkandet i rörelse och 
därmed också utgör dess början.328 

Det orgiastiska drag som är karaktäristiskt för den transcendentala re-
duktionen hos Fink återkommer också i hans tolkning av den filosofiska 
förundran som utmärkt av en häpnad (Staunen).329 Han understryker ge-
nom detta begrepp att det filosofiska tänkandets början är drabbande (Das 
Staunen überfällt),330 när existensen häpnar över den naivitet som den 
”avsätts” från då den kastas in i vad Patočka kallade för ”det problematiska”:  

 
328 Ibid. s. 103. 
329 Fink diskuterar förundran och häpnaden framförallt i ”Die Entwicklung der Phäno-
menologie Edmund Husserls” (i Nähe und Distanz) och ”Das Problem der Phänome-
nologie Edmund Husserls” i Fink, Studien zur Phänomenologie 1930–1939. Båda tex-
terna är från tiden kring krigsutbrottet 1939. Finks tolkning av thaumazein påminner 
om Heideggers diskussion om detta begrepp i Grundfragen der Philosophie: ausgewählte 
”Probleme” der ”Logik” (GA 45) från 1937/38, där Heidegger lägger tonvikt på den häp-
nande (Erstaunen) grundstämning som enligt honom kännetecknar thaumazein, till 
skillnad från den föremålsliga karaktär som tolkningen av detta begrepp ofta har när det 
förstås som en form av förundran. Liksom hos Fink är det häpnadsväckande enligt 
Heidegger inte något ovanligt (vilket han menar utmärker beundran och förundran) 
utan den naturliga inställningen eller vardagligheten själv. I häpnaden blir därmed det 
vanligaste till det mest ovanliga (Heidegger, GA 45, s. 166): ”Das Er-staunen weiß keinen 
Einweg in die Ungewönlichkeit des Gewöhnlichsten von Allem, sowenig wie einen 
Ausweg – es ist vor die Ungewönlichkeit des Gewönlichen gesetzt, inmitten des Gewön-
lichen von Allem.” Ibid. s. 167. Häpnaden rör därmed det varande i dess helhet och ut-
märks av känslan av att ”varken veta ut eller in” (Nicht-aus-und-ein-Wissen) med avse-
ende på denna helhet (Ibid. s. 152). Heidegger förstår detta att ”varken veta ut eller in” 
som öppningen av mellanrummets (Zwischen) tid-rum i vilket tänkandet av vara blir till 
en nöd som bestämmer tillvaron som genom ”en gåvas överflöd” (Ibid. 153). 

Det är dokumenterat att Fink regelbundet följde Heideggers föreläsningar 1928–
1932 (Ossenkopp/Kerckhoven/Fink R., Eugen Fink (1905–1975). Lebensbild des Freibur-
ger Phänomenologen, s. 17). Efter nationalsocialisternas maktövertagande förlorar Fink 
den finansiering han hade som Husserls assistent men fortsätter sitt samarbete med 
Husserl fram till hans död 1938. 1939 emigrerar Fink till Leuven där Herman Leo van 
Breda grundat Husserlarkivet. Där föreläser han om den fenomenologiska reduktionen, 
om Heideggers filosofi, om Andens fenomenologi, och om Rilkes Duinoelegier (Ibid. s. 23). 
330 Fink, Einleitung in die Philosophie, s. 17, 19. 
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Häpnaden är väsentligen av-sättande: den kastar människan ur hennes fångad-
het genom att anklaga henne för den; först som anklagad på detta sätt (PROB-
LEMA) blir den till ett problem för henne.331  

Enligt Fink gör häpnaden förundran filosofisk genom att skänka den dess 
drabbande och totala karaktär, genom en blixtrande uppkomst av en känsla 
för världen.332 Den kan därför formuleras som ett blixtrande uppvaknande – 
”det är häpnadsväckande” – men detta uppvaknande är enbart filosofiskt 
inför det förundransvärda i världens förvändning (”genom häpnaden för-
vänds världen”, skriver Fink med en anspelning på Andens fenomenologi) 
när ”människans autarki” ”prisges”.333 Det sker här en ”omkastning” (kata-
strephein) som innebär att existensen sveps med av världsfenomenets nega-
tivitet, närmast att likna vid den ”fullhet” som Patočka talade om i anslut-
ning till Dostojevskij. Fink själv beskriver denna ”fullhet” i termer av ett 
överflöd i följande anteckning: 

Det absoluta är människans överflödande icke-väsen [Unwesen], överflödets 
väsenlöshet. Filosoferande är det katastrofalt tänkande livets överflöd, dess 
slungande av sig självt över och ut från sig självt. Den överflödande människan 
är ”övermänniskan”, den eskatologiska människan, det stora slutets människa: 
människan till ända, den avförmänskligade människan. – Att filosofera betyder 
att tänka människan till slutet, låta henne komma till ända, frambesvärja existen-
sens eskatologi.334 

 
331 ”Das Staunen ist wesenhaft ent-setzend: Es setzt den Menschen heraus aus einer 
Befangenheit und wirft ihm diese dadurch gerade vor; als so Vorgeworfenes (PROB-
LEMA) wird sie allererst für ihn Problem.” Giubilato påpekar att Finks beskrivning av 
människans ”av-sättning” genom häpnad ska förstås utifrån ekplexis (Giubilato, Freiheit 
und Reduktion, s. 118). Reiner Schürmann understryker i sin tolkning av Plotinus i 
Broken Hegemonies att ekplexis utmärks av en fasa, som beror på den samtidiga viljan att 
förenas med det ena och att besitta det ena. Det är därmed en ”henologisk fasa” inför att 
ge upp viljan att besitta sig själv genom en vilja till sig själv (Schürmann, Broken Hege-
monies, s. 175 not. 70, 178). En tolkning av nyplatonismen är starkt närvarande i den 
unge Finks anteckningar, och det vore intressant att förhålla hans meontiska filosofi och 
kosmologi till Schürmanns henologi, som båda pekar mot en det transcendentala skenets 
fenomenologi. 
332 Fink, Existenz und Coexistenz: Grundprobleme der menschlichen Gemeinschaft, s. 14. 
333 Z-VII XIV/1a, b. Jfr. Fink, Einleitung in die Philosophie, s. 15, 19. 
334 ”Das Absolute ist das exzessive Unwesen des Menschen, die Wesenlosigkeit der 
Exzession. Philosophieren als katastrophales Denken ist der Exzeß des Lebens, die 
Schleuderung seiner selbst über es hinaus. Der exzessive Mensch ist der „Übermensch“, 
der eschatologische Mensch, der Mensch des großen Endes: der Endmensch, der ent-
menschte Mensch. – Philosophieren heißt den Menschen zu Ende denken, ihn enden las-
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Först genom en sådan ”omkastning” kan filosofin bli till ett ”spontant ut-
kast av problem”.335 I denna ”katastrof” finns däremot inget subjekt som väl-
jer sina frågor. De frågor som drabbar tillvaron är istället själva explosiva till 
sin karaktär, eftersom de potentiellt skakar om varje ny plats som män-
niskan kan tänkas försöka finna för sig i världen. Det gör att filosofin som 
”katastrofisk” utmärks av vad Fink beskriver som en ”kosmisk förensling” 
(kosmische Vereinsamung) och en ”monstruös ensamhet”. Med det menar 
han inte att filosofiskt tänkande sker genom isolering. Som han uttrycker 
det är filosofin tvärt om fjärran från allt ”egocentriskt vanvett” eller en på 
sig själv säker ”privatexistens”.336 Filosofin är med andra ord fjärran från 
den världsförslutenhet som är utmärkande för sensus privatus, som det 
diskuteras i föregående kapitel utifrån Arendt.  

Det filosofiska tänkandet väcks enligt Fink inte heller av konstigheter 
och sällsamheter. Den ”monstruösa ensamhet” som utmärker det beror 
istället på att existensen blir främmande för sig själv. Först då sätts tän-
kandet i rörelse.337 Uttrycken ”monstruös ensamhet” och ”kosmisk fören-
sling” är två av Finks formuleringar av denna rörelse, som inte betecknar en 
förslutning utan en öppning av existensen för världsfenomenet. Det sker 
genom en orgiastisk rörelse som innebär att existensen rör vid den nattliga 
dimension av världen som Fink menar att filosofin ännu inte har tänkt i 
egen rätt. Det beror enligt honom på att den har varit en ”ljusmetafysik” för 
vilken det öppna och det som står i det öppna, det vill säga ”dagen”, har haft 
ett företräde: 

Är ”världen” […] bara den skönt ordnade sammanfogningens kosmos – eller är 
framträdandets och sig-visandets ljusdimension bara ett av världens moment, i 
strid med ”nattens” dimension, som aldrig är förhanden, aldrig given, som aldrig 

 
sen, heraufbeschwören die Eschatologie der Existenz.” ZV VI/33a, 33b. Se även Fink, 
Zur ontologischen frühgeschichte von Raum – Zeit – Bewegung, s. 17. 
335 B-VII 23a; B-VII 1ᵇ/7a. 
336 Z-VII VIII/2a,b. Se även Fink, VI Cartesianische Meditation, s. 120/110 
337 Fink, Einleitung in die Philosophie, s. 18–19. Som Fink skriver med avseende på sin 
formulering av reduktionen som ett avförmänskligande får detta inte heller förstås som 
en förvandling i människan, vilket han menar är det grövsta missförståndet avseende 
fenomenologin (Fink, VI Cartesianische Meditation, s. 49). Det är emellertid också riktat 
mot Husserl själv, vars strävan efter att återgå till ett inre utmärkte hans sökande efter en 
apodiktisk visshet för fenomenologin som första filosofi, vilket enligt Fink i grunden är 
förvänt (grundverkehrt). ”Ist der Rückgang auf sichere und apodiktisch gewisse Wahr-
heiten nicht ein Ausweichen von der eigentlichen Problematik, eine Flucht vor der 
Unsicherheit und Unheimlichkeit des erschütterten menschlichen Daseins? Entspringt so 
die Methode der Epochē einer Sicherungstendenz? ”. Ibid. s. 50. 
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visar sig? [---] denna spekulativa tanke kan aldrig uppvisas fenomenologiskt 
[…]338 

4.2 Världsfenomenet och realitetens allt 

Det var den nattliga dimensionen i Finks tänkande som inspirerade Patočka 
till att formulera sin förståelse av pólemos och det orgiastiska i Kätterska 
essäer. Det är den natt som Patočka i brevet citerat i en av epigraferna till 
detta kapitel skriver att Fink har återupptäckt ”för vår tid”. Den följande 
diskussionen tar fasta på detta när ”nattens” betydelse för förståelsen av 
världsfenomenets negativitet utvecklas utifrån Finks tolkning av den tran-
scendentala dialektiken hos Kant.  

I en anteckning skriver Fink att den meontiska filosofin är en det 
transcendentala skenets fenomenologi.339 I Kants termer betyder det att den 
utmärks av att försöka begripa (Begreifen) det obetingade, det vill säga det 
som drar sig undan framträdelse i framträdelsen, och inte förstå (Verstehen) 
varseblivning.340 Eftersom det transcendentala skenet innebär att det obe-
tingade visar sig som om det vore en framträdelse, står en förlust av erfaren-
hetens ”som”-struktur med avseende på det obetingade i centrum för en 
fenomenologi om detta sken. Meontiken kan därmed, förstådd som en det 
transcendentala skenets fenomenologi, enbart ”begripa” det obetingade nega-
tivt, då den ”som-struktur” som har bildat tillvarons omvärld bryter samman 
och visar sig i moduset ”som om”.  

Världsfenomenets framträdande som ett världssken (Weltschein) sker 
genom en förlust av klarhet över världens innebörd, genom en menings-
förlust. Det är kännetecknande för Finks tänkande, och understryker att det 
kan förstås som en vidareutveckling av den ”positiva” innebörd som 
Heidegger ser i den transcendentala dialektiken, när han tolkar dess ”natur-
liga metafysik” som en beskrivning av tillvarons sätt att ursprungligen vara i 

 
338 ”Ist die ’Welt’ [...] nur der Kosmos der gegliederten schönen Fügung – oder ist der 
Lichtbereich des Erscheinens und Sichzeigens nur ein Moment der Welt – und gegen-
wendig bezogen auf eine nie vorhandene, nie gegebene, nie sich zeigende Dimension der 
’Nacht’? [---] dieser spekulative Gedanke kann nie zu einer phänomenologischen Aus-
weisung kommen […]” Fink, Existenz und Coexistenz, s. 198. 
339 Z-VII XXI/15a. 
340 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A311/B367. 
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sanning och i osanning samtidigt.341 Till skillnad från hos Heidegger, som 
inte tematiserar detta vidare i någon större utsträckning, blir emellertid 
Kants transcendentala dialektik till den kanske mest grundläggande 
inspirationen för Finks tänkande. I synnerhet är de transcendentala anti-
nomierna och det transcendentala idealet centrala.342 Det beror på att Kant i 
dem enligt Fink är den förste att väcka frågan om världen som ett eget 
filosofiskt problem.343 Han menar att Kant framförallt visar att varje försök 
att tänka totaliteten som en kvantitativ storhet bringar förnuftet i konflikt 
med sig självt.344 Fink tolkar detta som en i spekulativ mening positiv utsaga. 
Världsfenomenet är inte en kvantitativ storhet: det kan endast framstå som 
en sådan om det behandlas som om den vore en framträdelse, vilket sker i 
den naturliga inställningen. Centralt för Fink är att när Kant visar att 
världen inte kan förstås som en kvantitativ storhet, visar han samtidigt att 

 
341 Det finns dock inga textuella belägg för att Fink inspirerats till detta av Heidegger. Att 
så inte är fallet styrks genom att Fink ofta använder just den transcendentala dialektiken 
som en kritisk utgångspunkt när han diskuterar Heidegger. 
342 Hos den unge Fink är de transcendentala paralogismerna också viktiga då de påvisar 
den transcendentala subjektivitetens skillnad från varje ändligt varande subjekt, eller 
som Giubilato formulerar det mellan det absolutas konstituerande liv och den konstitue-
rade människan (Giubilato, Freiheit und Reduktion, s. 40). Paralogismerna förlorar sin 
betydelse för Fink ju mer han distanserar sig från Husserls fenomenologi. 
343 I detta har Kant ett företräde framför Tyska idealismen där världen enligt Fink åter 
hamnar i skymundan som ett problem i egen rätt (Fink, Welt und Endlichkeit, s. 98). En 
positiv läsning av Hegels dialektik måste därför utgå från Kant: ”Die ’Dialektik’ der 
Hegelschen Philosophie ist gegründet in der Heimat des transzendentalen Scheins, in 
der katabantischen Ohnmacht der ekbantischen Erkenntnis“ (ZV VI/33b). Att Kant re-
dan har denna betydelse för den unge Fink framgår av de tidiga anteckningar där han 
beskrivs som den förste att på ett filosofiskt sätt utarbeta ”världsproblemet” (Z-XIII 35a, 
42a, jfr. Z-VII XVII/10b, 26a, 32b). Likaså framhåller Fink Kant i den sjätte cartesianska 
meditationen där hans dialektik beskrivs som en öppning mot en ”konstruktiv feno-
menologi”: ”Anmerkung. Die Charakteristik der konstruktiven Phänomenologie als 
’transzendentaler Dialektik’ hat, trotz der prinzipiellen Verschiedenheit, in ihrem An-
klang an den Kantischen Begriff das mit jenem gemein: 1. dass hier wie dort gefragt wird 
nach prinzipiell un-gegebenen Ganzheitsstrukturen: hier nach der Totalität der trans-
zendentalen Subjektivität; dort nach der Totalität der ’Erscheinungen’ (kosmologische 
Antinomien); 2. dass hier wir dort in einer den Dogmatismus der Glaubensmetaphysik 
überwindenden Weise um die Fragen der ’Unsterblichkeit’ geht: hier um die Frage nach 
Existenzdeckung des transzendentalen Subjekts mit seiner verweltlichten Selbst-
objektivation (also um das Problem, ob in der Sphäre der Transzendentalität überhaupt 
prinzipiell ein Ende des Lebens möglich ist); dort um die ’Paralogismen der reinen 
Vernunft’; 3. dass hier wie dort eine grundsätzliche Unterscheidung des Verstehensprin-
zipes im Gegensatz zur ’transzendentalen Analytik’ vorliegt: hier ist das Verstehen nicht 
mehr ’intuitiv’, sondern ’konstruktiv’; dort nicht mehr von ’konstruktivem’, sondern nur 
’regulativem’ Gebrauch.” Fink, VI Cartesianische Meditation, s. 70. 
344 Fink, Einleitung in die Philosophie, s. 81, 110, 114. 
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den inte kan förstås i termer av en horisont.345 Liksom serien är horisonten 
en inomvärldslig framträdelse utifrån vilken världen får en potentiellt 
ändlös karaktär.346 Genom de transcendentala antinomiernas dialektik fram-
går istället att världen varken kan sägas vara ändlös eller ha en början.347 
Den upplöses istället i ett ”intet”: 

Kant hade fullständigt rätt i att säga att den strid mellan kosmologiska idéer han 
talar om “handlar om intet“ (A501/B529). De handlar om intet eftersom de är 
utan objekt, eller ska intet här förstås än mer ordagrant? Är världen, det varande 
i dess helhet, just i helhetligheten av sin helhet ett intet, eller intet [das Nichts]? 
Måste inte världen framträda som intet för det tänkande som enbart betänker det 
varande?348 

Kants insikt om att världsfenomenet inte är en kvantitativ storhet 
radikaliseras enligt Fink ytterligare när han diskuterar innebörden av reali-
tetens allt (All der Realität/omnitudo realitatis) i det transcendentala 
idealets dialektik.349 Det är också i detta begrepp om realitetens allt som Fink 

 
345 Fink, Welt und Endlichkeit, s. 145. För en kritik av Husserls horisontbegrepp se Fink, 
Welt und Endlichkeit, s. 148–149. Som Ruggenini påpekar insåg Husserl i tilltagande 
utsträckning att världen inte kan förstås utifrån framträdelsen, men horisonten förblir 
ändå en förutsättning för hans förståelse av skillnaden mellan värld och framträdelse: 
världen förblir en horisont avhängig medvetandets konstitution (Ruggenini, ”Das kos-
mische Dasein des Menschen – Das denken Eugen Finks vom transzendentalen Absolu-
tismus der Subjektivität zur panischen Anthropologie”, s. 3). Ruggenini understryker 
också att sett utifrån den roll som intentionaliteten spelar hos Husserl är hans fenome-
nologi oförenlig med den kosmologiska skillnaden hos Fink. Världen förblir hos Husserl 
en funktion i den intentionala öppningen av medvetandets objektsrelation, och av den 
anledningen är den blott en horisont (Ibid s. 7). 
346 Fink, Welt und Endlichkeit, s. 139. Schuback visar hur denna kritik av den horisont-
mässiga ändlösheten hos Fink är riktad mot Husserls förståelse av världen som korres-
ponderande mot medvetandet och mot tilltron till medvetandes förmåga att kunna 
”gripa det ogripbara” (Schuback, ”On Immensity”, s. 251–254). 
347 Fink, Welt und Endlichkeit, s. 125. Fink, Epilegomena zur Immanuel Kants Kritik der 
reinen Vernunft, s. 1375 ff. 
348 ”Mit tiefen recht konnte Kant sagen, daß der von ihm dargestellte Streit der kosmo-
logischen Ideen ’um nichts ginge’. (A501/B529) Um nichts – weil er gegenstandslos ist, – 
oder ist das Nichts hier noch wörtlicher zu nehmen? Ist die Welt, das Seiende im 
Ganzen, gerade in der Gänze dieses Ganzen ein Nichts, oder das Nichts? Muß die Welt 
als das Nichts erscheinen jedem Denken, das nur ein Bedenken von Seiendem ist? Wenn 
aber die Welt kein Seiendes ist, kann sie dann nur am Ende etwas Subjektives sein, ein 
Horizont der Erfahrung, ein regulatives Prinzip, das eine Regel an die Hand gibt, nach 
der aufgegebenen Vollständigkeit aller Bedingungen zu einem erscheinungshaft gege-
benen Bedingten zu forschen?” Fink, Welt und Endlichkeit, s. 139. 
349 Det räcker därför inte att likt Ruggenini enbart se till Finks tolkning av de tran-
scendentala antinomerna för att förstå det världsbegrepp som han försöker att formulera 
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menar att den egentliga innebörden av världsfenomenet ska sökas hos 
Kant.350 Medan de transcendentala antinomierna behandlar totaliteten 
utifrån ”framträdelsen i dess helhet”, inbegriper totaliteten som den tänks i 
det transcendentala idealets dialektik även ”tinget i sig”.351 Fink under-
stryker att Kant därmed närmar sig realitetens allt utifrån frågan om en 
genomgående bestämning (durchgängige Bestimmung).352 Det betyder att 
det först är i det transcendentala idealets dialektik som framträdelsens be-
tingade karaktär förhålls till det absolut obetingade.  

När Fink tydliggör vikten av den genomgående bestämning som ut-
märker realitetens allt som en benämning på det transcendentala idealet, 
skiljer han mellan den bestämning som enligt Kant kan tillkomma ett 
begrepp, och den bestämning som tillkommer ting. Bestämningen av be-
grepp sker genom att ett av två motsägande predikat tillskrivs begreppet, 
medan det andra utesluts (bestämningen av begrepp sker därmed i enlighet 
med motsägelselagens binära logik). Fink skriver att ting enligt Kant inte är 
bestämbara i denna mening, eftersom de inte är blott logiska tankar utan 
givna i den rena åskådningen. Tingens genomgående bestämning beror 
emellertid inte heller bara på förhållanden i dem själva, som exempelvis 
relationen mellan substans och tillfälliga egenskaper eller attribut. Ur-
sprungligt ger tingens genomgående bestämning istället uttryck för deras 
relation till allheten (Allheit). Det beror, som Fink formulerar det, på att 
tingen som ändliga inbegrepp av predikat står i ”en meningsfull relation till 
det absoluta inbegreppet av alla predikat överhuvudtaget.”353  

Den genomgående bestämningen av alla ting betecknar således alla tings 
avgränsning i den helhet i vilken de befinner sig, vilket är den helhet som 
Kant benämner ”realitetens allt” och som är det transcendentala idealet. 
Förstådd utifrån tanken på en genomgående bestämning av alla ting är 
således den helhet som realitetens allt benämner varken en summa av alla 
ting eller en mängd ting, utan den allhet som både låter tingen framträda 
 
utifrån Kant (Ruggenini, ”Das kosmische Dasein des Menschen – Das denken Eugen 
Finks vom transzendentalen Absolutismus der Subjektivität zur panischen Anthro-
pologie”, s. 6). 
350 Fink, Pädagogische Kategorienlehre, s. 81–82. 
351 Fink, Epilegomena zur Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft, s. 1684. 
352 Fink, Metaphysik und Tod, s. 61. Kant, Kritik av det rena förnuftet, s. A571/B599. 
353 ”in einem sinnhaften Bezug zum absoluten Inbegriff aller Prädikate Überhaupt.” Fink 
understryker att Kant också gör en åtskillnad mellan universitas som en benämning på 
detta inbegrepp som en faktisk helhet som undandrar sig bestämning, och universalitas 
som enbart betecknar en logisk generalitet (logische Allgemeinheit) (Fink, Pädagogische 
Kategorienlehre, s. 72). 
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och som låter dem gå under, genom att skänka dem en rumslighet och en 
tidslighet som samtidigt överskrider dem. Just för att alla ting befinner sig i 
denna allhet och är av den, är de också som Fink formulerar det ”onto-
logiska fragment”.354 Som fragment i denna mening är de självöverskridande 
samtidigt som de vilar i sig själva, eftersom de är tecken som pekar mot den 
helhet i vilken de framträder: 

Det transcendentala idealet är ett ontologiskt och kosmologiskt ideal, – det är en 
oerhörd tanke som både förskräcker och bevingar människoanden: allt varande 
är betingat, begränsat, inomvärldsligt, avhängigt, enskilt, framrivet ur ursprun-
gets sköte, det är uttömligt i sitt vara, förgängligt och bestämt till undergång, och 
ett kosmiskt fragment som i sig självt är ett tecken på det ena, på det hela som är 
osårbart, outtömligt och oförgängligt, ett tecken på det med avseende på sitt vara 
fullkomliga universum.355 

Som fragment är alla ting bilder av en urbild, av det transcendentala idealet 
som är alla urbilders urbild men som själv inte kan fångas i en bild, det vill 
säga tänkas som ett ting och därmed inte heller som en substans som ligger 
till grund för alla ting. Fink förtydligar detta genom Kants egen liknelse, då 
han i Kritik av det rena förnuftet skriver att tingen förhåller sig till reali-
tetens allt som alla former i rummet förhåller sig till rummet, det vill säga 
inte genom att avgränsas från det utan i det, och därmed förbli i dess oänd-
lighet.356 Tanken på det transcendentala idealet kan på så vis inte vara före-
mål för en begreppslig bestämning, eftersom en sådan förutsätter ett 
fixerande avstånd till tinget i sig. Detta ideal springer istället ur en aning om 
att alla ting är tecken på en helhet som överskrider dem, men som inte 
befinner sig bortom dem.  

I det transcendentala idealet är den överskridande helheten emellertid 
inte bara formell och kvantitativ (som i de transcendentala antinomiernas 
totalitetsbegrepp). Den rör inte bara framträdelsen så som framträdd. Att 
den totalitet som tänks genom det transcendentala idealet också inbegriper 

 
354 Ibid. s. 73, 82. 
355 ”Das Transzendentale Ideal ist ein ontologisches und kosmologisches Ideal, – ist der 
ungeheure Gedanke, der den Menschengeist erschreckt und beschwingt: alles Seiende ist 
bedingt, begrenzt, binnenweltlich, ist abhängig, vereinzelt, herausgerissen aus dem 
Schoß der Ursprungs, ist erschöpflich in seinem Dasein, vergänglich, zum Untergang 
bestimmt und ist als kosmisches Bruchstück an ihm selbst ein Zeiger auf das eine, heile, 
unversehrte und unzerrissene, unerschöpfliche und unvergängliche, seinsvollkommene 
Universum.” Ibid. s. 73. 
356 Ibid. s. 74. 
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tinget i sig, och inte bara ”framträdelsen i dess helhet”, betyder enligt Fink 
att totaliteten tänks som en rörelse, som världsrörelsen av alla tings sam-
tidiga framträdande och undergång. Den genomgående bestämning som 
utgör det transcendentala idealets perspektiv på alla ting avser således (ut-
tryckt med en klassiskt-fenomenologisk term) inte alla tings ”konstitue-
rade” karaktär, utan framträdandet av ”framträdelsen i dess helhet”, ”fram-
trädandet som sådant” i Patočkas mening, som enligt Fink alltid redan är 
rörelsen av denna helhets undergång. Detta dubbla skeende är ett ”herak-
litiskt” drag som Fink ser i Kants tanke på det transcendentala idealet och i 
begreppet om realitetens allt, som han beskriver i anslutning till Herakleitos 
fragment 60: 

[...] individuationens stora lek ska begripas som enbart en sida av den verkande 
världen, som den ljusa dimension in i vilken den försätter tingen i det öppna, 
som framställer skenet och glansen, varats ljus, – medan denna ovanjordiska 
dag, i vilken alla ting närvarar gemensamt, förblir undergrävd av den mörka och 
gestaltlösa natt ur vilken allt ändligt stiger upp till framträdelse och in i vilken det 
åter försjunker. Framträdandets världsrörelse förenar det fulla livets rus och det 
gestaltlösa, det förenar Dionysos och Hades, så att ”vägen uppåt och nedåt” 
verkligen är ”en och densamma” i enlighet med Herakleitos ord.357 

I den kritiska filosofins begrepp om realitetens allt döljer sig således en 
intuition om att världens dag och världens natt utgör en bruten enhet och 
att just brutenheten av denna enhet, som hos Kant bär namnet ”ting i sig”, 
utgör världsfenomenets negativa rörelse i framträdelsen. Som en benäm-
ning på denna dubbla världsrörelse menar Fink att realitetens allt är det 
begrepp i Kritik av det rena förnuftet som mest av alla drar sig undan varje 
försök till förtingligande. Det beror på att det just genom att beteckna en 
sådan rörelse drar sig undan begreppslig bestämning.358 Uttryckt med 
fenomenologiska termer innebär det att realitetens allt drar sig undan all 

 
357 ”[...] das große Spiel der Vereinzelung, [ist] zu begreifen als nur eine Seite der 
Waltenden Welt, als die helle Dimension, worin sie die Dinge aussetzt ins Offene, 
welches der Schein und Glanz, das Licht des Seins darstellt, – während dieser oberir-
dische Tag des gemeinsamen Anwesens alle Dinge unterlaufen bleibt von der dunklen 
gestaltlosen Nacht, aus der heraus alles Endliche ins Erscheinen heraufsteigt und darein 
es wieder versinkt. Die Weltbewegung des Erscheinens schließt rauschhafte Lebensfülle 
und das Gestaltlose, schließt Dionysos und Hades zusammen, so daß in der Tat nach 
Heraklits Wort ‚der Weg hinauf und hinab einer und derselbe’ ist.” Fink, Sein, Wahrheit, 
Welt, s. 156. Se Herakleitos, Fragment, frg. 60. 
358 Fink, Alles und Nichts: Ein Umweg zur Philosophie, s. 100–101.  
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form av ”noematisering”.359 Fink menar vidare att det ligger en negativitet i 
detta, till skillnad från de transcendentala antinomierna, där det helas (das 
Ganze) skillnad från framträdelsen fortfarande bara formuleras kvantitativt 
genom negationer (som helheten av en serie eller en kausal kedja skiljer sig 
från sina delar). 

Som det går att ana av Finks ”heraklitiska” tolkning av det transcen-
dentala idealet, måste negativiteten i realitetens allt förstås dialektiskt.360 
Med det avser han vad som kan beskrivas som ett ”dionysiskt dubbelseen-
de”, som innebär att förnuftet håller sig kvar i den brutenhet som känne-
tecknar tanken på realitetens allt, genom att bejaka nödvändigheten i dess 
sken. Detta sken utmärks av spänningen mellan de två gränser som disku-
teras i föregående kapitel utifrån Hans Reiner Sepps tolkning av gränsens 
innebörd hos Patočka: spänningen mellan den gräns som utmärker ”öppen-
hetens öppenhet” och som därmed är öppenheten för mening – som Fink 
också kallar för ”framträdandet som sådant” (die Erscheinung als solche) – 
och den gräns som betecknar ”meningens andra”, som därmed också är den 
ontologiska skillnadens andra. Det är enligt Fink två dimensioner av undan-
dragelse i framträdelsen – ”nattens” och ”dagens” – som rör vid varandra i 
tanken på realitetens allt som ”livet är vid döden”, i den lekande spänningen 
(widerspielende Spannungseinheit) av ett ”bacchantiskt tumlande”.361 

Fink förstår således den lekande spänningen mellan världens ”natt” och 
världens ”dag” i det transcendentala idealet och begreppet om realitetens 
allt utifrån Herakleitos, vars tänkande känneteckas av en förståelse av kos-
mos som en samtidig rörelse av framträdande och undergång som genom-
löper alla ting. Fink utvecklar detta heraklitiska perspektiv på den kritiska 
filosofin utifrån i synnerhet fragment 32, där relationen mellan ”det visa” 

 
359 Scherbel understryker att ”förtingligande” hos Fink också kan formuleras som ”noe-
matisering” (Scherbel, ”Die Transcendentale Subjektivität – eine ’Spekulative Niete’?. 
Eugen Finks Interpretation des transzendentalen Scheins”, s. 185). 
360 Synen på dialektiken är en viktig skiljepunkt mellan Heidegger och Fink som blir tyd-
ligast i ”Colloquium über Dialektik” där Fink försöker att väcka en diskussion om dia-
lektiken hos just Kant, men utan att få gehör (Heidegger, GA, 86). 
361 Fink, Metaphysik und Tod, s. 77–78. Det ”Bacchantiska tumlandet” är en referens till 
företalet i Andens fenomenologi. Jfr. följande ur Kants Opus postumum om vikten av 
relationen mellan ”framträdelsen i dess helhet” (som är världen hos Kant) och ”realite-
tens allt” (som han kallar Gud”): ”Des systems der reinen Vernunft hochstes princip in 
der Transc. Phil. als Gegenverhältnis der Ideen von Gott und der Welt.” Kant, Opus 
postumum, XXI, 18. Fink kan sägas ”avteologisera” denna ”högsta princip”, men behålla 
den som en central ledtråd för sitt meontiska och kosmologiska tänkande. 
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(to sophón) och människans benämning av det som ”Zeus” beskrivs i sin 
tvetydighet:  

Ett enda är det visa, det vill och vill inte kallas vid namnet Zeus.362 

Kant själv formulerar realitetens allt som det substrat som ligger till grund 
för alla möjliga predikat som kan tillkomma tingen och kallar det ”Gud”. 
Men i och med att han samtidigt visar att inget bevis för Guds existens är 
möjligt, tänker han enligt Fink i grunden realitetens allt ”före varje reali-
sering, hypostasering och personifiering”. Det är först när Kant formulerar 
realitetens allt (omnitudo realitatis) som det högsta och det första varande 
(summum ens och ens originarium) som han förlorar denna insikt, även om 
Fink understryker att tanken på ett sådant varande förblir ett icke-ting (Un-
Ding) också för Kant. Realitetens allt är på så sätt enligt Fink förnuftets 
verkliga ”tvångstanke”, utmärkt av en meontisk försvagning av alla positiva 
benämningar: realitetens allt drar till sig namn samtidigt som det stöter dem 
ifrån sig. Denna dubbla rörelse av attraktion och repulsion, som pekar mot 
det sublima, vittnar enligt Fink om skenets nödvändighet och metafysiska 
företräde hos Kant framför frågan om sanning, vilket beror på att den 
transcendentala dialektiken uppvisar skenet som meningens element.363 

Den dubbla rörelsen av attraktion och repulsion utmärker enligt Fink det 
filosofiska språkets relation till världsfenomenet. Det koncentreras i Kants 
formulering av ens rationis, som är en av de fyra former av intet som be-
skrivs i Kritik av det rena förnuftet. Nihil negativum är avsaknad av både 
åskådning och begrepp, nihil privativum är när begreppet saknar objekt, ens 
imaginarium är rummet och tiden utan relation till objekt, och slutligen är 
ens rationis begrepp som tänks helt utan objekt eftersom de benämner 
totalitet och därmed utsäger sådant som inte är möjligt att åskådliggöra 
(som med andra ord inte kan demonstreras genom scheman). Därför sträc-
ker sig ens rationis bortom all möjlig erfarenhet.  

Nihil negativum står för intigheten i en självemotsägelse och nihil priva-
tivum betecknar en brist, en frånvaro av vara. I dem är intet som Fink 
uttrycker det ”uppenbart”. Det är helt enkelt inte svårt att förstå vari det 
ligger. Däremot är ”intigheten” i ens imaginarium och i ens rationis svårare 
 
362 Herakleitos, Fragment, frg. 32. Jfr. Fink, Grundfragen der antiken Philosophie, s. 146–
147, 149.  
363 Fink, Alles und Nichts: Ein Umweg in die Philosophie, s. 102–114. Se även Fink, 
Metaphysik und Tod, s. 62 och Fink, Welt und Endlichkeit, s. 104–108. 
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att begripa eftersom den inte visar sig omedelbart. Fink menar att det i 
synnerhet gäller det senare, som också är det svåraste att tänka. Det beror på 
att ens rationis utger sig för att säga något om framträdelse, medan det i 
själva verket endast är ett ”tanketing” som uppstår när förnuftet tänker det 
obetingade ”som om” det vore en framträdelse. 

Att Fink framhåller betydelsen av ens rationis i kontrast mot ens imagi-
narium måste förstås mot bakgrund av Heideggers tolkning av Kant, vilken 
nästan uteslutande lägger tonvikt på ens imaginarium och på den transcen-
dentala analytiken. Enligt Fink måste Heideggers tolkning vidareutvecklas, 
så att den också sträcker sig till den transcendentala dialektiken. Det beror 
på att världsfenomenet först kan tematiseras i sin fulla negativitet om Kritik 
av det rena förnuftet läses bakifrån, det vill säga utifrån det transcendentala 
skenets ”metafysiska företräde” (avhandlingens första kapitel föreslår att ett 
sådant omvänt förhållningssätt ändå är operativt hos Heidegger). Ett sådant 
perspektiv inskärper enligt Fink att ens imaginarium – fenomenet som ”det 
ursprungligt bildande givandet” (som Heidegger formulerar det) – inte kan 
skiljas från ens rationis, det vill säga från skenets problematik.  

Finks ”omvända” tolkning av Kritik av det rena förnuftet skiljer sig 
exempelvis från den läsning som John Sallis gör i The Gathering of Reason 
(1980), som också lägger stor tonvikt på den transcendentala dialektiken. 
Skillnaden rör en central punkt som tydliggör motivet till Finks perspektiv 
på den första kritiken. Sallis läser detta verk utifrån en förståelse av Heideg-
gers begrepp om tillvarons ”församlande” som en rörelse som går från 
mångfald till enhet. Det betecknar enligt Sallis ”den radikala ändlighetens” 
rörelse som hos Kant visar sig genom ”fragmentariska börjanden”, som en-
hetliggörs genom förnuftets hopplösa försök att begripa helheten av dessa 
börjanden som en given totalitet.364  

Sallis tolkning följer Kant, och den första kritikens disposition. Hans 
filosofiska ingång skiljer sig emellertid från Finks: medan Sallis formulerar 
”den radikala ändligheten” som en mängd ”fragmentariska börjanden”, för-
står Fink den mänskliga existensen som ett ”evigt börjande” fragment som 
inte först ”hamnar” i moduset ”som om”. Istället är det transcendentala 
skenet vad som kan kallas för ändlighetens ”element” hos Fink, genom 
vilket den lyser upp världsnatten med det skuggblandade sken som avges av 
ett fragment.365 Det betyder att det hela (das Ganze) enligt Fink inte först nås 
 
364 Sallis, The Gathering of Reason, s. 61, 144. 
365 Genom vad som verkar vara en implicit kritik av Hans Vaihingers filosofi om ”som 
om” understryker Fink att det transcendentala skenet inte ska förstås som en fiktion, 
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genom ett samlande. Istället är det närvarande i existensen genom dess egen 
brutna början, som markerar ändlighetens utsatthet i världsfenomenet ge-
nom sitt innerliga (Innig) spänningsförhållande till fenomenets negativitet.   

Fink knyter således världsfenomenets ”intighet” till totalitetens proble-
matik som den utvecklas av Kant i den transcendentala dialektiken, och inte 
till den transcendentala estetiken och den transcendentala analytiken där 
rummets och tidens ”intighet” enbart beror på att de inte är objekt (utan 
hör till subjektet). Fink menar att det medför att fenomenet behåller ett drag 
av negation, medan Kant genom sin formulering av ens rationis istället visar 
att totum och nihil oskiljbart hör samman, och att denna samhörighet fram-
träder för det ändliga förnuftet genom skenet: alla begrepp om totalitet är på 
ett märkligt sätt ett intet liksom den totalitet som de försöker utsäga.366 Ens 
imaginarium är därmed enligt Fink inte ett fenomen som döljs av skenet, 
skenet är istället moduset för dess framträdande. Det kan också tolkas som 
ett svar på den kategoriala åskådningens problematik i Husserls Logiska 
undersökningar, vars betydelse för Heideggers fenomenologi diskuteras i 
avhandlingens första kapitel: för Fink pekar den kategoriala åskådningen 
mot ens rationis, det världsvitt transcendentala sken som utgör meningens 
kosmologiska dimension.367 

Innebörden av det transcendentala skenets kosmologiska dimension kan 
fördjupas utifrån Kants beskrivning av alla omdömen om det transcen-
dentala idealet (det vill säga om realitetens allt) som disjunktiva. De 
disjunktiva omdömena skiljer sig från de kategoriska omdömen som pre-
dicerar något om ett subjekt (i en bred mening av en substans) och från de 

 
vilket är utgångspunkten för Vaihingers förståelse av ”som om”. Till skillnad från Fink 
tolkar han den kritiska filosofin från ett pragmatisktt-epistemologisk perspektiv som 
lägger tonvikt på detta modus heuristiska funktion (Fink, Pädagogische Kategorienlehre, 
s. 65. Jfr. Vaihinger, Die Philosophie des Als-Ob: System der theoretischen, praktischenund 
religiösen Fiktionen der Menschheit auf Grund eines idealistischen Positivismus: mit 
einem Anhang über Kant und Nietzsche). 
366 Fink, Alles und Nichts: Ein Umweg in die Philosophie, s. 90–92 ff. 
367 Av Finks anteckningar framgår att en kritik av Heideggers tonvikt på ens imagi-
narium och den transcendentala inbildningskraften som ursprunglig temporalitet skulle 
vara central i den andra och förlorade delen av Vergegenwärtigung und Bild, där han 
istället skulle föreslå en formulering av intet utifrån just ens rationis. Det framgår också 
att detta skulle vara centralt för hans diskussion om det overkliga och att frågan om ens 
rationis därför även är intimt sammankopplad med Finks formulering av den ursprung-
liga temporaliteten som Entgegenwärtigung (som diskuteras senare): ”Wichtige Anmer-
kung zu Vergegenwärtigung und Bild II: Inwiefern ist das „Sein“ des Seienden, Kate-
gorien usw. unwirklich? Sind sie bloße Gedachtheiten, Intentionale Gegenstände'? Onto-
logie des ’ens rationis’ und des ’ens imaginarium’.” Z-XIV 7a. 
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hypotetiska omdömen som säger att något hör till en serie (kausalitet). Till 
skillnad från dem är de disjunktiva omdömena problematiska.368 Det gör 
dem begränsande, inte genom att förnuftet demonstrerar att ett visst 
begrepp hör till en viss framträdelse och på så sätt förhindrar predicering 
genom andra begrepp. I sådant fall sker begränsning genom en syntes som 
utesluter andra synteser i enlighet med en binär logik. Till skillnad från det 
ska de disjunktiva omdömenas problematiska begrepp – ens rationis – för-
stås utifrån förnuftets förmåga att hålla sig kvar i dis-junktionens mellan-
rum som en problematiskt begränsande öppenhet. Den kritiska filosofin 
utmärks av att hålla alla begrepp som gör anspråk på att namnge det 
obetingade in i detta mellanrum, där de inte tystas, men där deras bestäm-
mande karaktär sätts ur spel genom det ”dionysiska dubbelseende” som på 
en gång genomskådar och bejakar det transcendentala skenet. ”Mellanrum-
mets” närvaro i tänkandet gör därmed de filosofiska begreppen ”protes-
terande” och ”rebelliska” mot sig själva, som den unge Fink formulerar det 
med sin meontiska filosofis begreppslighet i åtanke.369 

Ens rationis kännetecknas således av sin dis-junktiva karaktär, som visar 
sig genom det mellanrum som öppnas när åskådning och begrepp inte 
förenas eftersom begreppet saknar ett korresponderande objekt, men ändå 
dras till det obetingade ”som nattfjärilen lockas till flamman”.370 Det tran-
scendentala skenet är enligt Fink detta ”mellan”, inför vars öppenhet 
tänkandet är vaket när det vet om skenet som sken, medan det är förslutet 
för det när det inte känner mellanrummets negativitet i alla ”namn”. En 
sådan förslutenhet går alltid hand i hand med en dogmatism, utmärkt av en 
”dogmatisk slummer” som maskerar intet i moduset ”som om” genom att 
”klä” det obetingade i drag som enbart kan tillkomma framträdelser.371 Det-
ta är centralt för Finks tolkning av den kritiska filosofin, vars aktualitet inte 
ligger i en upplysningsfilosofisk demaskering av de metafysiska begreppen 

 
368 Ibid. §9. Se även Kant, Logik §27–30; Kant, Kritik av det rena förnuftet, B310. 
369 För en diskussion där detta förhålls till dekonstruktionen hos Derrida se Bruzina, 
”The transcendental theory of method in phenomenology; the meontic and deconstruc-
tion”. För en kritik av det meontiska i ljus av Merleau-Pontys tanke på “det militanta” se 
Smyth, ”The Meontic and the Militant: On Merleau-Ponty’s Relation to Fink”. 
370 Detta är Finks beskrivning av vad han förstår som den ”ontologiska längtan” hos 
Platon, som drar människan till varat ”som nattfjärilen lockas av flamman” (Fink, Meta-
physik der Erziehung im Weltverständnis von Plato und Aristoteles, s. 39 ff.). 
371 Giubilato understryker att dogmatismen utmärker människans vara hos den unge 
Fink, som bryts upp genom den transcendentala reduktionens ”absolution” som löser 
det transcendentala livet från dess världsliga band (Giubilato, Freiheit und Reduktion, s. 
162, 166, 185). 
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om själen, världen och Gud, som ersätts av masken av en humanistisk sub-
jektsfilosofi. Den kritiska filosofin ersätter inte blott en mask med en annan. 
Den låter istället en i tänkandet inneboende nihilism bryta fram, genom att 
uppvisa den förkritiska metafysikens begrepp som ”mummifierade” former 
av intet.372 

4.3 Världsfenomenet och ”det främmande sublima” 

Det radikala tänkandet kommer inte fram till någon sista rot, 
till ett ”radices”, – tvärt om förblir det alltid i en virvel, som 
drar in det i det outtänkliga.373 

Det framgår i föregående avsnitt att Kants förståelse av världen i de tran-
scendentala antinomierna utgör en ledtråd för Fink för att förstå realitetens 
allt som världsfenomen, som i det transcendentala idealets dialektik for-
muleras som totaliteten av ”framträdelsen i dess helhet” och ”tinget i sig”. 
Kant ”upptäcker” enligt Fink, vad gäller dess dialektiska enhet, att de ”attri-
but” som tillkommer världen är sublima.374 Det innebär att realitetens allt 
inte kan tillskrivas egenskaper som tillkommer framträdelse. När Fink 
skriver att världen har ”sublima attribut” ska det därför inte förstås som en 
form av ”svärmeri”. Beteckningen ”sublim” är negativ. Men Fink har emel-
lertid här inte heller Kants egna formuleringar i Kritik av det rena förnuftet i 
åtanke, om att det transcendentala idealet enbart kan vara ett föremål för 
 
372 Denna tanke på en mummifiering är sannolikt inspirerad av Avgudaskymning, där 
Nietzsche talar om en ”egyptianism” för att beskriva hur filosofer ”mummifierar” 
begrepp (Nietzsche, Avgudaskymning – eller hur man filosoferar med hammaren, s. 98. 
Jfr. Z-XV 105a; Z-IX 14a). I grund och botten säger Nietzsche enligt Fink samma sak 
som Kant, nämligen att ”det sanna transcendentala idealet är världen” (Fink, Metaphysik 
und Tod, s. 65). Omvänt kan Kant enligt Fink på ett ännu oartikulerat sätt sägas säga 
samma sak som Nietzsche: ”ju längre bort från sant varande, desto renare, skönare, 
bättre är det. Livet i sken som mål” (Nietzsche, Sämtliche Werke: Kritische Studien-
ausgabe, Bd. 7, s. 199). Nietzsches välkända omdöme om Kant som ”blek, anemisk, och 
nordisk” och som ”kinesen från Köningsberg” är alltså förfelat enligt Fink (Fink, Alles 
und Nichts, s. 97). Kants subjektivering av världen är inte tvingande, utan beror på att 
han upptäcker världsproblemet negativt (Fink, Einleitung in die Philosophie, s. 112). Fink 
ser på så sätt ett oerhört Ja! förborgat i den kritiska filosofin, som därmed är en bejakelse 
av skenet (Fink, Welt und Endlichkeit, s. 104). 
373 ”Das radikale denken kommt bei keinen ’radices’, bei keinen letzten Wurzeln an, – es 
bleibt vielmehr immer im Wirbel, der es in das Unausdenkliche hineinreißt.“ Fink, Sein 
und Mensch, s. 15. 
374 Fink, Alles und Nichts: Ein Umweg zur Philosophie, s. 116. 



 
VARA – FRAMTRÄDANDE – VÄRLD 

 
 

 150

begränsningar.375 Det vore att förstå dess sublima karaktär som utmärkt av 
negationer. Den sublima negativiteten har istället en dynamisk innebörd 
hos Fink, på så vis att den ger uttryck för den nattlighet genom vilken 
världsfenomenet berövar sig självt den klarhet som hör till dess ”dag”, till 
öppenheten som sådan.  

Fink ser den sublima negativitet som är utmärkande för världsfenomenet 
visa sig på ”ett av de få och kusliga ställen i Kritik av det rena förnuftet” som 
beskriver förnuftets slitning i tanken på en obetingad nödvändighet. Han 
har följande kända (och i synnerhet för den filosofiska romantiken viktiga) 
passage ur Kants diskussion om omöjligheten av ett kosmologiskt gudsbevis 
i åtanke:376 

Den obetingade nödvändigheten, som vi oumbärligen behöver som den yttersta 
bäraren av alla ting, är den sanna avgrunden för det mänskliga förnuftet. Inte ens 
evigheten, hur rysligt upphöjd den än må beskrivas av en Haller, gör på långa 
vägar samma svindlande intryck på sinnelaget, för den mäter bara tingens varak-
tighet, men uppbär den inte. Det är en tanke som man inte kan värja sig mot, 
men inte heller fördra, att ett väsen, som vi föreställer oss vara det högsta av alla 
möjliga väsen, liksom säger till sig självt: ”Jag finns i evigheters evighet; utanför 
mig finns ingenting annat än det som är något blott genom min vilja; men 
varifrån kommer då jag?” Här sjunker allting under oss, och så väl den största 
fullkomlighet som den minsta svävar utan stöd inför det spekulativa förnuftet, 
vilket skulle kunna låta den ena såväl som den andra försvinna utan minsta 
motstånd.377 

Ovanstående visar enligt Fink att den mest grundläggande frågan för för-
nuftet också är den mest ”avgrundande” frågan för den kritiska filosofin – 
när sökandet efter alltings grund i ett högsta varande sveps med av tanken 
på detta varande som ovisst om sin egen grund, som varande utan grund. 
Som Fink förstår det medför denna rörelse, som innebär en förlust av grun-
der, inte bara en slitning i förnuftet. Formulerat med epigrafen till detta 
 
375 Jfr. Sallis, The Gathering of Reason, s. 128–129. 
376 Fink framhåller Kants diskussion om det fysioteologiska gudsbeviset och det kosmo-
logiska gudsbeviset, eftersom de ligger närmare den ”oro” som åtföljer erfarenhetens ut-
vidgning. Men i synnerhet understryker han betydelsen av det kosmologiska beviset, 
eftersom ”hungern” efter ett ideal om det obetingade framkommer där med sin betydel-
se för livet, som stillar sin oro genom utkast av sådana ideal (Fink, Alles und Nichts: Ein 
Umweg zur Philosophie, s. 150). Problemet med det kosmologiska beviset är emellertid 
som Fink ser det är att det inte rör kosmos, utan det inomvärldsliga. Han menar därför 
att det skulle ha hetat ”ett gudsbevis med utgångspunkt i de världsliga tingens tillfällig-
het” (Ibid. s. 152). 
377 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A 613/B 641 (övers. mod. KK.). 
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avsnitt i åtanke kan förlusten istället sägas väcka den orgiastiska virvel-
rörelse genom vilken tänkandet dras ”in i det outtänkliga”. Fink menar att 
Kant inte är trogen sin insikt när han i slutet av det ovan citerade stycket 
skriver att förnuftet kan låta denna rörelse ”försvinna utan minsta mot-
stånd”. Det beror på att han inte besvarar frågan om varför förnuftet 
överhuvudtaget försätts i en svindel genom tanken på ett högsta varande – 
varför öppnar detta en avgrund?378 Ett sådant svar står enligt Fink inte heller 
att finna i Kritik av det rena förnuftet. Det beror på att det verket enbart ger 
två alternativ för förståelsen av realitetens allt: att det antingen är ett högsta 
varande (Gud) eller en ”blott subjektiv” föreställning om totalitet. Trots att 
det inte är ett centralt tema hos Fink måste svaret istället sökas i analytiken 
av det sublima i Kritik av omdömeskraften, där svindeln tänks estetiskt 
utifrån hur det obetingade rör sinnet (Gemüt).  

Fink citerar Hegels ”kreativa” parafras av Kants slutord ur Kritik av det 
praktiska förnuftet i Wissenschaft der Logik, när han på ett säreget sätt 
framhåller det matematiskt sublima drag som han menar är utmärkande för 
den svindel som han finner i Kants beskrivning av förnuftets slitning i 
tanken på det obetingade i Kritik av det rena förnuftet.379 Hegel parafraserar: 

[…] när subjektet i tanken höjer sig över den plats som det intar i den sinnliga 
världen, och utvidgar förbindelserna mot det oändligt stora, genom att förbinda 
stjärnor med stjärnor, världar med världar, system med system, och sträcka sig 
ut mot deras periodiska rörelsers gränslösa tider, deras början och fortvaro. – 
Föreställningsförmågan dukar under av denna fortgång mot det ofantliga fjär-
ran, då den mest avlägsna värld alltid följs av en som är än mer avlägsen, där det 
så långt tillbakaförda förflutna har ett som är ännu avlägsnare bakom sig, där 
den om än så långt utsträckta framtiden alltid fortfarande har en annan framför 
sig; tanken dukar under av denna föreställning om det ofantliga; som i en 
oöverskådlig dröm, där man rör sig längre och längre utan ett slut i sikte, som 
slutar med ett fall eller en svindel.380 

 
378 Fink, Alles und Nichts: Ein Umweg zur Philosophie, s. 154–155. 
379 Fink, Zur ontologischen frühgeschichte von Raum – Zeit – Bewegung, s. 152. 
380 ”[…] wenn das Subjekt mit dem Gedanken sich über den Platz erhebt, den es in der Sin-
nenwelt einnimmt, und die Verknüpfung ins unendlich Große erweitert, eine Verknüp-
fung mit Sternen über Sternen, mit Welten über Welten, Systemen über Systemen, über-
dem noch in grenzlose Zeiten ihrer periodischen Bewegung, deren Anfang und Fortdauer. 
– Das Vorstellen erliegt diesem Fortgehen ins Unermesslich-Ferne, wo die fernste Welt 
immer noch eine fernere hat, die so weit zurückgeführte Vergangenheit noch eine weitere 
hinter sich, die noch so weit hinausgeführte Zukunft immer noch eine andere vor sich; der 
Gedanke erliegt dieser Vorstellung des Unermeßlichen; wie ein Traum, daß einer einen 
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Hos Hegel är denna beskrivning av det matematiskt sublima en kritik av 
Kant, då han menar att det ger uttryck för en ”dålig oändlighet” och en 
”långtråkig upprepning”. Hegel tolkar därmed det matematiskt sublima 
kvantitativt, vilket leder till hans förståelse av det som en ändlös rörelse. 
Detta är enligt Fink en tolkning som förleds av Kants egen ”astronomiska” 
formulering av det matematiskt sublima, utifrån vilken det framstår som att 
det handlar om en kontinuerlig utvidgning från det lilla till det stora. Om 
det matematiskt sublima tolkas på detta ytliga sätt är enligt Fink Hegels 
kritik träffande. Kritiken är med andra ord riktig så länge den angriper ”den 
dåliga oändligheten”.381 För Fink är emellertid detta inte kärnan i det mate-
matiskt sublima, som han istället menar på det mest radikala sätt utmanar 
horisontbegreppets företräde med avseende på förståelsen av världen. Det 
beror på att just det matematiskt sublima visar att världsfenomenet endast 
kan framträda genom ett sammanbrott av tillvarons horisonter. Utifrån 
denna tolkning går Fink i det följande till försvar för Kant gentemot Hegel: 

[...] intigheternas tid-rum väcker känslan av det ”sublima“: i dess ofantlighet 
stannar tanken upp. ”Den stjärnbeströdda himmelen ovan mig” och ”den mora-
liska lagen inom mig”, det sublima i dess yttre och dess inre form. Det var denna 
inkonsekvens som, vilket vi såg, gav upphov till Hegels föregående hån mot 
Kant. Det står så att säga två ”absoluta” gentemot varandra: den intelligibla värl-
den och rummets och tidens ofantlighet; och tänkandet slits fram och tillbaka 
mellan dem, som Buridans åsna mellan två hötappar. Hegels hån är emellertid bara 
berättigat i den utsträckning som det bekämpar ”den dåliga oändlighetens” form, 
den långtråkiga upprepningens form, som bakom varje avlägsenhetssfär [hinter 
jeder Fernzone] ser något som är än mer avlägset. Rummets och tidens oändlighet 
förstås då bara som ”en gränslöshet i åskådningens fortgång”, som en oupphörlig 
upprepning av en inomvärldslig utvidgning – och inte som världsalltets sanna 
oändlighet. Världens oändlighet är istället just det tankemotiv som verkar som en 
inre oro i all ontologi, som tyst stör dess utkast, för att ibland uppenbara sig som ett 
menetekel i den varabegreppsliga historiens midnattstimmar.382 

 
langen Gang immer weiter und unabsehbar weiter fortgehe, ohne ein Ende abzusehen, 
mit Fallen oder mit Schwindel endet.” Hegel, Wissenschaft der Logik, Bd. 1, s. 265. 
381 Fink, Zur ontologischen frühgeschichte von Raum – Zeit – Bewegung, s. 152 ff. 
382 ”[...] der Zeit-Raum der Nichtigkeiten erweckt das Gefühl des ’Erhabenen’; in seiner 
Unermeßlichkeit erliegt der Gedanke. ’Der bestirnte Himmel über mir’ und ’das mo-
raliche Gesetz in mir’, das Erhabene in der Form des Äusseren und des Inneren: diese 
Inkonsequenz war es, wie wir sahen, die Hegels bisherigen Spott gegen Kant erregte. Es 
stehen sich da gleichsam zwei ’Absoluta’ gegenüber: die Intelligibile Welt und das uner-
meßliche Ganze von Raum und Zeit; und das Denken wird zwischen beiden hin- und 
hergerissen, wie Buridans Esel zwischen zwei Heibündeln. Aber Hegels Spott ist nur 
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Utan att veta om det själv uppmärksammar emellertid Hegel enligt Fink 
något som är väsentligt för det matematiskt sublima, vilket är det ”fall” och 
den ”svindel” som utmärker hur sinnet blir berört av rummets och tidens 
oändlighet. ”Svindeln” uppstår inför känslan av att människan alltid ”i för-
väg” är exponerad 

[...] i det ”gränslösa” som begränsar, som inrymmer och förtidsligar tingen, till-
mäter dem deras ort och stund, ger allt varande rum och tid. ”Omnitudo reali-
tatis” är den individuerande världen, inte en summa, en ansamling eller ett koor-
dinatsystem.383 

Fink menar därmed att ”fallet” inte som enligt Hegels tolkning är det mate-
matiskt sublimas ”slut”. ”Fallet” är istället själva den rörelse som utmärker 
det matematiskt sublima och svindeln är den känsla som uppstår i denna 
rörelse, när ”det översinnligas avgrund öppnar sig under ens fötter”.384 Hur 
detta skiljer sig från det dynamiskt sublima måste förstås utifrån de olika 
sätt på vilka de två formerna av det sublima ”ropar” in idén i sinnet 
(Gemüt), då det tydligör varför Fink lägger en sådan tonvikt på det sublimas 
matematiska form och inte på den dynamiska.  

I båda former av det sublima sker en ”stämning” av inbildningskraften i 
relation till förnuftet. Men medan det dynamiskt sublima gäller förnufts-
idén om en ren vilja som äger makt över sinnligheten, avser förnuftsidén i 
det matematiskt sublima det som är absolut stort (schlechthin Groß). Kant 
skriver att storhet (Groß-sein) inte är samma sak som att vara en storhet 
(eine Größe sein). Det beror på att en varande storhet alltid är relativ i 
förhållande till en annan sådan, och därför endast kan tillkomma fram-
trädelse. Det som är absolut stort, som bara är ”sig självt likt”, kan istället 

 
insoweit im Recht, als er die Form der ’schlechten Unendlichkeit’ bekämpft, die Form 
der langweiligen Wiederholung, welche hinter jeder Fernzone immer eine noch fernere 
ansetzt. Die Raum- und Zeit-Unendlichkeit ist dabei nur als ’Grenzenlosigkeit im 
Fortgange der Anschauung’, als unaufhörliche Repetition beinnenweltlicher Erweiter-
ungen gefaßt – und eben nicht als wahrhafte Unendlichkeit des Welt-Alls. Die Welt-Un-
endlichkeit aber ist gerade das Gedankenmotiv, das als innere Unruhe in aller Ontologie 
am Werke ist, das unausdrücklich ihre Entwürfe stört, zuweilen als Mene-Tekel auch 
offenbar wird in den Mitternachtstunden der seinsbegrifflichen Geschichte.” Ibid. s. 156. 
383 ”[...] zu jenem ’Grenzenlosen’, das begrenzt, das die Dinge einräumt und verzeitigt, 
jeglichem Ort und Weile zumißt, allem Seienden Raum gibt und Zeit läßt. Die indivi-
duierende Welt – und nicht eine Summe, ein Haufen oder ein Koordinatensystem ist die 
’omnitudo realitatis’.” Fink, Metaphysik und Tod, s. 65 ff. 
384 Kant, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, B218/A219. 
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enbart vara förnuftsidén om en formlös storhet som är bortom alla mått. 
Kant kallar denna absoluta storhet magnitudo, vilket han skiljer från quan-
titas för att understryka att det han har i åtanke inte kan vara föremål för en 
numerisk bestämning. Det betyder att det inte heller kan förstås som en 
horisont. 

Kants tanke om den absoluta storheten som utmärkande för det mate-
matiskt sublima tydliggör varför Fink framhåller denna form av det sublima 
och inte det dynamiskt sublima. Enligt honom visade Kant i den tran-
scendentala dialektiken att världen inte kan bli begreppsligt bestämd som 
en kvantitativ storhet. I sin diskussion om det matematiskt sublima intro-
ducerar Kant ett begrepp om en absolut storhet som just står i kontrast mot 
den kvantitativa storheten, som därför är av högsta relevans för Finks för-
ståelse av världsfenomenets negativitet i framträdelsen. Det är viktigt att 
understryka att den kvantitativa storheten alltid avser en storlek och att 
storlek och storhet inte är samma sak. När Fink exempelvis i Einleitung in 
die Philosophie (1946) skriver att det är ”i princip meningslöst” att tala om 
der Größe der Welt ska det därför förstås som en inskärpning av att världen 
inte har en storlek, som alltid är kvantitativ.385 Det betyder inte att den inte i 
någon mening kan sägas vara en storhet, vilket just sker när Kant i 
analytiken av det matematiskt sublima beskriver rummet och tiden som en 
absolut storhet, utmärkt av sin negativitet i förhållande till inbildnings-
kraftens framställningsförmåga.  

Att denna negativitet kan sägas angripa den kvantitativa förståelsen av 
världsfenomenet visar sig genom att den absoluta storheten rör sinnet när 
inbildningskraften ”misslyckas” med att framställa det givna som enheten 
av en serie.386 Inbildningskraften, som i Kritik av omdömeskraften definieras 
som förmågan att framställa enhet, utmärks av en rörelse av utvidgning som 
enligt Kant är potentiellt ändlös. Denna ändlöshet visar sig exempelvis när 
förståndet leder inbildningskraften genom talbegrepp, som inbildnings-
kraften förser med scheman. Medan ett sådant fortskridande kan ske utan 
motstånd i en av förståndet blott tänkt serie, det vill säga i det blott logiskt 

 
385 Fink, Einleitung in die Philosophie, s. 96. 
386 Som Jean-Luc Nancy understryker är det egentligen inte riktigt av Kant att skriva att 
inbildningskraften ”misslyckas” i det sublima. Det beror på att inbildningskraften just i 
det sublima inte kan förstås utifrån sin riktadhet, eller uttryckt i fenomenologiska termer 
utifrån intentionaliteten (Nancy, ”L’offrande sublime”, s. 80). Det kommer visar sig i 
nästa avsnitt att det också för Fink är centralt att det subima – och därmed världsfeno-
menet – inte kan förstås utifrån intentionaliteten. 
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möjliga,387 visar sig inbildningskraftens ändlighet i det matematiskt sublima 
genom den reva som uppstår när den får kravet på sig att framställa det 
oändliga.388 Den ska då inte bara kontinuerligt uppfatta (Auffassen, appre-
hensio) delar av en potentiellt ändlös serie, utan också sammanfatta 
(Zusammenfassen, comprehensio) det oändliga till en enhet, när förnuftet 
gör anspråk ”på absolut totalitet som på en reell idé”. Detta är logiskt sett en 
motsägelse, eftersom varje enhet har gränser som gör den relativ i för-
hållande till annat, medan det absolut stora är formlöst och därför också 
gränslöst. Det är emellertid estetiskt sett just dissonansen i detta krav som 
ger upphov till det matematiskt sublima, då det oändliga tänks med 
anledning av inbildningskraftens oförmåga till framställning. 

Det centrala för Finks tolkning av det matematiskt sublima är således 
den strid som det föranleder i sinnet (Gemüt), mellan inbildningskraftens 
logiska ändlöshet och dess estetiska ändlighet. Just genom kravet på att 
framställa rummets och tidens oändlighet kastas inbildningskraften tillbaka 
på sin ändlighet, vilken som Heidegger visar måste förstås utifrån den rena 
åskådningen. Det betyder att det matematiskt sublima kravet på inbild-
ningskraften att framställa en enhet, på att den ska förmå att sammanfatta 
allt i en åskådning, är det omöjliga kravet på att framställa rummets och 
tidens oändlighet som helt given i sin totalitet.389 I det matematiskt sublima 
är därför rummet och tiden istället ”en icke-sammanfattad oändlighet”. Det 
matematiskt sublimas absoluta storhet är inget annat än rummets och 
tidens storhet, som berör sinnet genom idén om sin ogripbara ofantlighet. 
Detta kan enbart ske estetiskt eftersom det inte finns något som är störst för 
den logiskt-kvantitativa uppfattningen om storhet. Anledningen är att den 
bortser från (”transcenderar”) tillvarons ändlighet, som enligt Fink visar sig 
genom det matematiskt sublima. 

Att världsfenomenets absoluta storhet är estetisk innebär att den är 
drabbande till sin karaktär, och inte bara en formell tanke. Den drabbar 
enligt Kant när något bedöms vara ett ”absolut mått” och därmed för med 
sig ”det sublimas idé” vid inbildningskraftens maximum. Sinnets matema-
tiskt-sublima rörelse inför det absolut stora uppstår vid detta maximum, 
 
387 Kant, Kritik av omdömeskraften, s 254. 
388 Det är viktigt att åter understryka att det oändliga i det matematiskt sublima inte ska 
förstås i kvantitativa termer som en ändlöshet. Schuback formulerar det träffande när 
hon skriver att skillnaden mellan det oändliga (immensity) och det ändlösa (infinity) är 
mer ursprunglig för Fink än skillnaden mellan det ändlösa och det ändliga (Schuback, 
”On Immensity”, s. 256). 
389 Kant, Kritik av omdömeskraften, §25. 
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vilket betyder att den sker på gränsen av inbildningskraftens förmåga. I 
Kants termer innebär det att inbildningskraftens otillräcklighet blir smärt-
samt kännbar i och med att den når sitt maximum med avseende på idéer 
om det hela (Ideen eines Ganzen). Det leder till att den ”sjunker tillbaka in i 
sig själv” (in sich selbst zurücksinkt), vilket i sin tur ger upphov till en lust, 
då sinnet genom inbildningskraftens ”resignation” (med Goethes ord) kän-
ner förnuftets förmåga att tänka denna helhet som en absolut storhet. 
Denna gräns är det ofattbaras gräns i den konkreta meningen av att inbild-
ningskraften inte förmår att sammanfatta ”det hela”. Tillvarons enhet bryter 
därför samman när den drabbas av negativiteten i realitetens allt: på den 
gräns där inbildningskraften når sitt maximum blir sinnet rört av världs-
fenomenets negativitet i all form.390 

Kant liknar den rörelse som uppstår genom inbildningskraftens sam-
manbrott vid en omskakning, som utmärks av en snabbt växlande attraktion 
och repulsion i förhållande till samma objekt. Det som föranleder denna 
rörelse är överväldigande (Überschwenglich) för inbildningskraften, då den 
dras till det bara för att rygga tillbaka inför den avgrund som dess oförmåga 
driver förnuftet till att tänka, och som det samtidigt fruktar att förlora sig 
i.391 Det överväldigande är hjärtat i det sublima som Fink tolkar det, som 
enligt honom utmärks av ”en skräck inför bräckligheten i all form”, som 
samtidigt kan sägas trollbinda tillvaron. Det matematiskt sublima utmärks 
av denna smärta, som är smärtan av enhetens sammanbrott men också en 
samtidig lust inför den frånvaro som visar sig genom detta sammanbrott. 
Det är en fascination inför dissonansen som sådan, inför det dialektiska 
framträdande som enligt Fink är utmärkande för realitetens allt. Dissonan-
sen är själv den absoluta storhet i jämförelse med vilken allt annat är litet 
eftersom allt som är, det vill säga all framträdelse, genomfars av den. Smär-
tan är således en samtidig lust inför den rörelse som får inbildningskraften 
att utvidga sig genom ett förtvivlat försök att framställa det absolut stora. 
Denna förtvivlan kan i Jean-François Lyotards efterföljd beskrivas som ett 
”spasmiskt tillstånd” (un état spasmodique) som kännetecknar inbildnings-
kraftens relation till det absoluta, som tillika är en icke-relation eftersom 
inbildningskraften inte vidrör något annat än frånvaron av relation (sans-

 
390 Lyotard kallar detta för a-forme och skriver att det är den egentliga meningen med 
Kants beskrivning av naturens råhet i det sublima (Lyotard, Leçons sur l'Analytique du 
sublime, s. 102). 
391 Kant, Kritik av omdömeskraften, §27. 
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relation).392 I och med detta känner inbildningskraften en lust inför känslan 
av det överväldigande som gör den själv till ett överflöd, när den sveps med av 
det som den försöker att sammanfatta. Den lust som uppstår kan därmed 
beskrivas som den smärtblandade lusten i ett orgiastiskt förslösande, som är 
ändamålsvidrigt i förhållande till inbildningskraftens framställningsförmåga. 

Det matematiskt sublima visar enligt Fink att existensens världsöppen-
het, dess utsatthet i ”det gränslösa”, ”kommer först”. Detta företräde fram-
träder i denna form av det sublima genom inbildningskraftens upprivenhet i 
det hela.393 Det tydliggör ytterligare att existensen inte förhåller sig till 
världsfenomenet genom en kontinuerlig utvidgning av kunskap om fram-
trädelse. Ett sådant förfarande (som utmärker all typ av produktion, vars 
linearitet Patočka formulerar som existensens andra rörelse) utgår enligt 
Fink operativt från den närhetssfär som får sin orientering utifrån den egna 
kroppen, utifrån dess sätt att sträcka sig från det nära till det avlägsna och 
på så vis bilda en horisontmässig omvärld (Umwelt). Världsfenomenet 
framträder inte i relation till kroppen som ett sådant ”nollcentrum”. Den 
ger sig istället tillkänna genom en rörelse som Fink beskriver som ankom-
sten av ett fjärran. Denna ”ankomst” är en störtande rörelse på gränsen för 
tillvarons enhet, som sker genom en beröring av den absoluta storheten vid 
inbildningskraftens maximum. Den utvidgning som sker i det matematiskt 
sublima bör därför tolkas som en häftig expansion av existensen. Denna 
expansion beror inte på dess intentionala riktadhet mot himlakropparna. 
Den är istället liktydig med en explosion av existensens självapperception 
genom en sprängning av dess världsapperception. Denna våldsamhet ut-
märker Finks förståelse av världsfenomenets negativa rörelse, som därmed 
sker i det matematiskt sublima genom fenomenets drabbande främmande-
görande av existensen, som blottlägger dess ursprungligen ekstatiska karak-
tär.394 På grund av detta främmandegörande kallar Fink det matematiskt 
sublima för 
 
392 Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, s. 76. 
393 Fink, Grundfragen der systematischen Pädagogik, s. 178. 
394 Detta främmandegörande ska inte förstås som ett förfrämligande (Entfremdung). Se 
Finks diskussion om alienationsbegreppet i ”Phänomenologische Probleme der Ver-
fremdung” (1967) i Nähe und Distanz.  
Den centrala plats som det främmande har hos Fink är en viktig gnostisk influens i hans 
tänkande. Detta tas inte på allvar i Crowells ”Gnostic Phenomenology: Eugen Fink and 
the Critique of Transcendental Reason”. Utan att ange några källor om vad gnosis 
egentligen betyder menar Crowell att gnosticismen hos Fink ligger i hans begrepp om 
avförmänskligande som en frigörelse och i att han tänker en skillnad mellan det indi-
viduerande och det individuerade som en transcendental skillnad (Ibid. s. 263). Crowells 
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[…] det främmande sublima som världens extensiva gränslöshet, i vilket män-
niskan framträder som förintad och nästan blir krossad av universums storhet 
[…]395 

Det står i kontrast till det dynamiskt sublima som är 

[…] sedelagens sublima, som hör till människans väsen som fritt handlande och 
förnuftigt självbestämmande.396 

Även om det matematiskt sublima har vad som kan beskrivas som ett 
”kosmoestetiskt”397 företräde hos Fink, eftersom det mer grundläggande än 
det dynamiskt sublima ger tillkänna existensens världsöppenhet och där-
med också världen som fenomen genom en häpnad (staunende Offenheit),398 
menar han att de två formerna av det sublima bör tänkas som en oskiljbar 
helhet, likt ”framträdelsen i dess helhet” och ”tinget i sig” utgör en dialek-
tisk helhet i det transcendentala idealets begrepp om realitetens allt.  
 
intellektualistiska slutsats lyder: ”The strength of phenomenology has all along been 
precisely its ability to illuminate what shows itself as it shows itself. History, the cosmos, 
the self – each of these shows itself in its own way, and beyond that we cannot philo-
sophize without falling into irresponsibility, contradiction, paradox, and error.” (Ibid. s 
277). Om man istället tar det gnostiska inflytandet hos Fink på allvar är en väg att gå att 
förhålla Finks meontiska filosofi till Hans Jonas tolkning av gnosticismen i The Gnostic 
Religion: The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity (1958), som 
aktualiserar det främlinggskap inför världen som utmärker gnosticismen i ljuset av den 
moderna nihilismens problematik.  
395 ”[…] das fremde Erhabene, als die extensive Grenzenlosigkeit der Welt, in welcher 
der Mensch sich wie vernichtet vorkommt und von der größe der Universums fast er-
drückt wird […]” Fink, Metaphysik und Tod, s. 65. Se även Pädagogische Kategorien-
lehre, s. 62. 
396 ”[…] das Erhabene des Sittengesetzes, dem der Mensch als ein frei-handelndes und 
vernünftig sich bestimmendes Wesen zugehört.” Ibid.. Citetet fortsätter genom att Fink 
upprepar sin kritik av det ”astronomiska” perspektivet på det matematiskt det sublima: 
“Es muß eine Frage einer eingehenderen Kant-Auslegung sein, ob Kant am Ende die 
extensive Erhabenheit nicht viel zu kurz faßt, weil er geleitet ist von bestimmten Vor-
stellungen der ’wissenschaftlichen’ Astronomie. Es ist ja keineswegs ausgemacht, der 
Zeit-Raum der Welt müsse ’vorstellig’ gemacht werden durch eine fortgesetzte Erweiter-
ung binnenweltlichen Zonen, wobei das anfängliche Erhabenheitsgefühl bald schwinden 
mag in der Langweile einer einförmigen Wiederholung.” Ibid. 
397 Med utgångspunkt i Heideggers diskussioner om den filosofiska förundran och häp-
naden i Grundfragen der Philosophie: Ausgewählte ”Probleme” der ”Logik” (GA 45) fram-
håller Schuback vad hon beskriver som förundrans ”kosmoestetiska” (cosmoaesthetik) 
dimension, som är enheten av bräckligheten i livets och dödens samhörighet med alltets 
magnitud. Hon förbinder detta med Finks kosmiska uppfattning om existensens extas 
(Schuback, ”Appearing in Fragility, the Fragility of Appearing”, s. 162–163). 
398 Fink, Pädagogische Kategorienlehre, s. 62. 
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Genom sin uppdelning av det sublima ärver Kant enligt Fink meta-
fysikens ”kentauriska” förståelse av människan som kluven i en sinnlig och i 
en förnuftig del (animale rationale), vilket kommer till uttryck som en 
exterioritet å ena sidan och en interioritet å andra sidan. Därför utmärks det 
sublima av subjektets försvinnande ”litenhet” som framträdelse i dess mate-
matiska form, och av subjektets känsla av makt som ett fritt intelligibelt 
väsen i den dynamiska. Fink ser däremot ett utmärkande drag i det sublima 
självt som överskrider denna motsättning. Det ligger i den symboliska 
mening som tänkandet har i det sublima. Konsekvensen av detta är för Fink 
att själva skillnaden mellan de två formerna av det sublima också kan förstås 
symboliskt.399 Det beror på att Kant just i sin analytik av det sublima tänker 
”mer” än enbart den traditionella metafysiska åtskillnaden mellan natur och 
frihet, då han driver frågan om världsfenomenets och existensens relation 
till sin spets.400 

Innebörden av enheten av det matematiskt och det dynamiskt sublima 
måste tolkas utifrån hur Fink förstår det symboliska. En svårighet för en 
sådan tolkning är emellertid att just begreppet symbol är slående under-
tematiserat hos honom, också i Spiel als Weltsymbol (1960) som är hans 
mest kända verk. Han säger inte mycket mer än att det ska förstås som 
symballein, i bemärkelsen av ett sammanfallande av värld och människa.401 
Hans Reiner Sepp gör emellertid en övertygande tolkning när han visar att 
det symboliska hos Fink måste tänkas utifrån hans problematisering av 
bildens innebörd (som diskuteras mer utförligt i ett senare avsnitt), vilket 
understryker att Finks begrepp om det symboliska är oskiljbart från hans 
förståelse av existensen som ett fragment402 i världen: 

För Fink betyder ”symbol” och ”bild” inte representation i bemärkelsen av en 
avbildlighet: i relationen mellan bilden och det bildande självt, mellan det inom-
världsliga och världen, är den europeiskt-metafysiska teorin om representation 
utspädd. En avbild innehåller det av vilket den är en avbild som en helhet i sig, 
om än indirekt som just en avbild. Finks uppfattning om symbolen, som han 
återför till det antika symbolon som fragmentet [Bruchstück] av en helhet, säger 
till skillnad från detta att symbolen inte framställer något indirekt utan uppfylls 
som symbol – ett fragment är helt sig självt som ett fragment – samtidigt som det 
hänvisar till det av vilket det är ett fragment. Men eftersom hänvisningen inte är 

 
399 Fink, Grundfragen der systematischen Pädagogik, s. 114–115. 
400 Fink, Pädagogische Kategorienlehre, s. 62. 
401 Fink, Spiel als Weltsymbol, s. 122, 123. 
402 Titeln på en essä av Fink från 1964 är ”Der Mensch als Fragment”. 
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en återspegling är det som blir hänvisat till, alltså det hela som allt – sett [gemes-
sen] genom det fragmentariskas uppfyllda närvaro – intet.403 

Liksom det romantiska fragmentet inte är en pusselbit i en ordnad helhet 
innebär det symboliska hos Fink inte blott delens infogning i en sådan hel-
het. Det betecknar inte en enkel sammanslagning av en framträdelse med en 
annan framträdelse som är större. Människan sammanfaller istället med 
världsfenomenet genom att intas av detta fenomens negativitet. För för-
ståelsen av hur det förhåller sig hos Fink kan följande ord av Novalis utgöra 
ett ledmotiv: 

Vi bör inte bara vara människor, utan också mer än människor. Eller: män-
niskan är överhuvudtaget såvitt som universum. Hon är inget bestämt. Det kan 
och bör vara något bestämt och obestämt samtidigt.404 

Det sublima är enligt Fink en symbol för existensen, eftersom det innebär 
att människan framträder för sig själv som ”något bestämt och obestämt 
samtidigt”. Det betyder att det sublima är en symbol för att människan likt 
fragmentet bär totaliteten i sig som en negativ rörelse. Denna rörelse visar 
sig genom det försinnligande som Kant menar utmärker symboliseringen 
av förnuftsbegrepp (han diskuterar det symboliska i §59 i Kritik av omdö-
meskraften, vilken är den paragraf som Heidegger refererar till när han i en 
anteckning skriver att smaken samtidigt blickar ”ut ur” och ”in i” sig själv), 
som skiljs från schematiseringens försinnligande av förståndsbegrepp. Sche-
matisering sker utifrån en korrespondans mellan kategorierna och åskåd-
ningen, som också kan demonstreras i åskådningen och därmed bekräfta att 
förståndsbegreppen är betingelser för möjlig erfarenhet. Exempelvis är 
 
403 ”Für Fink bedeuten ’Symbol’ und ’Bild’ nicht Repräsentanz im Sinne von Abbildlich-
keit; in der Relation von Bild und Bildendem selbst, von Binnenweltlichem und Welt, ist 
die europeisch-metaphysische Representationstheorie ausgeblendet. Ein Abbild enthält 
dasjenige, wovon es Abbild ist, als ein Ganzes in sich, aber eben nu indirekt, als Abbild. 
Finks auffassung von Symbol, das er auf das antike symbolon als das Bruchstück eines 
ganzen, zurückbeziecht, besagt demgegenüber, daß das symbol nicht Indirektes darstellt, 
sondern als Symbol erfüllt ist – ein Bruchstück ist ganz es selbst als dieses – und zugleich 
auf dasjenige verweist, wovon es Bruchstück ist. Da aber das verweisen kein Wieder-
spiegeln ist, ist dasjenige, worauf verwiesen wird, also das ganze als alles – gemessen an 
der erfüllten Präsenz des Bruchstückhaften – nichts.” Sepp, ”Finks Neubestimmung des 
Ideals”, s. 196 
404 ”Wir sollen nicht bloß Menschen, wir sollen auch mehr als Menschen sein. Oder 
Mensch ist überhaupt soviel als Universum. Er ist nichts Bestimmtes. Es kann und soll 
etwas Bestimmtes und Unbestimmtes zugleich sein.” Novalis, Gesammelte Werke, s. 390 ff. 
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beständighet schemat för förståndsbegreppet substans, som gör att något 
(subjekt) kan bli föreställt som det samma över tid trots att det som tillkom-
mer det (predikat) förändras. Så förhåller det sig inte i det symboliska för-
sinnligandet av förnuftsbegrepp, som Kant understryker kan ske både 
genom ord och genom synliga tecken. Symboliskt sker försinnligandet inte 
genom demonstration utan genom analogi. Det beror på att det inte finns 
någon korrespondans mellan det begrepp som ska försinnligas och åskåd-
ningen, eftersom begreppet överskrider det sinnliga mot det översinnliga. 
Som Kant skriver i en reflektion är symbolen istället en ”analogisk åskåd-
ning”, ett ”tecken av ett tecken” (Zeichen vom Zeichen).405 Den kan också 
beskrivas som ”en bild av en bild”, som är ett försinnligande av det över-
sinnliga bildande som självt inte är en bild.  

Kant understryker att ”vårt språk fullt av sådana” bildliga symboler, där 
uttrycket inte är ett schema för ett begrepp utan en symbol för reflektion. 
Han skriver att betydelsen av detta för filosofin inte har utforskats tillräck-
ligt. Som exempel ger han centrala filosofiska begrepp som grund, som kan 
symboliseras av ett stöd eller av en bas, substans som kan symboliseras av en 
bärare, tiden som sägs flyta. Kant visar här att de filosofiska begreppen inte 
på ett enkelt sätt föregår symboliseringen, som om den filosofiska idén vore 
given och förnuftet sedan godtyckligt kunde finna symboler för den. Istället 
antyds att förnuftsbegrepp och symboler är ”likursprungliga”, vilket medför 
att exempelvis erfarenheten av ett stöd eller en bas också utgör ett villkor för 
begreppet grund, som därmed blir oskiljbart från sin egen symbolisering. 

Utmärkande för Kants begrepp om det symboliska är således att sym-
bolen innebär ett sammanfallande av det sinnliga och det översinnliga, som 
medför att framträdelsen behåller en transparens mot det världsfenomen av 
vilket den, förstådd som en symbol, är ”ett tecken av ett tecken”. Sepp be-
skriver hur detta förhåller sig hos Fink i samband med en diskussion om 
idealets roll i hans tänkande: 

Här i det osynliga, i världens icke-framträdande sig-visande, är allt bildande 
grundat. Så som världens sig-visande självt är osynligt, så är också enligt Fink det 

 
405 Kant, reflektion 3398a i Eisler, Nachschlagewerk zu Kants Sämlichen Schriften/Briefen 
und Handschriftlichen Nachlass, s. 521. 
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sista bildandet ”bildlöst”: ”Det är det bildlösa, emedan det är det bildande som 
sådant.”406 

Idealets tematik hör hos Fink nära samman med det symboliska. Det beror 
på att också idealet är en bildens problematik. Kant själv tänker idealet ur 
ett praktiskt hänseende som idén in individuo. Ett ideal är alltid en förebild. 
Kant beskriver det som en urbild i förhållande till dess efterbildning, som 
”genomgående bestämmer” denna efterbildning.407 Den symboliska fram-
ställningen drivs enligt Fink av ideal och just i denna mening är symbolen 
”ett tecken av ett tecken”, eftersom idealet är ett tecken på det möjliga för-
verkligandet av en idé som själv är ett tecken på det översinnliga.  

I samband med sin diskussion om innebörden av det symboliska hos 
Fink föreslår Sepp att idealets betydelse hos honom ska tolkas som en rörel-
sens problematik, som utvecklar Heideggers tanke på att tillvaron alltid är 
”på väg”. Utkastandet av ideal gör människan till ett ”distansens väsen” (ein 
Wesen der Distanz).408 Det är en extas som innebär att människan förhåller 
sig till sin egen formlöshet genom att ge den form, när hon transcenderar 
fakticiteten genom ett ”föregripande fullkomliggörande”.409  

Människans formlöshet beror enligt Fink på att hon inte har några givna 
mått för sitt vara. Sepp beskriver denna frånvaro som ett intet som para-
doxalt just är existensens enda mått, varur dess frihet också springer genom 
ett nödvändigt utkastande av ideal.410 Sepp visar även att Kant enligt Fink 
inte går tillräckligt långt, när han å ena sidan tänker det teoretiska förnuftets 
ideal om allhet (Allheit) och å andra sidan det praktiska förnuftets ideal om 
lycksalighet som strävanden efter det oändliga. Han skriver att Kant enligt 
Fink förstår att dessa båda ideal hör ihop, att det högsta goda och allheten 
förutsätter varandra, men att han inte tänker dem i relation till ”världens 
djup” (Welt-Tiefe). Det beror på att det transcendentala idealet – tanken på 
realitetens allt – inte härstammar från förnuftet. Förnuftet frambringar inte 

 
406 ”Hier im unsichtbaren, selbst nicht zur Erscheinung kommenden Sichzeigen der Welt 
gründet auch alles Bilden. Wie das Sichzeigen der Welt selbst unsichtbar ist, so ist dieses 
letzte Bilden, wie Fink sagt ’bildlos’: ’Es ist das Bildlose, weil es das schlechthin Bildende 
ist’.” Sepp, ”Finks Neubestimmung des Ideals”, s. 195. Sepp citerar Fink ur Grundfragen 
der Systematischen Pädagogik, s. 180. 
407 Kant, Kritik av det rena förnuftet, A568/B596. Se även Kritik av omdömeskraften, §17. 
408 Sepp, ”Finks Neubestimmung des Ideals”, s. 189. ”Ein Wesen der Distanz” är Finks 
eget uttryck (Fink, Grundfragen der Systematischen Pädagogik, s. 47). 
409 Sepp, ”Finks Neubestimmung des Ideals”, s. 189. 
410 Ibid. s. 190. 
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denna tanke av sig självt. Sepp skriver istället att den enligt Fink har för-
nuftet som sin ”ort”. Detta är orten för utkastandet av alla andra ideal, vilket 
betyder att förnuftet genom sina ideal alltid i förväg förhåller sig till världen 
som en helhet (Weltganzen).411 Med andra ord kräver alla ideal att världs-
fenomenets frånvaro är närvarande i förnuftet, då denna frånvaros närvaro 
enligt Fink bildar spelrummet för idealens lekande, det vill säga grundlösa, 
utkast av mening.  

Sepp understryker Nietzsches betydelse för Finks förståelse av idealen, 
eftersom Nietzsche, i Finks läsning, visar att utkastandet av ideal och värden 
inte har sitt ursprung i människan, utan måste förstås utifrån livet som en 
”vilja till makt”.412 Sepp diskuterar därefter den filosofiska begreppslighetens 
bildkaraktär hos Fink, som bär ”det bildlösa“ i sig genom ett spänningsför-
hållande till världsfenomenets negativitet.413 Idealet är enligt Sepp en ”arki-
medisk punkt” i Finks tänkande, som markerar hur människans medlek 
(Mitspiel) med världens lek sätts i rörelse genom världsfenomenet självt, 
genom den frånvaro av mening som tvingar fram nya utkast av mening. 
Därför blir idealen också till mediet för världsfenomenets framträdande i 
skenets modus.414 På så vis menar Sepp att  

[…] idealet utgör transcendensens utsträckthet och sätter självt måttet för det 
avlägsna och det nära [Fernsein und Nahsein].415  

Ovanstående diskussion pekar på att Finks beskrivning av skillnaden mellan 
det matematiska och det dynamiska sublima hos Kant, som en symbol för 
den mänskliga existensen som en isärgående helhet416, ska förstås utifrån 
hans formulering av existensen som ett ”distansens väsen”, som är ”på väg” 
genom utkastande av ideal om fullkomlighet. I anslutning till en diskussion 
om värde och ideal hos Nietzsche beskriver Fink detta utkastande som ”ett 

 
411 Ibid. s. 192. 
412 Ibid. s. 193. 
413 Jfr. Ibid. s. 195. 
414 Jfr. Ibid. s. 198. 
415 ”das Ideal das Erstrecktsein der Transzendenz ausmacht, selbst das Maß für Fernsein 
und Nahsein setzt.” Ibid. s. 192 ff. 
416 ”Im Blick auf das Sternbild des Ideals erhebt sich der Mensch zum ’Erhabenen’ – wird 
er angerührt von der Erhabenheit des Weltalls. Der „bestirnte Himmel über mir“ und 
das ’moralische Gesetz in mir’ sind velleicht nicht zwei verschiedende Dimensionen des 
Erhabenen, wie Kant dies zunächst ansetzt, sondern in dieser Zweiheit ’symbola’, zerris-
sene Hälften eines ursprünglicheren Welt-Bezugs des Daseins.” Fink, Grundfragen der 
systematischen Pädagogik, s. 123. 
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projektivt självförfrämligande”.417 En tolkning av existensens ”på väg” hos 
Fink som ett sådant ”förfrämligande” (med vilket han inte menar ett för-
främligande av ett substantiellt väsen utan en glömska av idealens sken-
karaktär),418 stöds genom att han skriver att relationen mellan de två for-
merna av det sublima ska förstås i analogi till hur realitetens allt – som är 
förnuftets transcendentala ideal, som ”bryter upp” existensens världsöppen-
het419 – är dimensionen för alla ideal hos Kant, som förhåller sig till idealen 
likt natthimlen förhåller sig till stjärnbilderna på den: 

Bara ett världsöppet väsen kan vara sedligt och från jorden följa de ljusa spår 
som stjärnbilderna tecknar på himlen. Om vi inte uppfattar Kants uttryck om 
”den stjärnbeströdda himlen ovan mig” astronomiskt utan symboliskt, det vill 
säga om vi förhåller oss till stjärnorna som tecken på världens djup, då kan vi 
säga att ”den stjärnbeströdda himlen ovan mig” sammanfaller med ”morallagen 
inom mig”.420 

I det dynamiskt sublima kommer därmed för Fink den mänskliga existen-
sens ursprungligen fria, det vill säga lekande, utkastande av ideal till uttryck, 
vilket också är ett utkastande bland ideal. Det matematiskt sublima beteck-
nar däremot den öppenhet för världsfenomenet utan vilken sådana utkast 
vore omöjliga.421 Det är helt avgörande för förståelsen av existensens rela-
tion till världsfenomenets negativitet hos Fink att det också finns en känne-
dom om förhållandet mellan de två formerna av det sublima, vilket Sepp, 

 
417 Fink, Pädagogische Kategorienlehre, s. 60. Se även Fink, Nietzsches Philosophie, s. 121. 
418 Fink är uttrycklig med att han inte menar att Nietzsches förståelse av värdena ska 
tolkas som en ”alienationsteori” (Entfremdungstheorie), som i värdenas fenomenella ob-
jektivitet ser en dold subjektivitet (Ibid. s. 61). 
419 Fink, Pädagogische Kategorienlehre, s. 84. Just i tanken på det transcendentala idealet 
ser Fink att den kritiska filosofin inte ska förstås utifrån en föreställning om förnuftets 
självtillräcklighet. Om det vore så skulle det aldrig behöva tänka ”realitetens allt”, eller 
”världsfenomenet” som Fink förstår det, medan denna tanke enligt Kant tvärt om är en 
för förnuftet nödvändig tanke, som hemsöker det genom sin ursprungliga ”namnlöshet”. 
I det transcendentala idealet visar det sig att förnuftets högsta tanke i själva verket är att 
tänka bortom sig självt (Übersichhinausdenken) (Ibid. s. 83, 85). 
420 ”Nur ein weltoffenes Wesen kan sittlich sein, kann auf der Erde der lichten Spur 
folgen, welche die Sternbilder am Himmel seiner Lebenslandschaft ziehen. Wenn wir 
Kants Ausdruck vom ’bestirnten Himmel über mir’ nicht astronomisch auffassen, son-
dern symbolisch, d.h. die Sterne als Zeichen der Welt-Tiefe nehmen, dann können wir 
sagen, daß der ’bestirnte Himmel über mir’ mit dem ’moralischen Gesetz in mir’ zusam-
menfällt.” Fink, Grundfragen der systematischen Pädagogik, s. 157. Se även ibid. s. 167 
och Fink, Pädagogische Kategorienlehre, s. 84. 
421 Ibid. s. 172. 
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trots sin i övrigt insiktsfulla tolkning, förbiser. När han skriver att Kant 
enligt Fink inte går tillräckligt långt för förståelsen av hur det teoretiska 
förnuftets och det praktiska förnuftets ideal sammanfaller, tar han inte 
hänsyn till att Fink just ser detta symboliska sammanfallande i analytiken av 
det sublima i Kritik av omdömeskraften, där sedlighetens problematik får en 
kosmologisk dimension, då existensens utkastande av ideal försätts i en 
spänningsfylld relation till dess brutna utkastadhet i världen.422 

Finks förståelse av de två formerna av det sublima som en isärgående 
helhet kan utvecklas ytterligare genom att förhållas till Lyotards tolkning, 
enligt vilken det matematiska och dynamiska handlar om två olika perspek-
tiv på det sublima, som måste förstås utifrån skillnaden mellan de mate-
matiska och de dynamiska synteserna i den första kritikens grundsatser.423 
De matematiska grundsatserna handlar om storhet i utsträckning och om 
storhet i intensitet i den omedelbara sammansättningen av det homogena 
(en framträdelse, en bild, som inte förhålls till något annat). Det är i relation 
till detta som smärtan i det matematiskt sublima ska förstås. Det innebär att 
den absoluta storhet som utmärker denna form av det sublima går hand i 
hand med en outhärdlig intensitet: känslan av oförmågan att sammanfatta 
det absolut stora till en enhet är i det matematiskt sublima outhärdlig. Det 
betyder att dess negativa lust är en lust inför det outhärdliga, som uppstår i 
en reva som med Finks ord exponerar existensen som “ett öppet sår“ – som 
ett fragment – i kosmos.424  

I kontrast mot det matematiskt sublimas smärtande karaktär är det först 
i det dynamiskt sublima som inbildningskraftens oförmåga blir till ett 
tecken på ”förnuftets omnipotens” (som Lyotard uttrycker det). Därför är 

 
422 Fink, Pädagogische Kategorienlehre, s. 67. 
423 När Heidegger i en fotnot i ”Vom Wesen des Grundes” (1929) (som förövrigt är den 
text som Fink oftast tar upp när han ifrågasätter Heideggers subjektivering av världen. Se 
exempelvis Fink, Spiel als Weltsymbol, s. 64) beskriver skillnaden mellan världen i mate-
matisk och dynamisk mening i de transcendentala antinomierna i Kritik av det rena för-
nuftet, tillägger han att skillnaden mellan det matematiska och det dynamiska avseende 
världen tänks mer radikalt av Kant i Kritik av omdömeskraften som en skillnad mellan 
det matematiskt och det dynamiskt sublima. Han understryker i synnerhet vikten av §28 
i detta verk som handlar om det dynamiskt sublima (Heidegger, GA 9, s. 151 not. 51). 
Heidegger utvecklar inte vad han menar med denna hänvisning, men den kan tolkas 
som att den pekar mot det dynamiskt sublima som ett problem som kan artikuleras 
genom det matematiskt sublima. 
424 I en tidig anteckning beskriver Fink en ”ny humanism” som inte förstår människan 
utifrån hennes grad av perfektion utan som ”det öppna såret i kosmos”. Människan är 
”die Wunde der Welt, die metaphysische Lücke im Kosmos, das unvollendete Seiende, 
das kosmische Fragment.” Z-XII 20d, 24a. 
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det viktigt att det matematiskt sublima dröjer kvar i det dynamiskt sublima: 
dess pulserarande smärta gör det sublima till vad Lyotard beskriver som ett 
obestämt subjektivt omdöme, som utmärkts av en kontinuerlig förnyelse i 
tänkandets våldsamma och ambivalenta känsla inför det formlösa.425 

Lyotards tolkning hjälper således till att belysa en central tanke i Finks 
förståelse av relationen mellan de två formerna av det sublima: det är enligt 
Fink nödvändigt att tänka det dynamiskt sublima utifrån det matematiskt 
sublima eftersom det förra har en tendens att dölja det senare. Det dyna-
miskt sublima döljer med andra ord det främmande i det sublima om smär-
tan i det matematiskt sublima trängs undan. Utan denna smärta är tänkan-
dets känsla inför det formlösa inte ”ambivalent”, utan hybris.  

Existensen lyser sålunda upp världsnatten genom skenet av sina ideal. 
Den smärtande ”pulsen” visar emellertid att det inte är ett allomfattande 
naturligt ljus (lumen naturale) som gör världen i dess helhet tillgänglig för 
tillvaron. Enligt Fink är det istället skenet av konstellationer som framträder 
ur världsnatten och som orienterar existensen, men som samtidigt drar sig 
undan det kontrollerande och nyttjande förhållningssätt som utmärker dess 
relation till tingen. Det beror på att stjärnbilderna enbart kan vara vägledande 
genom sina oöverbryggbara avstånd från existensen: den sätts i rörelse av 
deras sken, som kastar ett skimmer av mening på det inomvärldsliga och 
väcker en vilja att leva upp till denna mening, och en samtidig önskan om att 
kunna skingra de skuggor som ursprungligen åtföljer meningen.426 Fink låter 
följande rader av Nietzsche ur ”Dionysos-Dithyramber” beskriva den ambi-
valens som utmärker idealens ankomst ur världsnatten: 

Jag ser upp – 

Där rullar ljushav: 

O natt, O tystnad, O dödsstilla larm! … 

Jag ser ett tecken –, 

Ur fjärran, fjärran 

sjunker långsamt en gnistrande stjärnbild mot mig …427 

 
425 Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, s. 115, 117–123, 126–127. 
426 Fink, Pädagogische Kategorienlehre, s. 10, 56. 
427 Nietzsche, ”Dionysos-Dityramber”, s. 356. Se Fink, Grundfragen der Systematischen 
Pädagogik, s. 107. 
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Nietzsches beskrivning av stjärnbilden är för Fink en symbol som förbinder 
de två formerna av det sublima, eftersom stjärnbilden fångar den samman-
flätning mellan närhet och avstånd som han menar utmärker det sublima 
som en helhet. Denna sammanflätning ska inte förstås i tingsliga termer, vil-
ket skulle innebära att närhet och avstånd också i det sublima uteslöt varan-
dra i enlighet med den binära logik som säger att när något är nära, kan det 
inte vara långt bort, och att när det är långt bort, kan det inte vara nära. Till 
skillnad från detta visar stjärnbilden, som en symbol för det sublima som i 
sin tur är en symbol för existensens utkastadhet i världen, att människans 
ideal och världen är sammanflätade som livet och döden är i varandra: 
genom det sublima blir det mest fjärran också det närmaste, likt när dödens 
närvaro i livet framträder som livets liv, tack vare den outgrundlighet med 
vilken den ger sig tillkänna.428  

Idealen når fram från fjärran genom att upphöja (erheben) människans 
livsmening (Sinnmacht), få henne att svinga sig ut i ”det måttlöst oerhörda 
tids-rummet”.429 Det sker enligt Fink genom att världsfenomenet visar sig 
som en ofattbar tomhet (unfaßliche Leere). Tomheten är ofattbar eftersom 
den likt det transcendentala idealet hos Kant inte är begreppsligt bestämbar. 
Just denna obestämbarhet bereder emellertid rum för existensens utkastan-
de av ideal, då den väcker friheten som en förmåga till sådana utkast.430 Det 
kan enligt Fink varken förstås som ett immanent eller transcendent skeende 
(varken utifrån parousia eller chórismos): han menar att om idealen vore 
transcendenta skulle det inte gå att förklara hur de kan utöva en dragning 
på människan, hur de överhuvudtaget kan beröra henne, medan det å andra 
sidan inte går att förklara deras ”övermänskliga” fordringar om de enbart 
vore immanenta, det vill säga knutna till en bestämd självapperception.431  

Enligt Fink gör idealens ankomst från det fjärran att de blir innerliga, 
genom att drabba existensen som ett främmandegörande. Detta främ-
mandegörande exponerar existensen inför dess världsöppenhet, som ger 
rum åt idealen så att de överhuvudtaget kan beröra med en förvandlande 
kraft. Existensens öppning för förvandling kan således varken förstås i ter-
mer av ett transcenderande till något ”bortomvärldsligt”, eller som ett 
skeende i en immanens som är ”inomvärldslig”. Det beror på att båda dessa 
alternativ tänks utifrån hur ting står i relation till varandra, medan för-
 
428 Fink, Pädagogische Kategorienlehre, s. 83. 
429 Fink, Grundfragen der systematischen Pädagogik, s. 113, 139. 
430 Fink, Pädagogische Kategorienlehre, s. 85. 
431 Fink, Grundfragen der systematischen Pädagogik, s. 122. 
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hållandet mellan existensen och världsfenomenet inte är tingsligt. Genom 
fenomenets negativitet, som åtföljer ankomsten av alla ideal precis som natten 
utgör bakgrunden för alla stjärnbilder, väcks istället en extas hos existensen 
som är innerlig. Denna innerlighet utgör vad Fink i en tidig anteckning kallar 
för människans ”överflödande icke-väsen”, vilket gör den till en extatisk 
innerlighet, som låter människan ”komma till ända” genom att ”frambesvärja 
existensens eskatologi“.432 Överflödet beror därmed varken på något inom-
världsligt eller bortomvärldsligt, utan på att människan upptäcker världsfeno-
menets förborgade storhet (der verborgenen Weltgröße) i sig.433 

§4.3 Världsfenomenets sublima avförverkligande 

När människan håller sig ut i det hela, inte bara i den ändlösa vid-
sträcktheten av den närvaro i vilken det varande framträder, utan 
också in i det gåtfulla ”intet” ur vilket vi kommer och till vilket vi åter-
vänder – först då är hon sant existerande.434 

I föregående avsnitt beskrivs hur det dynamiskt sublima har en tendens att 
dölja det matematiskt sublima, det vill säga det världsfenomen som hos 
Fink har karaktären av en absolut storhet. Det beror på att det absoluta i det 
dynamiskt sublima inte tänks som en storhet utan som en allt överträffande 
makt: genom en ”subreption” känner subjektet sin förmåga att forma värl-
den till ”en sammanhängande helhet i enlighet med ändamål”. Utan detta 
vore världen enligt Kant ”blott en öken”: den vore meningslös om dess sista 
ändamål (letzte Zweck) inte skulle vara att ha människans moraliska väsen 
som slutändamål (Endzweck). Det leder till att världen enbart får sitt värde 
på grund av människan, som förhåller sig till den utifrån sig själv som ”den 
naturen behärskande orsaken”.435  

Känslan av makt i det dynamiskt sublima kan därmed förstås som källan 
till den ”översubjektiva” karaktär som enligt Patočka utmärker Kants kritik 
av den teleologiska omdömeskraften och som han menar kännetecknar 

 
432 ZV VI/33a, 33b. 
433 Z-VII XVII/21b. 
434 ”Wenn der Mensch sich ins Ganze hinaushält, nicht nur in die endlose Weite des 
einen Anwesens, worin das seiende erscheint, sondern auch in jenes rätselhafte ’Nichts’, 
aus dem wir kommen und in das wir wieder gehen, erst dann existiert er wahrhaft.” 
Fink, Existenz und Coexistenz, s. 217. 
435 Kant, Kritik av omdömeskraften, §86. 
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moderniteten. Utan denna känsla av makt kan människan inte mobilisera 
sig till att framställa världen som en resurs för sig. Det dynamiskt sublima 
har därför inte karaktären av en meningsförlust. Istället betryggar det sub-
jektets känsla av sin upphöjda ställning i världen. Det beror på att det 
absoluta tänks i det dynamiskt sublima utifrån en orsak och inte som en hel-
het som i det matematiskt sublima. Hos Kant är denna tanke på en absolut 
kausalitet bara möjlig ur ett praktiskt-filosofiskt perspektiv, vilket medför 
att det som känns i det dynamiskt sublima är det moraliska kravet på 
inbildningskraften att förverkliga idén, även om den i slutändan enbart för-
mår närvarogöra omöjligheten av ett sådant förverkligande.436 

Det praktiska perspektivet i det dynamiskt sublima döljer därmed enligt 
Fink det främmande i det sublima, eftersom sinnets känsla av ”förnuftets 
omnipotens”, som är känslan av en ”upphöjning av människans livsme-
ning”, döljer att ursprunget till kraften i dess idéer är svindeln som uppstår 
när existensen faller bort från sig själv genom rörelsen av världsfenomenets 
negativitet. Denna negativitets absoluta storhet utmärks av en frånvaro av 
mening: ”stjärnbildernas” (idealens) sken, som uppstår genom konstella-
tioner som orienterar existensen i världen, framträder ur ”världens djup“, 
men skenet döljer också detta djup när det förlorar sin transparens mot 
mörkret – som när ett ideal överglänser alla andra ideal och skingrar dem 
likt solen förjagar natten.437 En tid som präglas av en sådan ”dag” – det vill 
säga av produktion, arbete och utlopp av kraft som i Patočkas beskrivning 
av ”1900-talet som krig” – som får ”natten” att fly, har svårare att ”erinra” 
sig världsfenomenet. Det beror på att det ”glöms” genom att tillvaron är 
orienterad mot sin förmåga till framställning i världen. Världsfenomenet 
identifieras i sådant fall med framträdelse, vilket förhindrar erfarenheten av 
dess undandragelse från det som låter sig kontrolleras och manipuleras. Där 
mörkret dominerar framträder emellertid denna negativitet tydligare. 
Följande ord ur Vara och tid kan sägas utgöra en ledtråd för Fink för att 
förstå detta:  

 
436 Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, s. 172–174. 
437 Fink, Grundfragen der systematischen Pädagogik, s. 179. ”Der Wesensort des Ideals ist 
die Welt. Wie ein Sternbild funkelt am Firmament, wie ein Meteor seine Bahn zieht und 
durch seinen Glanz den Raum zudeckt, aus dem er kommt, so entspringen alle Ideale 
der Tiefe der Welt und Verdecken sie zugleich.“ Ibid. s. 176. 
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I mörkret finns på ett betonat sätt ”inget” att se, även om just världen fortfarande 
och mer påträngande är ”där”.438 

Det finns hos Fink återkommande hänvisningar till en erfarenhet som är 
nära förbunden med hans tolkning av det matematiskt sublima och som bi-
drar till att ytterligare fördjupa förståelsen av världsfenomenets ”nattliga” 
karaktär. Det är den ”oceaniska känsla” som han formulerar som tänkan-
dets grundstämning innan det artikulerats begreppsligt: 

Lika mycket som alla stämningar upplåter en helhetlig livssituation, är det 
sällsynt med den egentliga världsstämning i vilken vi inte bara förhåller oss till 
vår egen tillvaros situation, utan till världen själv. Det är en stämning av djup 
förundran, som av-sätter oss över och bortom allt inomvärldsligt och som an-
tyder världen själv: stämningen i den sublima känslan inför den stjärnbeströdda 
himlen ovan oss och världens däri anade oändlighet, den så kallade ”oceaniska 
känslans” stämning. Kanske är det ingen tillfällighet att filosofin uppstod på de 
egeiska öarna inför havets skimrande vidd. ”Om någonsin mitt jubel ropade: ’kus-
ten försvann, – nu föll den sista kedjan av mig – det gränslösa ryter kring mig, långt 
ute glänser för mig rum och tid...”, säger Nietzsches Zarathustra. Det gränslösas 
rytande och rummets och tidens världsvida glans [Weithinausglänzen] utmärker 
människans relation till världens rum- och tidsgivande: världsstämningen är 
väsentligen en lovsång, ett förtjust lyssnande till den brusande oändligheten och ett 
seende av rummets och tidens vida skimrande glans. Världen uppenbarar sig inte 
genom depressiva stämningar som ångest, leda osv. ...439 

 
438 Heidegger, Vara och tid, s. 189. 
439 ”So gewiß alle Stimmungen eine ganzheitliche Lebenssituation erschließen, so selten 
ist doch die eigentliche Weltstimmung, in der wir uns nicht zu einer bloßen Gesamt-
situation unseres Daseins, sondern zur Welt selbst verhalten. Es ist die Stimmung der 
tiefen Verwunderung, die uns entsetzt über alles Binnenweltliche hinweg und auf die 
Welt weist, die Stimmung, die im Gefühl des Erhabenen liegt angesichts des gestirnten 
Himmels über uns und der dabei erahnten Unendlichkeit der Welt; die Stimmung des 
sogenannten „ozeanischen Gefühls“. Vielleicht ist es kein Zufall, daß die Philosophie auf 
den Inseln der Ägäis entstand angesichts der schimmernden Weite des Meeres. „Wenn 
je mein Frohlocken rief: die Küste schwand, – nun fiel die letzte Kette mir ab; – das 
Grenzlose braust um mich, weit hinaus glänzt mir Raum und Zeit ...“, spricht Nietzsches 
Zarathustra. Das Brausen des Grenzenlosen und das Weithinausglänzen von Raum und 
Zeit ist das Verhalten des Menschen zur raumgebenden und zeitlassenden Welt. Die 
Weltstimmung ist wesenhaft eine solche des Frohlockens, das entzückte Hören der 
brausenden Unendlichkeit und das sehen des weithin schimmernden Glanzes von Raum 
und Zeit. Die Welt offenbart sich nicht in depressiven Stimmungen wie Angst, 
Langweile usw...” Fink, Einleitung in die Philosophie, s. 116. Nietzsche citerad ur Så 
talade Zarathustra: en bok för alla och ingen, s. 289. För en diskussion om oceanens roll i 
Kants analytik av det sublima se Schuback, “On Immensity”, s. 260–261.  
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Uttrycket ”den oceaniska känslan” blev känt i samband med en diskussion 
mellan Romain Rolland och Sigmund Freud. Som en reaktion på Die 
Zukunft einer Illusion från 1927 skriver Rolland ett brev till Freud där han 
kritiserar Freuds reduktionistiska förhållningssätt till den religiösa erfaren-
heten. För Rolland utgår denna erfarenhet från en oceanisk känsla (senti-
ment océanique) som han beskriver som en spontant religiös känsla av evig-
het.440 I sitt svar skriver Freud att han inte kan finna någon sådan känsla hos 
sig själv och han konstaterar att det finns patologiska tillstånd där gränsen 
mellan jaget och den yttre världen suddats ut, vilket han menar är ett symp-
tom på att lustprincipen inte underställs realitetsprincipen (som hos barn). 
Det gör enligt honom den oceaniska känslan infantil och dess uppkomst i 
vuxenlivet patologisk.  

Även om Fink aldrig nämner Rolland och Freud i samband med sina 
diskussioner om den oceaniska känslan är det troligt att han kände till deras 
meningsutväxling genom Vi vantrivs i kulturen (1930), där Freud utgår från 
diskussionen med Rolland. Det beror på att uttrycket dyker upp i Finks 
anteckningar vid tiden strax efter publiceringen av denna text 1930. Finks 
formulering av den oceaniska känslan ligger otvetydigt på Rollands sida, 
medan Freuds position måste ha framstått som en subjektivistisk och 
rationalistisk fördom för honom. Närheten till Rolland gäller i synnerhet 
hans beskrivning av den oceaniska känslan av evighet som spontan, vilket 
lägger en tonvikt på dess drabbande karaktär.441 I följande anteckning från 
1931 resonerar Fink kring detta med fenomenologiska termer, utifrån 
 
440 Romain Rolland, lettre à Sigmund Freud, 5 décembre 1927, i Un beau visage à tous 
sens. Choix de lettres de Romain Rolland (1866–1944), s 264–266. I sin formulering av 
den oceaniska känslan som en spontant religiös känsla av evighet är Rolland troligtvis 
inspirerad av Spinoza (Jfr. Etiken, V, 36). I detta sammanhang framstår även det oceanis-
ka hos Kierkegaard vara av vikt, då det har en tydligt matematiskt-sublim karaktär: ”[…] 
den Stridende tages der mere og mere fra. Det Udvortes og enhver Fordring paa Livet 
blev ham frataget, nu strider han om en Forklaring, men heller ikke den strider han sig 
til. Tilsidst synes det ham, at han bliver til slet Intet. Nu er Øieblikket der. Hvem skulde 
dog den Stridende ønske at ligne uden Gud; men dersom han selv er Noget eller vil være 
Noget, da er dette Noget Nok til at hindre Ligheden. Kun naar han selv bliver til Intet, 
kun da kan Gud gjennemlyse ham, saa han ligner Gud. Hvor meget han end er, Guds 
Lighed kan han ikke udtrykke, Gud kan kun aftrykke sig i ham, naar han selv er bleven 
til Intet. Naar Havet anstrænger al sin Kraft, da kan det netop ikke gjengive Himlens 
Billede, og selv den mindste Bevægelse, det giver det ikke reent igjen; men naar det bliver 
stille og dybt, da synker Himlens Billede i dets Intet.” Kierkegaard, Fire opbyggelige taler, 
s. 380. Fink diskuterar sällan Kierkegaard men understryker hans betydelse i anslutning 
till Nietzsche som ett exempel på ett tänkande som ger uttryck för ”en ny ontologisk 
erfarenhet” (Fink, Nähe und Distanz, s. 128). 
441 Z-XIV 13a. Se även Fink, Einleitung in die Philosophie, s. 116. 
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tanken att den oceaniska känslan är utmärkt av en divergerande inten-
tionalitet: 

”Världskänslan” är inget förhållningssätt som sker i ett avståndsmodus. Den är 
inte en relation till något som står emot oss, utan innebär att hålla sig ut över 
allt varande i världens gränslösa vidsträckthet. Det är en relation till det obe-
stämda, en divergerande intentionalitet, en ”oceanisk känsla”. ”Världskänslan” 
som ett ständigt, om än outtryckligt, grundförhållningssätt hos människan 
(Jfr. Heideggers lära om ”transcendensen”). ”Världskänslan” som filosofernas 
betagenhet, eftersom de som förda inför det varandes helhet kan ge sin fråga 
världsfrågans vidd.442 

Den divergerande intentionaliteten är en beskrivning av hur världsfeno-
menets absoluta storhet drar sig undan intentionaliteten. Som Schuback 
formulerar det i en diskussion om den oceaniska känslan hos Fink innebär 
denna undandragelse världens eget ”bortom-i” (beyond-within) världen, det 
vill säga världsfenomenets egen överskridande rörelse i världen.443 Denna 
rörelse medför enligt Fink att världsfenomenet inte kan förstås som ett 
”relationsfenomen”, det vill säga som en framträdelse som visar sig som ett 
korrelat i förhållande till ett medvetande. Begreppet om den divergerande 
intentionaliteten ifrågasätter istället den för Husserls fenomenologi grund-
läggande tanken om att noes och noema hör samman eidetiskt. Till skillnad 
från det säger sig Fink i en anteckning beskriva en noetisk rörelse utan 
noema.444 Han menar att den divergerande intentionaliteten inte utmärks av 

 
442 ”Das ’Weltgefühl’ ist kein Verhalten-zu im Modus der Abständigkeit, kein Verhalten 
zu einem Gegenüber, sondern ein sich Hinaushalten über alles Seiende in die grenzen-
lose Weite der Welt, ein Verhalten zum Unbestimmten, eine divergierende Intentiona-
lität, ein ’ozeanisches Gefühl’. Das ’Weltgefühl’ als ständiges, wenn auch unausdrück-
liches, Grundverhalten des Menschen. (Vgl. Heideggers Lehre von der ’Transzendenz’) 
Das ’Weltgefühl’ als Ergriffenheit des Philosophen, weil er so vor das Ganze des 
Seienden gebracht seiner Frage die Weite der Weltfrage geben kann.” Fink, Phänomeno-
logische Werkstatt, Bd. 1, s. 416–417. 
443 Schuback, ”On Immensity”, s. 250. 
444 Z-1 19a. Fink skriver att Heideggers förståelse av temporaliteten som ekstatisk lämpar 
sig bättre för att förstå det som han avser med den divergerande intentionaliteten (B-III 
15, 16). Men han menar att också Heidegger är fånge i en ”presenteism” eftersom hans 
tidsbegrepp rör sig inom närvarogörandets dimension (Z-IX V/6a). (För en diskussion 
om detta i relation till åldrandet se Z-IX 35a; Z-XV 36a; Z-XV LXXII/2a.) Den huvud-
sakliga kritiken av Heidegger summeras på följande sätt av Fink: en analytik av ändlig-
heten som inte begriper att den är ett resultat kan inte heller förstå dess mening. Heideg-
gers beskrivningar av utkastadhet, till-döden-varo osv. är det absolutas ”ändpunkter”. 
De beskriver enligt Fink något konstituerat utan att tänka konstitutionen själv (Z-XV 
103a). Den mänskliga existensen måste istället förstås som ett sätt på vilket det absoluta 
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en riktadhet utan av världsöppenhet. Öppenheten ska förstås utifrån det 
föregående avsnittets tolkning av den absoluta storhetens framträdande i 
det matematiskt sublima: det är inte en öppenhet för världen, utan en öpp-
ning av existensen genom världsfenomenets främmandegörande av den. 
Detta främmandegörande utmärks av en divergens eftersom det spränger 
existensens korrelativa relation till framträdelse, vilket hämmar dess ”tran-
scendentala” tendens att bringa världsfenomenets negativitet – dess ”bor-
tom-i” – till ett stillestånd genom en förståelse av fenomenet ”som om” det 
vore en framträdelse.  

Den oceaniska känslan utmärks därmed av en negativitet i förhållande 
till hur världsfenomenet förställer sig genom transcendentalt sken, eftersom 
den är en formulering av denna negativitets egen rörelse i existensen. Det 
framgår också då Fink beskriver den oceaniska känslan som en erfarenhet 
av att det inte finns några originära akter med avseende på världsfenomenet. 
Det understryker att denna känsla är ett sätt på vilket världsfenomenet visar 
sig genom sin skillnad från framträdelsen i framträdelsen, eftersom enbart 
framträdelse kan ges originärt: 

Hur är det om vi strängt frågar efter världen? Är också den ett objekt som visar 
sig, som framställer sig i en mångfald av intentionala akter som är möjliga att 
beskriva? Uppenbarligen inte. Världen förekommer inte som ett objekt. Hur är 
det då med världsmedvetandet? Kan det i slutändan kanske ändå bli undersökt, 
beskrivet, och intentionalt utlagt? Med det kommer vi inte långt. Om världen 
finns det många meningar och åsikter, men att beskriva sådana åsikter säger 
inget om vad världen är: vi kan ju inte utröna rättsgrunden för sådana meningar 
eftersom vi inte har några självgivande ”originära akter” i relation till världen.445 

 
förändligar (Verendlichung) sig till ändlig och föränderlig människa (Z-XV 49b). Fink 
menar att när Heidegger tänker den ursprungliga temporalitet utifrån tillvaron sker det 
från perspektivet av en priviligierad framträdelse och inte som världsfenomenets 
negativitet i framträdelsen. På ett förfelat sätt formulerar han då tiden som ändlig, istället 
för att förstå att den blir ändlig (Z-IV 43b). Därför måste den ursprungliga 
temporaliteten skiljas från människans sätt att relatera till tiden som en helhet (Z-XV 
LXXII/2c). 
445 ”Wie aber – wenn wir streng nach der Welt fragen? Ist diese auch ein Gegenstand, der 
sich zeigt, der sich darstellt in mannigfach beschreibbaren intentionalen Akten? Offen-
bar nicht. Die Welt kommt nicht vor als Gegenstand. Aber das Weltbewußtsein? Könnte 
dies am Ende vielleicht untersucht, beschrieben, intentional auseinandergelegt werden? 
Damit kommen wir aber nicht weit. Über die Welt gibt es vielerlei Meinungen und 
Ansichten, die Deskription solcher Ansichten gibt noch nichts her über das, was die 
Welt ist; wir können ja den Rechtsgrund solcher Meinungen nicht ausfindig machen; 
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På grund av sin negativa karaktär bör den oceaniska känslans divergens 
tolkas utifrån Finks förståelse av den roll som det noumenala (”tinget i sig”) 
har i Kants begrepp om realitetens allt, som den ”nattligt” negativa rörelsen 
i den öppenhet för mening som enligt Fink ryms i Kants begrepp om ”fram-
trädelsen i dess helhet”.  

I Kritik av det rena förnuftet beskriver Kant det noumenala som en ocean 
som omringar den mänskliga kunskapsförmågan som en ö, som är fenome-
nens ort.446 Denna ö är enligt Fink en beskrivning av ”framträdelsen i dess 
helhet” som ett inbegrepp av stående förhållanden med en statisk topik, som 
Kant skriver utmärks av sin verklighetskaraktär. Fink tolkar detta i termer 
av dess beboelighetskaraktär (Wohnlichkeitscharakter). Han skiljer denna 
beboelighet från den hemlöshet (Unheimlichkeit) som utmärker ett liv på 
oceanens vågor: förnuftet kan inte göra sig hemmastatt på dem, även om 
det ständigt förleder sig självt till att tro att det kan det, när det misstar 
”isberg” och ”dimbankar” för ”hem”. Medan ön enligt Fink på så vis beteck-
nar verklighetens topologi, är oceanen det a-topos som berövar existensen 
vad den antar vara dess givna plats i världen.447 ”Det oceaniska” förhåller sig 
därmed till den skenbart rotade plats som existensen tror sig besitta ”som 
något icke-varande gränsar av framträdelsernas fält”. Det innebär att det 
oceaniska ”a-topologiserar” tillvaron, genom att väcka en känsla av hemlös-
het som det inte går att undfly.448 

För att förstå den mer precisa innebörden av denna ”a-topologisering” är 
det nödvändigt att åter vända sig till Finks tolkning av de transcendentala 
antinomierna i Kritik av det rena förnuftet. Närmare bestämt gäller det i 
synnerhet den första av de matematiska antinomierna, som hör ihop med 
det matematiskt sublima och därmed också med Finks förståelse av världs-
fenomenet. 

Enligt den första matematiska antinomins tes har världen en början i 
tiden och är innesluten i rumsliga gränser, medan antitesen säger att värl-
den inte har någon början och att den inte har några gränser, utan att den är 
oändlig med avseende på både rum och tid. Den andra matematiska anti-
nomins tes säger att all sammansatt substans i världen består av enkla delar, 
 
wir haben keine selbstgebenden, ’originären’ Akte in Bezug auf die Welt.” Fink, Welt 
und Endlichkeit, s. 148. 
446 Kant, Kritik av det rena förnuftet, B294/A235 
447 Fink, Epilegomena zur Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft, s. 1020–1023. 
Giubilato visar att redan den unge Fink förstår förlusten av förtrogenhet med världen i 
termer av dess obeboelighet (Giubilato, Freiheit und Reduktion, s. 75). 
448 Fink, Epilegomena zur Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft, s. 1079, 1082 ff. 
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medan antitesen säger att inget odelbart finns i världen (den andra mate-
matiska antinomin är i detta sammanhang inte viktig för Fink då den 

lämnar världen som ett problem i egen rätt, eftersom frågan om delbarhet 
rör framträdelse i världen).  

Till skillnad från de dynamiska antinomierna som utmärks av ett ”både 
och”, eftersom både deras teser och deras antiteser kan hävdas med rätt 
men ur olika perspektiv, upplöses enligt Kant de matematiska antinomierna 
i ett ”varken eller”: världen kan varken sägas ha en början i tiden eller ett 
slut i tiden, eller sägas ha en gräns i rummet eller inte ha en gräns i rummet 
(och det som framträder i den kan varken sägas bestå av enkla substanser 
eller sägas inte bestå av sådana). Världens ”varken eller” visar därmed enligt 
Fink att den själv inte har karaktären av en ”i-varo” (Insein) och att den där-
för inte heller kan förstås som en horisont i rummet och tiden. Medan 
denna negativitet enbart ”upplöses i ett intet” i Kritik av det rena förnuftet, 
vilket beror på detta verks teoretiska perspektiv, är den drabbande i det 
matematiskt sublima. Med andra ord: medan världen ”upplöses i ett intet” i 
den första matematiska antinomin, kan världens ”varken eller” självt sägas 
vara ”upplösande” i det matematiskt sublima.  

Frågan om hur världsfenomenets ”varken eller” drabbar existensen i det 
matematiskt sublima är en gränsens problematik, som till skillnad från i den 
första kritiken inte rör frågan om förståndet kan göra världen till ett objekt 
”bortom” eller ”inom” rum och tid. Istället erfars ”varken eller” som grän-
sens sätt att samtidigt vara begränsad och obegränsad av sig själv. Den är 
begränsad och obegränsad ”av sig själv” eftersom den inte förhålls till något 
yttre. Gränsen pekar därmed inte mot något bortom den rena åskådningen, 
eftersom gränsen är världsfenomenets egen rumsliggörande och temporali-
serande rörelse.449 Det betyder att världsfenomenet aldrig upphör att börja 
på gränsen för all framställning. Därför tar dess börjande inte heller slut, 
utan är som Jean-Luc Nancy uttrycker det (tydligt inspirerad av Schelling) 
den ”eviga början” av ett obegränsat begränsande av form.450  

Som Fink beskriver det gällande det transcendentala idealet är detta ideal 
en i förnuftet ”begränsande gräns” som förnuftet självt aldrig kommer till, 
och som det inte kan sträva efter att gripa begreppsligt eftersom gränsen 
inte kan närvarogöras som ett noema. Den är istället själva det skeende som 

 
449 Kant, Kritik av omdömeskraften, §26. 
450 Nancy, ”Lʼoffrande sublime”, s. 63. 
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tvingar förnuftet att tänka sin ”världslighet”: utkastat i en allomfattande 
helhet som ”genomgående bestämmer” all framträdelse.451 

I det sublima väcks en känsla av världsfenomenets ”eviga början”, som i 
Nancys efterföljd kan beskrivas som ”en sensibilitet för det sensiblas för-
svinnande”452 Förstått utifrån denna sensibilitet är världsfenomenets ”varken 
eller” i det matematiskt sublima på samma gång ett ”både och”. Det ska 
emellertid inte förstås i de dynamiska antinomiernas mening. ”Både och” 
avser här inte att två teser om världen kan hävdas med rätt ur skilda (teo-
retiska eller praktiska) perspektiv.453 Det är istället den estetiska karaktären 
av världsfenomenets ”varken eller” som med nödvändighet också gör det till 
ett ”både och”: att ”varken eller” drabbar på ett ”upplösande” sätt innebär 
att det är en rörelse på gränsen, som berör sinnet genom sin samtidiga be-
gränsadhet och obegränsadhet. Detta återknyter till det citat av Novalis som 
har utgjort ett ledmotiv för tolkningen av det sublimas symboliska innebörd 
hos Fink, där Novalis skriver att människan ”kan och bör vara något 
bestämt och obestämt samtidigt”. Novalis kan emellertid också vara till 
hjälp för att belysa ovanstående tolkning av börjans och slutets tematik hos 
Fink, utifrån sin formulering av börjandets och slutandets relation till de 
ändamål och grunder som människan söker för sin existens: 

Ändamål och grund är ett – bara med den skillnaden att det ena blickar ut och 
det andra blickar in. Början och slut är ett. Jag kan söka grunden i det föregående 
eller i det efterkommande.454 

Som Manfred Frank visar i sitt klassiska verk Das Problem ”Zeit” in der 
deutschen Romantik (1972) beskriver Novalis med ovanstående ord ända-

 
451 Fink, Pädagogische Kategorienlehre, s. 84. 
452 Nancy, ”Lʼoffrande sublime”, s. 79. 
453 Den tredje dynamiska antinomins tes säger att det finns en kausalitet genom frihet 
som kan förklara den lagmässiga kausaliteten i naturen, antitesen säger att det inte finns 
någon sådan frihet. Den fjärde dynamiska antinomins tes säger att det finns ett nöd-
vändigt väsen som hör till världen (framträdelsen i dess helhet), medan antitesen säger 
att det inte finns något sådant väsen. Både tes och antites är riktiga enligt Kant om de ses 
ur olika perspektiv: deras teser är riktiga ur ett praktiskt perspektiv, eftersom det tillåter 
förnuftet att tänka det intelligibla. Deras antiteser är däremot också riktiga ur ett teo-
retiskt perspektiv, eftersom det enbart håller sig inom ramarna för kunskapens möj-
lighetsbetingelser. Se avsnittet ”Det rena förnuftets antitetik” i Kant, Kritik av det rena 
förnuftet. 
454 ”Zweck und Grund sind eins — nur jener heraus und dieser hineingesehen. Anfang 
und Ende sind eins. Ich kann den Grund Im vorherigen oder nachherigen suchen.” 
Novalis, Schriften. Bd. 3, 401. 
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målens och grundernas transcendenta karaktär, vilket bör förstås som en 
transcendens i den transcendentala dialektikens mening.455 Det betyder att 
sökandet efter grunder och ändamål i det förflutna och i framtiden enligt 
Novalis döljer börjans och slutets enhet i ögonblicket. Denna enhet kan i an-
slutning till Fink beskrivas som en virvelrörelse utmärkt av börjans ”slu-
tande” och slutets ”börjande” samtidighet, som gör varje början till ett slut 
och varje slut till en början. Världsfenomenets absoluta storhet berör sinnet 
genom denna samtidighet, som ska förstås som gränsens negativa rörelse i 
framträdelsen och inte som en positiv avgränsning av framträdelse. Världs-
fenomenet kan därmed formuleras som ett i förhållande till framträdelsen 
negativt fenomen, som visar sig som ett ”varken eller och både och” på 
framträdelsens gräns. Detta är enligt Fink hur världens ”nattligt” noume-
nala negativitet strider mot den ”dag” som är ”framträdelsen i dess helhet”. 
Det är därmed också hur det noumenalas oceaniska divergens ”a-topolo-
giserar” tillvaron genom att beröva den grunder och ändamål. 

Världsfenomenets sublima framträdande som ett ”varken eller och både 
och” har en tydligt a-subjektiv dimension i Patočkas mening. Det framgår 
genom att Kant i sin analytik av det sublima nästan helt fokuserar på den 
första av A-deduktionens tre synteser i Kritik av det rena förnuftet, det vill 
säga på inbildningskraftens uppfattning (Auffassung) och sammanfattning 
(Zusammenfassung) av en given forms element. Denna första syntes är en 
förutsättning för de nästkommande (reproduktion och rekognition genom 
begrepp), och därför en möjlighetsbetingelse för erfarenhetsobjekt. Därmed 
är den också en förutsättning för den första kritikens förståelse av tiden som 
en succession, eftersom successionen först temporaliseras schematiskt ge-
nom inbildningskraftens fullföljande av samtliga tre synteser. Den a-subjek-
tiva dimensionen i det matematiskt sublima består i att den enhet av succes-
sion som de tre synteserna åstadkommer också är en förutsättning för den 
transcendentala apperceptionen hos Kant, det vill säga det ”jag tänker” som 
måste kunna åtfölja alla mina föreställningar.  

I och med att inbildningskraften inte ens når fram till reproduktionens 
och rekognitionens synteser i det matematiskt sublima, eftersom den miss-
lyckas med att sammanfatta det givna i ett ögonblick, sker emellertid ingen 
transcendental apperception i denna form av det sublima. Istället känns 
gränsen genom inbildningskraftens oförmåga till framställning av enhet, 

 
455 Frank, Das Problem ”Zeit” in der deutschen Romantik, s. 170. 
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vilken som Lyotard beskriver det drivs eller attraheras av ett nästan van-
sinningt krav från förnuftets sida på att framställa totalitet som om den vore 
en framträdelse.456 På denna gräns känner subjektet sitt eget försvinnande 
genom den temporala successionens (Kant talar i Kritik av omdömeskraften 
om denna succession som en progression) sammanbrott. Den enhet som 
blir kvar efter detta sammanbrott kan, som Lyotard formulerar det, på sin 
höjd beskrivas som ”skeppsbruten” (Naufragée).457 För Fink vittnar det om 
tillvarons i grunden brutna fragmentkaraktär, som uppvisar existensen som 
drivande på vågorna där det förflutnas och framtidens hav möts.458 

Uttryckt med Patočkas vokabulär kan existensens ”skeppsbrutenhet” i 
det matematiskt sublima beskrivas som fenomenets negativa framträdande 
genom den absoluta storhetens ”a-subjektivering” av subjektet.459 Det mate-
matiskt sublima kan därmed också förstås som en orgiastisk rörelse, som 
hänrycker subjektet så att det förlorar greppet om sig självt som korrespon-
derande mot framträdelsen i dess helhet, när det rörs av fenomenets nega-
tivitet. Denna rörelse är liksom i Patočkas formulering av meningsförlusten 
en omskakning, som Kant beskriver som den växlande rörelsen av en sam-
tidig repulsion och attraktion i förhållande till den framträdelse (det ”före-
mål”) som föranleder den sublima känslan. Det understryker att relationen 
mellan subjekt och framträdelse inte omintetgörs genom fenomenets nega-
tivitet i det matematiskt sublima. Den växelvisa repulsion och attraktion 
som sker genom den sublima omskakningen betecknar istället vad som efter 
Patočka kan beskrivas som den fluktuerande rörelsen mellan närhet och 
distans i förhållande till den givna meningen som utmärker ett ”liv i ampli-
tud”.460 Denna rörelses ”mellanrum” kännetecknar vad Fink kallar för ”en 
närhet till världen” (Nähe von Welt), som är den närhet som känns genom 
världsfenomenets beröring av existensen.461 

Inbildningskraftens misslyckande i det matematiskt sublima innebär så-
ledes att den mest grundläggande förutsättningen för syntesen av ett själv är 
frånvarande i världsfenomenets framträdande: genom känslan av det abso-
lut stora blir subjektet frånvarande, då det inte finns några genom begrepp 

 
456 Lyotard, Leçons sur’l’Analytique du sublime, s. 80 ff. 
457 Ibid. s. 36–40. 
458 Fink, Nietzsches Philosophie, s. 111. 
459 Schuback föreslår att Finks förståelse av världen är a-subjektiv eftersom den inte är 
avhängigt en analys av medvetandet (Schuback, ”On Immensity”, s. 254, 257). 
460 Schuback uppmärksammar släktskapen mellan Patočkas begrepp om amplitud och 
det sublima hos Kant (Ibid. s. 261). 
461 Fink, Sein und Mensch, s. 11, 83. 



 
4. VÄRLDSFENOMENETS NEGATIVITET 

 

 179

bestämda föreställningar som ett ”jag tänker” skulle kunna åtfölja, eftersom 
detta ”jag tänker” självt springer ur den enhet som de tre synteserna åstad-
kommer tillsammans. Det medför att den estetiska omdömeskraften inte 
kräver ett subjekt hos Kant. Dess tänkande är inte ett ”jag tänker” och ”det 
subjektiva” i det är inte ett subjekt i den första kritikens mening.462 Sinnets 
(Gemüt) känsla av sig självt förhålls inte till enheten av ett ”jag tänker” i det 
sublima, istället känns en ändamålsvidrighet som är ett skick bortom subjek-
tet. Enligt Lyotard sker det genom det sublimas öppning av en sensibilitet för 
idéer, som i grunden är en sensibilitet för intet.463 Han beskriver denna öpp-
ning som en extemporalisation utmärkt av en dubbel rörelse, som är regressiv 
med avseende på inbildningskraften, men ett språng med avseende på för-
nuftet.464 Fink förstår detta som en känsla av tänkande: 

Det finns en universalkänsla, en världsstämning, som i ett slag kommer från 
oändligheten. Här har vi mer att göra med en känsla av tänkande än med ett 
tänkande genom begrepp.465 

Genom ”känslan av tänkande” säger ”förnuftets stämma” egentligen inget 
annat än att det finns tänkande. Med ett begrepp från Schelling fångar 
Lyotard det som Fink har i åtanke när han beskriver känslan av tänkande 
som ”tautegorisk”.466 Med det menar han att sinnet i det sublima ”känner att 
det känner att” det finns tänkande, inte genom en förmåga till begreppslig 
bestämning av framträdelse, utan genom en öppenhet för världsfenomenets 
negativitet (vilket är en öppenhet som utmärks av det ”noesis utan noema” 
som diskuteras i anslutning till den oceaniska känslans divergerande 
karaktär hos Fink). Eftersom detta visar sig negativt i det matematiskt sub-
lima antyder ”känslan av tänkande” en temporalitet som inte är enande, 
utan som tvärt om utgör en förutsättning för inbildningskraftens drift att 
ena som samtidigt underminerar varje enhet den förmår att framställa. 
Detta är den explosivt expansiva temporaliteten i det matematiskt sublima. 
Den unge Fink formulerar denna temporalitet, som han förstår som 

 
462 Lyotard, ”Sensus communis”, s. 67–87.  
463 Lyotard, ”Entusiasmen. Kants kritik av historien”, s. 279. 
464 Lyotard, Leçons sur l’Analytique du sublime, s. 175–178. 
465 ”Es gibt ein Universalgefühl, eine Weltstimmung, die mit einem Schlag von der Un-
endlichkeit angeweht ist. Hier haben wir es mehr mit einem Denkgefühl als mit einem 
Denken in Begriffe zu tun.” Fink, Epilegomena zur Immanuel Kants Kritik der reinen 
Vernunft, Bd. 3, s. 1742. 
466 Lyotard, Leçons su l’Analytique du sublime, s. 152. 
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ursprunglig, som ett avförverkligande (Entgegenwärtigung).467 Senare kom-

 
467 Den ordagranna översättningen vore ”avnärvarogörande”. Avförverkligande är emel-
lertid lämpligare, och föreslås av Schuback för att fånga dess destabiliserande inverkan 
på det närvarande (Schuback, Att tänka i skisser, s. 82). 
Jfr. följande anteckning där Fink vänder sig mot både Husserls och Heideggers for-
muleringar av den ursprungliga temporaliteten: “Die transzendentale Subjektivität ist in 
ihrer Seinsart ganz und gar bestimmt durch die Entgegenwärtigungen. Diese sind die 
konstitutiven Intentionalitäten, durch die allererst so etwas wie eine Welt möglich ist, 
sind aber auch die konstitutiven Bedingungen der Möglichkeit der innerweltlichen Sub-
jektivität. Sie machen in Einheit mit der Gegenwärtigung das transzendentale Phänomen 
der Zeit aus. Gegenwärtigung ist keine Entgegenwärtigung und nicht umgekehrt. Es ist 
genau so verkehrt, die Entgegenwärtigung in Gegenwärtigung aufzulösen, wie es Husserl 
macht, indem die Vergangenheit ihm die vergangene Reihe intentionaler Erlebnisse ist 
und der Erlebnisstrom seine Endlichkeit verliert und eine überaus fragwürdige End-
losigkeit nach beiden Seiten gewinnt, – oder die Gegenwärtigung aufzulösen in Ekstasen 
(wie es Heidegger macht). Sondern gerade die Einheit der Zeitentrückung und der 
Gegenwart ist phänomenologisch aufweisbar und muß interpretiert werden. Wir stoßen 
auf den Fundamentalunterschied von Innerzeitlichem und Zeithorizont.“ Z-IV 11a. 
Avförverkligandet ska hos Fink förstås som ett svar på Husserls svårighet att formulera 
den ursprungliga temporaliteten i termer av retentionalitet och protentionalitet, vilket är 
anledningen till att han med tiden i åtanke utbrister ”Für all das fehlen uns die Namen” 
(Hua X s. 75). En bejakelse av denna ”frånvaro av namn” leder Fink till insikten om att 
den urprungliga temporaliteten inte kan förstås reflexivt, vilket betyder att den inte 
heller kan förstås som enhetligheten av en medvetandeström. Den är istället det som 
först möjliggör en sådan enhetlighet, genom att samtidigt också möjliggöra dess upp-
lösning. Avförverkligandet kan enligt Fink inte förstås reflexivt eftersom det enligt 
honom är ontologiskt frånvarande, med vilket han avser att det är en frånvaro som inte 
kan förstås i ontologiska termer (och därför inte heller i transcendentalt idealistiska ter-
mer, eftersom medvetandet får karaktären av ett högsta varande utmärkt av sin trans-
parens för sig självt) (Z-1 126a). Avförverkligandet kan således inte förstås egologiskt, 
utifrån ett subjekt och dess akter. Den unge Fink beskriver emellertid själv avförverk-
ligandet i sådana termer, som när han skriver att avförverkligandet bildar den medvetan-
deström in i vilket det ursprungligen ”väver in” allt det som kan komma att närvaro-
göras och därmed förverkligas som möjligt närvarande. Det ger intrycket av att han 
förstår avförverkligandet i korrelation till subjektets närvarogörande akter (Fink, Studien 
zur Phänomenologie, 1930–1939, s. 45, 48). Avförverkligandet framstår därmed som ho-
risontbildande, vilket är just det Fink vill undvika. Därför upphör han i sina anteck-
ningar att beskriva avförverkligandet utifrån horisontbegreppet. Han skriver också att 
det egologiska perspektivet var ett hinder för att visa ”sammanhanget mellan världen 
och avförverkligandet”. I förlängningen betyder det att avförverkligandet inte kan förstås 
utifrån ”konstitutionen av den transcendentala subjektivitetens självapperception.” Z-
VII IX/5b och Z-VII IX/2a. Som knutet till erfarenhetens kontinuerliga uppfyllelse hos 
Husserl är det oskiljbart förknippat med ändlösheten som en ”dålig oändlighet”. Den be-
ror enligt Fink på Husserls ”presenteism” som kommer sig av hans fokus på nuets kon-
stitution, för vilket det förflutna och framtiden enligt Fink framstår som resurser: det 
förflutna blir till en förfluten konstitution och framtiden till framtida konstitution vilket 
reducerar dem till ”nuvarande moment i nuvaron”, å ena sidan till en ”död horisont” 
och å andra sidan till ett ”och så vidare” (Z-VII X/8a). Husserl förstår enligt Fink på så 
vis närvaron som det enda vara-givande tidsmoduset (B-III 15, 16). 
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mer han ofta att med ett uttryck från Nietzsche, och med Herakleitos i 
åtanke, kalla den för världens lek-tid (Spiel-Zeit der Welt). Med det avser 
Fink ett ”barnsligt” lekande utmärkt av utkastets lätthet och ändamålslös-
het, som sker utan plan eller beräkning och som bildar tid genom ett kon-
tinuerligt inträde i tiden, som han med Nietzsches ord också beskriver som 
”blivandets oskuld”.468 

Avförverkligandets tid är således världsfenomenets tid, konkretionen av 
den negativa rörelse som berövar framträdelsen dess bestämning genom att 
a-subjektivera subjektet. Som Fink formulerar det i en anteckning är denna 
tid därför också en ”ren bräcklighet” (reine Brüchigkeit). Marc Richir be-
skriver träffande denna bräcklighet i termer av en ”blinkning” (clignote-
ment) i framträdelsen: avförverkligandets rena bräcklighet genomlöper 
framträdelsen som blinkningens diskontinuerliga mörker åtföljer seendet, 
utan att självt bli sett.469 Detta är den diskontinuerliga bräckligheten i det 
transcendentala sken som världens ”lek-tid” avförverkligar, när den låter 
det framträda som just sken. Det sker genom att bräckligheten visar sig som 
ett dynamiskt mellanrum i skenet, som gör det transparent mot den ”natt” 
ur vilken det framspringer. 

Fink diskuterar detta ”dynamiska mellanrum” i sina tidiga fenomenolo-
giska undersökningar av bilden, framförallt i Vergegenwärtigung und Bild 
(1930). Cathrin Nielsen och Hans-Reiner Sepp uppmärksammar att dessa 
undersökningar inte bara är deskriptivt fenomenologiska utan att de också 
har en spekulativ betydelse för Fink, eftersom de är centrala för hans för-
ståelse av den negativitet som utmärker världsfenomenet. De understryker 
därmed att bilden fungerar som en ”ontisk modell” hos Fink för förståelsen 
av världsfenomenets sken (Weltschein).470  

 
468 Ibid. s. 187. 
469 Marc Richir menar att det först är i och med dessa tankar hos Fink som fenomeno-
login frigörs från den sensualism som fortfarande präglar Husserl. Han påpekar att detta 
också sker ”långt senare” hos Merleau-Ponty, hos vilken närvaron omöjligt kan reduce-
ras till en ”tidspunkt” eller ”nupunkt”. Richir översätter Schwingung hos Fink som pulsa-
tion, och påpekar att Heidegger använder Schwingung i GA 26. Han översätter det också 
som clignotement; blinkning, skimmer, glitter (Richir, ”Temps, espace et monde chez le 
jeune Fink”, s. 36–37, 40–41). 
470 Att Finks undersökningar av bilden hör ihop med det transcendentala skenets proble-
matik uppmärksammas av Patočka i en kort recension av Vergegenwärtigung und Bild, 
som han avslutar med följande mening: ”Finks phänomenologische Darlegung ist so 
zuletzt ein Beitrag zur Untersuchung der Problematik des Scheins in den Erscheinungen, 
die der des transzendentalen Scheins bei Kant ähnlich ist.” Fink/Patočka, Briefe und 
Dokumente 1933–1977, s. 38 
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Den spekulativa innebörden av Finks förståelse av bilden koncentreras i 
hans beskrivning av förhållandet mellan bildvärlden och dess reala bärare 
(Träger). I bildmedvetandet är den reala bäraren (som färgen på en tavla, 
eller kornigheten i ett fotografi) transparent mot den imaginära bildvärlden. 
Denna transparens uppstår genom en imaginativ förvandling av den reala 
bäraren till sken (Schein). Centralt är att ju djupare försjunket bildmed-
vetandet är i bilden, i desto mindre utsträckning framträder detta sken som 
sken, eftersom det drar sig undan till förmån för framträdelsen (Er-
scheinung), det vill säga till förmån för det som visar sig i bildvärlden. Grun-
den (den reala bäraren) är frånvarande i bildmedvetandet då den genom sitt 
sken möjliggör framträdelse, vilket är ett sken som döljer sin egen sken-
karaktär (det vill säga moduset ”som om”) ju mer försjunket bildmedvetan-
det är i den framträdelse som visar sig i skenet.  

Som Giubilato understryker i sin tolkning av bildens spekulativa betydel-
se hos Fink kommer denna rörelse mellan grund och sken aldrig till ett 
stillestånd. Bilderfarenheten utmärks istället av att vara ett skeende mellan 
vara och icke-vara, mellan verklighet och overklighet. Giubilato visar också 
att detta skiljer sig från Husserls förståelse av bilden som föremål för en 
kontinuerlig intentional modifikation genom neutralisering. Fink betonar 
istället bilderfarenhetens medialitet och fragmentkaraktär (Bruchcharakter), 
vilket gör bilden själv till en sprängning av ”de normala erfarenhetshorison-
terna” och inte bara till en stegvis utvidgning av dem.471 Som Fink formu-
lerar det i Vergegenwärtigung und Bild gör det bilden till ”ett fönster mot det 
absoluta” (Fenster ins Absolute), till revan i ett mellanrum som rymmer en 
stridande samhörighet av verklighet och overklighet.472 

Också Nielsen och Sepp skriver att Finks förståelse av bilden som mel-
lanrummet (sken) mellan bärare (grund) och bildvärld (framträdelse) ut-
märks av en negativitet som inte kan formuleras utifrån det horisont-
begrepp som i synnerhet är utmärkande för Husserls världsbegrepp, men 
som enligt Fink också kan sägas ”hemsöka” Heideggers tänkande.473 Det är 
istället en fråga om den samtidiga relationen mellan grund, sken och fram-
trädelse: om hur grunden glöms bort genom försjunkenhet i den fram-
 
471 Giubilato, Freiheit und Reduktion, s. 135. 
472 Giubilato visar hur fönstermetaforen hör ihop med Finks förståelse av den tran-
scendentala reduktionen, som därmed kan sägas ge existensen en dynamisk bildkaraktär 
mellan aktivitet och passivitet (Ibid. s. 143). Detta ”mellan aktivitet och passivitet” hör 
närmast samman med smakomdömet som det diskuteras i det föregående. 
473 Nielsen/Sepp, “Welt bei Fink”, s. 10–11. Nielsen och Sepp poängterar också att sam-
ma analogi föreligger i Finks tänkande av leken som i hans undersökning av bilden. 
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trädelse som visar sig i dess sken, vilket medför att grunden enbart kan 
framträda genom en sprängning av försjunkenheten i framträdelsen. Denna 
sprängning är ett avförverkligande, som står i analogi till hur avförmänsk-
ligandet hos den unge Fink är sprängningen av en självapperception som 
avslöjar dess skenkaraktär.  

Liksom det inte är möjligt att stegvis närma sig bildens reala bärare 
”inifrån” bildmedvetandet, eftersom dess intentionalitet är ”fångad” i bild-
världen, går det inte heller att närma sig världsfenomenet ”inifrån” den 
naturliga inställningens ”fångadhet i världen” (Weltbefangenheit).474 Det är 
istället bara möjligt om betraktaren vaknar ur den mot framträdelser orien-
terade intentionaliteten, vilket diskuteras tidigare i detta kapitel som rörel-
sen av en ”divergerande intentionalitet”. Liksom en ändlös progression är 
möjlig i bildvärlden är en ändlös progression också möjlig i den naturliga 
inställningen, vilket gör varje gräns i den relativ i förhållande till en kon-
tinuerlig utvidgning. En sådan relativ gräns betecknar bara en övergång från 
en ”avståndssfär” till en annan (vilket Fink beskriver som en ”astronomisk” 
missuppfattning av det matematiskt sublima i sin kritik av Hegels tolkning 
av det sublima hos Kant). Liksom i det matematiskt sublima krävs istället ett 
sammanbrott av framställningsförmågan, det vill säga av inbildningskraf-
tens förmåga till enhetliggörande, som ger tillkänna att  

[...] bakom alla ”bilder” blickar det bildlösa: och det är det bildlösa emedan det är 
det bildande som sådant.475 

Schuback diskuterar Finks beskrivning av bildmedvetandets dubbla rörelse 
som en strid mellan den reala bäraren och bildvärlden. Här understryker 
hon att bildmedvetandet utmärks av ett samtidigt framträdande och döljan-
de, som medför att den reala bäraren alltid drar sig undan när bildvärlden 
framträder, liksom bildvärlden alltid drar sig undan när den reala bäraren 
framträder. Det är emellertid också på grund av denna samtidighet som de 
båda kan ge sig tillkänna i varandra genom just en undandragelse. Schuback 
formulerar det som en spänning mellan å ena sidan det redan närvarande 

 
474 Giubilato skriver att Finks omformulering av den naturliga inställningen till ”fången-
skap i världen” (Weltbefangenheit) understryker att det som avses inte är en förveten-
skaplig ”inställning” som skulle kunna övervinnas (Giubilato, Freiheit und Reduktion, s. 
159). 
475 ”[...] hinter allen ’Bildern’ blickt das Bildlose; und es ist das Bildlose, weil es das 
schlechthin Bildende ist.” Fink, Grundfragen der Systematischen Pädagogik, s. 180. 
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och närvarons frånvaro och å andra sidan som framtidsligheten i från-
varons närvaro. Bilden är därmed en försinnligande inramning av den strid 
mellan det verkliga och det overkliga som öppnar för allt ”till närvaro 
kommande”. Striden är uttryckt med andra ord inte binär. Istället uppvisar 
den ett framträdande genom vilket bildvärlden inte ”läggs till” en bärande 
grund som om de vore två olika ting och det ena kunde föregå det andra. 
Bilden som Fink förstår den kännetecknas tvärt om av en lekande sam-
tidighet av tillblivelse och försvinnande, som uppstår genom att frånvaron 
blir närvarande i bildens dynamiska mellanrum.476 

Ovanstående diskussion visar att bilden har en dubbel funktion med 
avseende på Finks förståelse av världsfenomenet: som Nielsen, Sepp och 
Giubilato understryker öppnar den för en formulering av världen som inte 
är horisontmässig, och som Schuback skriver visar den att relationen mellan 
värld och sken (”bärare” och ”bildvärld”) inte ger uttryck för en binär logik, 
utan för en samtidig rörelse av framträdande och undandragelse. Denna 
samtidighets negativitet i förhållande till horisonterfarenheten utmärker av-
förverkligandet hos Fink, som han förstår som världsfenomenets tempo-
ralitet. Det gör avförverkligandet oskiljbart från gränsens innebörd som den 
diskuteras i anslutning till det matematiskt sublima, som samtidigt är 
begränsad och obegränsad, ett ”varken eller och både och”. 

Den sublima gränsens samtidighet av begränsadhet och obegränsadhet i 
mellanrummet mellan ”varken eller och både och” utmärker Finks förståelse 
av avförverkligandet som en gränsens tid, som den tid i vilken närvaron och 
frånvaron är närvarande samtidigt, när ”framträdelsen i dess helhet” skakas 
om av fenomenets negativitet.477 Denna samtidighet framgår tydligare om 

 
476 Schuback, Att tänka i skisser, s. 73, 79–83. 
477 Jean-Luc Nancy föreslår närmast i förbigående att det matematiskt sublima kan för-
stås som en ”gränsens tid”, då han i en parantes i ”Lʼ offrande sublime” undrar över om 
inte det sublimas temporalitet är en gränsens tid, som han beskriver som tiden för fi-
gurens försvinnande i sitt framträdande: ”cʼ est en termes de temps, sans doute, que doit 
sʼ ʼinterpréter pour finir l esthétique du sublime: cela suppose peut-être la pensée dʼ un 
temps de lʼ ʼévanouissement de la figure, qui serait le temps propre de l art?” Nancy, 
”L’offrande sublime”, s. 75 ff.. Nancy beskriver också det sublima som ett skeende på 
gränsen till det sköna, vilket understryker att det sublima inte sker bortom ”formens 
formande”, utan är en negativ framställning av detta formande genom dess samman-
brott (Ibid. s. 67). Det betyder att liksom i det sköna står inbildningskraften i centrum 
för det sublima, men som Nancy formulerar det förändras dess motiv: motivet (i ordets 
dubbla bemärkelse) är inte avgränsning som i det sköna, utan det obegränsade. Med det 
avser han det sublima som gränsens upplösning (mouvement de l’llimitation) på gränsen 
(au bord de la limite), vilket är liktydigt med en upplösning av inbildningskraftens 
framställningsförmåga i själva skeendet av dess framställning av enhet. Här framträder 
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avförverkligandet utläses som ett ”av-förverkligande” (Ent-Gegen-
wärtigung).478 Liksom alfa privativum i Patočkas formulering av a-subjek-
tiviteten inte är en negation av subjektet, utan betecknar en negativ rörelse 
genom vilken subjektet förlorar sin rotadhet i världen, innebär prefixet i 
begreppet ”avförverkligande” inte att framträdelsen i dess helhet omintet-
görs. Istället är avförverkligandet den rörelse i ”framträdelsen i dess helhet” 
varigenom framträdelsen förlorar sin verklighetskaraktär. Detta poängteras 
då Fink i en anteckning skriver att tiden i dess totalitet är en enhet av 
verklighet och overklighet.479 Det beror på att av-förverkligandet är tiden 
mellan verklighet och overklighet, i analogi till hur Fink tänker det ”dyna-
miska mellanrummet” mellan real bärare och bildvärld i sina fenomeno-
logiska undersökningar av bilden. Detta ”mellan” gör av-förverkligandet till 
en gränsens tid, eftersom ”rummet” mellan verklighet och overklighet är 
gränsens mellanrum, i vilket gränsens begränsning och gränsens upplös-
ning sker genom ett förverkligande som samtidigt är ett avförverkligande. 

Förstått som en gränsens tid är avförverkligandet den sublima ”stor-
hetens sätt att vara”.480 Det betyder att det också är den negativitet med 
vilken världsfenomenet framträder. Att Finks förståelse av avförverkligan-
det hör ihop med hans tolkning av det sublima framgår genom att han ofta 
förhåller avförverkligandet till Kants begrepp om det överväldigande (Über-

 
framställningens gräns mot bakgrund av en obegränsad grund (sur un fond non délimité) 
(Ibid. s. 60–62). 
478 ”Der Entwurf der Entgegenwärtigungen in eins mit Gegenwärtigung ist das Ur-
phänomen der Zeitigung der Zeit.” Z-1 145b. 
479 Z-VII IX/5b. 
480 Vikten av detta begrepp om storhet hos Fink är tydlig i hans tolkning av Nietzsche. 
Återkommande skriver han att det Kant formulerar negativt i Kritik av det rena förnuftet 
(världen är inte en inomvärldslig storhet) kommer till positivt uttryck hos Nietzsche, 
vilket beror på att han lägger tonvikt på Nietzsches filosofi som en skenets filosofi utifrån 
sin tolkning av den kritiska filosofin, det vill säga med en tonvikt på samhörigheten av 
sken och totalitet. Redan i ”Lekens metafysik hos Nietzsche” (1946) skriver han att 
Nietzsche ställer frågan om människans vara som en fråga om ”storhetens sätt att vara”. 
Med det menar Fink inte människans storhet som varande. Människans vara är förstått 
utifrån magnitudo istället en fråga om förvandlingens möjlighet. Den betecknar inte hen-
nes förmåga att utföra storslagna dåd och hävda sin existens, även om det sistnämnda är 
centralt för Finks tolkning av viljan till makt. Förvandlingens möjlighet är istället en 
frågan om den eviga återkomsten av världens lek-tid, som storhetens sätt att explodera 
existensen inifrån. Detta återspeglas i Finks förståelse av de två formerna av det sublima 
hos Kant, då man kan ana att han tolkar det matematiskt sublima som en fråga om evig 
återkomst, medan viljan till makt hör till det dynamiskt sublima. 
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schwänglichkeit) som utmärker förnuftets relation till det obetingade.481 
Relationen mellan avförverkligande och överväldigande är i själva verket så 
stark hos Fink att en möjlig översättning av Entgegenwärtigung skulle kunna 
vara just ”överväldigande”. Det centrala är emellertid den divergerande 
karaktär som överväldigandet enligt honom har hos Kant, som först känns i 
det matematiskt sublima när sinnet rörs av den absoluta storhet som utmär-
ker världsfenomenets ”lek-tid”. 

§4.4 Ontisk närhet till världsfenomenets negativitet 

Världsfenomenet berör enligt Fink existensen matematiskt sublimt genom 
den absoluta storhetens avförverkligande av framträdelsen, som orgiastiskt 
bringar existensen i rörelsen av en a-subjektivering ”på gränsen”. Beröringen 
och rörelsen är därmed utmärkande för hur världsfenomenets negativitet 
framträder genom existensens extas. I det föregående avsnittet understryks att 
det överväldigande i detta skeende inte ska förstås som en fråga om en ”stor-
lek”, eftersom världsfenomenets absoluta storhet inte är kvantitativ. Det 
betyder emellertid också att den ”litenhet” som kännetecknar allt som kan 
tänkas i relation till den absoluta storheten inte heller ska förstås kvantitativt: 
framträdelsen är inte ”mindre” än världsfenomenets absoluta storhet, utan 
dess ”litenhet” visar sig genom en försvagning, när den genomfars av den 
matematiskt sublima rörelsen av ett överväldigande avförverkligande.  

Den sublima känslan av världsfenomenets negativitet föranleds således 
inte bara av sådant som är stort, som den blott observerade ”stjärnhimlen 
ovan oss”. Den absoluta storhetens avförverkligande handlar istället om en 
närhet som inte kan förstås i tingsliga termer, det vill säga utifrån de 
avstånd som föreligger mellan föremål i världen. Det är istället en närhet till 
denna föremålslighets försvinnande, till vad som i inledningen till detta 
kapitel beskrivs som fenomenets meontiska försvagning av det varande, 
som i försvagningen av ögats fokus när det skådar mot natten, förbi stjär-
norna, med en sensibilitet för det som inte kan bli sett som ett ting.482 Finks 
term för denna närhet är ”närhet till världen”. Indirekt är den ett centralt 
tema i det berömda (men sparsamt kommenterade) seminarium om Hera-

 
481 Z-VII XVIII/5b; Z-VII XVIII/5b; Z-V III/2b. Fink föreslår också en tolkning av läng-
tan som ursprunglig temporalitet i denna mening, det vill säga inte som en längtan efter 
något, utan som existensens utsträcktket i världen (Z-VII XVII/29a). 
482 Jfr. Schuback, ”On Immensity”, s. 263. 
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kleitos fragment som han leder tillsammans med Heidegger i Freiburg 
1966/67.483 Fink diskuterar i detta seminarium närheten till världen som en 
fråga om en ”ontisk närhet” (ontische Nähe).484 Det sker i anslutning till 
hans ansats att beskriva förborgadheten (lethe) positivt, genom att utmana 
vad han ser som filosofins ljusmetafysiskt präglade logos. Det sker genom en 
dialog med Heidegger som i seminariet menar att förborgadheten enbart 
kan ha en privativ innebörd på grund av oförborgadhetens (aletheia) onto-
logiska företräde. 

Att den positiva innebörden av lethe enligt Fink inte kan beskrivas 
utifrån filosofins traderade logos beror på att han menar att dess begrepp-
slighet operativt präglas av en optisk metaforik, som genom att ge ljuset och 
det öppna ett ontologiskt företräde även låter avståndet bli bestämmande 
för förståelsen av människans relation till världen.485 Centralt för Fink är att 
detta också har gett den filosofiska begreppsligheten en horisontmässig 
karaktär, enligt tankemodellen att begreppet gör det avlägsna närvarande 
genom en kontinuerlig och potentiellt ändlös aktualisering av framträdel-
sens väsen. Den närhet till världsfenomenet som Fink kallar för en ”ontisk 
närhet” utmärks till skillnad från denna närvarogörande rörelse av en ”vag” 
och ”dunkel” förståelse som inte har avståndet och översikten som sin 
förutsättning.486 Han beskriver för Heidegger vad han menar med detta i 
följande meningsväxling: 

FINK: Samtidigt som människan förhåller sig till det begränsade ljusrummet 
förhåller hon sig också till det som stöter ifrån sig öppenheten. Man måste finna 
ett ord som språkligt kan fånga inte bara människans relation till det öppna utan 
också till den natt som omger det öppna. 

HEIDEGGER: Om ett ljus tänds i det dunkla är det på sätt och vis också en 
öppenhet. Detta dunkla öppna är bara möjligt genom tillvarons ljusning 
[Lichtung im Sinne des Da]. 

FINK: Jag menar att vi inte bara ska tänka det dunklas förborgadhet utifrån 
tillvarons ljusning [Lichtung des Da]. Då finns risken att man bara förstår det 
dunkla som öppenhetens gräns, som en yttre omvandling av det öppna. Jag vill 

 
483 Jfr. Sallis/Maly (red.), Heraclitean Fragments: A Companion Study to the Heraclitus 
Seminar. Genomgående fokuserar texterna i denna antologi på Heideggers bidrag till 
seminariet. 
484 Det är uppenbart att Fink med den ontiska närheten inte har Heideggers beskrivning 
av tillvaron som ontiskt sett närmast sig själv i åtanke, som innebär att tillvaron förstår 
sig själv utifrån det varande (Heidegger, Vara och tid, s. 15). 
485 Fink/Heidegger, Heraklit, s. 239–240. 
486 Ibid. s. 228. 
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framförallt uppmärksamma att människan förhåller sig både till det öppna och 
till det räddande [bergende] dunkla.487 

Fink strävar efter att beskriva dimensionen av ett mörkrer i tillvaron som 
stöter ifrån sig öppenheten. Han menar att det inte kan förstås i termer av 
öppenhetens gräns, vilket är en gräns som han ovan formulerar som ”en 
yttre omvandling av det öppna”. Det beror på att närheten till det mörker 
som utmärker världsfenomenets negativitet har en tendens att just tolkas 
”som om” den gäller en utsida som på något sätt avviker från det öppna 
”som om” det vore en insida. Förstådd på det viset kan negativiteten enbart 
formuleras privativt. Det är ett förhållningssätt som enligt Fink utgår från 
den princip för kunskap som säger att ”olika känner olika”. Den är enligt 
honom utmärkande för ”dagen”, det vill säga för kunskap om det som står i 
det öppna och som människan förhåller sig till utifrån sin förmåga att kun-
na överskåda denna öppenhet. Den ontiska närhetens dunkla förståelse är 
istället en form av anande kunskap som inte utgår från människans förmåga 
att kasta ljus över saker och ting. Till skillnad från den princip för 
kunskapen som säger att ”olika känner olika” framhåller Fink därför den 
princip enligt vilken kunskap uppstår genom att lika känner lika.488 

Det är viktigt att understryka att principen om att lika känner lika hos 
Fink inte ska förstås i enlighet med dess innebörd hos Platon och Aristo-
teles, av vilka den på olika sätt tänks utifrån eidos (som människans drag-

 
487 ”FINK: Indem sich der Mensch zum begrenzten Lichtraum verhält, verhält er sich 
zugleich zu dem, was die Offenständigkeit abstößt. Man müßte ein Wort finden, um den 
Bezug des Menschen nicht nur zum Offenen, sondern auch zur Nacht, die das Offene 
Umsteht, sprachlich fassen zu können. HEIDEGGER: Das Dunkel ist, wenn in ihm ein 
Licht angezündet wird, in gewisser Weise auch eine Offenheit. Dieses dunkle Offene ist 
nur möglich in der Lichtung im Sinne des Da. 
FINK: Ich möchte meinen, daß wir die Verborgenheit des Dunkeln nicht nur aus dem 
Verhältnis der Lichtung des Da denken dürfen. Es besteht die Gefahr, daß man das 
Dunkle nur als Grenze des Offenstehens, als äußere Umwandlung des Offenen versteht. 
Ich möchte vor allem darauf hinweisen, daß sich der Mensch zugleich zum Offenen und 
zum bergenden Dunkel verhält.“ Ibid. s. 211. 
488 ”Wenn aber der mensch zwischen Licht und nacht existiert, verhält er sich zur Nacht 
anders als zum Licht und zum Offenen, das die unterschiedende-zusammenschließende 
Struktur hat. Er verhält sich zur Nacht bzw. zum nächtlichen Grund, sofern er leibhaft 
der Erde und der Flutung des Lebens zugehört. Das dunkle Verstehen beruht gleichsam 
auf dem anderen Verstehensprinzip, wonach Gleiches durch Gleiches erkannt wird.” 
(Ibid. s. 235) I en anteckning skriver Fink att det är denna form av kunskap som utmär-
ker filosofin, medan det är i den naiva kunskapen som ”olika känner olika” (B-VII 1ͣ/4b). 
För en utförlig filologisk diskussion om principen ”lika känner lika” se Müller, Gleiches 
zu Gleichem. Ein Prinzip frühgriechischen Denkens. 
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ning till det goda hos Platon och som en strävan i allt stoff efter att bli form 
hos Aristoteles).489 Förstådd på det ”metafysiska” sättet är ”lika känner lika” 
en princip för ontisk differentiering, som uttryckt med aristoteliska termer 
innebär att det varande aktualiseras genom att skilja sig från annat varande. 
Till skillnad från detta har Fink en erfarenhet av världsfenomenets absoluta 
storhet i åtanke, som avförverkligar denna inomvärldsligt differentierande 
rörelse. Han framhåller således inte principen om att lika känner lika för att 
påvisa hur människan upplever sig själv som skild från naturen (fysis). Tvärt 
om menar han hennes erfarenhet av att, som Schuback formulerar det, vara 
lik ”naturens avgrundliga och nattliga grund”, ”livets liv”, som utmärks av 
livets och dödens samtidighet.490  

Den ontiska närheten ger med andra ord tillkänna livets kontinuerliga 
diskontinuitet, när existensen innerligt genomfars av den enhet av liv och 
död som utmärker världsfenomenets kosmiska rörelse, och som enligt Fink 
utgör den ”osynliga” harmoni som Herakleitos beskriver som starkare än 
den ”synliga” harmonin i fragment 54 (harmoníe aphanés phanerés kréit-
ton).491 Medan den ”synliga” harmonin betecknar alla motsatsers vara i 
varandra, vilket skänker allt inomvärldsligt en övergångskaraktär, avser den 
”osynliga” harmonin världsfenomenet självt som en motstridig enhet mel-
lan fysis natt och framträdelsens dag. Den ”osynliga” harmonin är starkare 
än den ”synliga” eftersom den senare måste förstås utifrån den förra, för 
vilken livets och dödens enhet för Fink utgör den viktigaste symbolen hos 
Herakleitos: döden är en dynamisk frånvaro i livet och livet en dynamisk 
frånvaro i döden, och tillsammans utgör de den ”osynliga” harmonins spel-
rum. Detta spelrum uttrycker Hades och Dionysos samhörighet hos Hera-
kleitos. Tillsammans är de två gudarna en symbol för världsfenomenets 
dubbelhet, för den världsvida helheten av varats samtidiga mångfald och 
enhet: Dionysos, som härskar över livet, är tillika Dionysos Zagreus, den 
sönderslitne och uppstyckade, som alltid redan bär Hades i sig.492 Den dub-
bla väg som de två gudarnas samhörighet symboliserar beskriver Fink där-
för som en cirkelgång i vilken det hela kretsar i sig självt.493  

 
489 Müller, Gleiches zu Gleichem. Ein Prinzip frühgriechischen Denkens, s. 188. 
490 Schuback, ”Heideggerian Love”, s. 150. 
491 I Rehnbergs och Ruins översättning lyder fragmentet: ”Osynlig fog, starkare än syn-
lig”. Herakleitos, Fragment. 
492 Fink, Grundfragen der antiken Philosophie, s. 128–130, 133, 135 
493 ”Diese Bewegung ist ein ständiger Weg, ein Kreislauf, in dem das ganze selbst Kreist.” 
Ibid. s. 135 



 
VARA – FRAMTRÄDANDE – VÄRLD 

 
 

 190

Om världsfenomenet enbart tänks utifrån framträdelsen och den öppen-
het i vilken framträdelsen visar sig, det vill säga utifrån ”varats ljusning”, 
förstås det enligt Fink endast som en ”relativ helhet”. Det är liktydigt med 
en glömska av den nattlighet som hör till fysis, genom vilken världsfeno-
menets negativitet framträder som rörelsen av en meningsförlust som 
berövar dagen dess klarhet, vilket för Fink alltid är ett tecken på dödens 
närvaro i livet. Enbart genom ett framträdande av denna negativitet kan 
världsfenomenet begripas som den i en icke-kvantitativ mening största 
helhet som kan tänkas, det vill säga som en absolut storhet i det matema-
tiskt sublimas mening.494 När människan deltar i denna storhets rörelse ”på 
gränsen” mellan liv och död uppvisas vad Fink kallar för hennes ”janus-
aktiga ansikte”, som är tillvänt både dagen och natten, och som gör henne 
till ett tvetydigt tydande mellanrum mellan dag och natt, ljus och mörker, 
klarhet och dunkel, vakenhet och sömn.495 Utifrån detta bör Fink förstås när 
han tydliggör för Heidegger vad han menar med den ontiska närheten: 

Till skillnad från denna artikulerade förståelse som sker i ljuset finns det kanske 
en typ av dunkel förståelse som inte är artikulerad och som inte fullföljs i skenet 
av det ljus som särskiljer och sammanfogar, utan som istället är en form av 
nattlig beröring som kan beskrivas som de ontiska förhållandenas grannskap.496 

Fink beskriver vidare det som han har i åtanke: 

Detta dunkla förstående är inte en förståelse som sker i avståndets modus utan 
ett enträget [inständiges] förstående som beror på den ontiska närheten, men 
som inte uppvisar någon ontologisk rikedom. Människan är övervägande den 
som tänder ljus, som är överantvardad åt ljusnaturen. Men samtidigt vilar hon 
också på den nattliga grund som vi enbart kan tilltala som försluten. Den sovan-
de och den döde är figurer som antyder människans tillhörighet med naturens 
liv och död.497 

 
494 Ibid. s. 136, 138. 
495 Fink/Heidegger, Heraklit, s. 209. 
496 ”Gegenüber diesem artikulierten Verstehen in der Helle gibt es vielleicht die Weise 
eines dunklen Verstehens, das nicht artikuliert ist und sich nicht im Schein einer Helle 
vollzieht, die auseinandersetzt und zusammenschließt, sondern das eine Art nächtlichen 
Anrührens ist und als Nachbarschaft der ontischen Verwandtschaft charakterisiert wer-
den kann. ” Ibid. s. 233. 
497 ”Dieses dunkle Verstehen ist keine Weise des abständigen Verstehens, sondern ein 
inständiges Verstehen, was auf der ontischen Nähe beruht, aber keinen ontologischen 
Reichtum aufweist. Der Mensch ist vorwiegend der Licht Zündende, der der Lichtnatur 
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Med den ontiska närheten har Fink en närhet i åtanke till de diskon-
tinuerliga övergångarna av icke-vara i livet, vilket han i ovanstående citat 
formulerar i termer av ”människans tillhörighet med naturens liv och död”. 
Den sovande och den döde är ”figurer” som visar på denna diskontinuitet. 
Uttryckt med fenomenologiska termer ser han dem som formella antyd-
ningar som möjliggör en spekulativ förståelse av världsfenomenet. Det beror 
på att den diskontinuerliga kontinuitet som erfars genom sömnen och döden 
överskrider framträdelsen som individuellt varande. Fink kallar denna över-
skridande rörelse för ”panisk”, med vilket han har samexistensens rytmiska 
med-delande (Mit-Teilung) av världens dissonans i åtanke: mellan jord och 
himmel, mellan natt och dag och sömn och vakenhet, genom närvaron av det 
främmande i det egna och av det egna i det främmande.498 Den ontiska när-
heten kan därmed beskrivas som existensens beröring av dissonansen i 
världsfenomenets avförverkligande rörelse. Tolkad på så vis inskärps ytter-
ligare att den ontiska närheten är en gränsens problematik.  

När Fink skriver att den ontiska närheten inte kan förstås som en yttre 
gräns i förhållande till det öppna avser han inte att avlägsna den från alla möj-
liga gränsbegrepp. Han inskärper istället att ”närheten till världen” måste för-
stås utifrån den sublima gränsens innebörd, som den diskuteras i föregående 
avsnitt. Detta är en rimlig tolkning, inte minst med tanke på att Fink betonar 
blixtrandets betydelse hos Herakleitos för förståelsen av världsfenomenet.499 
Blixtrandet är centralt för Fink eftersom det symboliserar en rörelse av 
existensen ”på gränsen”, som likt meningsförlusten hos Patočka utmärks av 
sin ögonblicklighet och av den sublima känslan av en samtidighet av begrän-
sadhet och obegränsadhet. Detta är också den samtidighet som Fink disku-
terar som världsfenomenets dubbla dimension av ”dag” och ”natt”. Han in-
leder därför seminariet om Herakleitos med fragment 64:  

 
zugestellt ist. Zugleich aber ruht er auch auf dem nächtlichen Grund, den wir nur als 
verschlossen ansprechen können. Der Schlafende und der Tote sind Figuren, die das 
Hineingehören des Menschen in die lebende und tote natur anzeigen.“ Ibid. s. 233. 
498 Fink, Grundphänomene des menschlichen Daseins, s. 324. 
499 Jfr. Schubacks träffande kommentar angående världsfenomenets ögonblicklighet hos 
Fink: ”The totality of the world is vertiginously foregoing insofar as it can never be given 
successfully but only suddenly, in the way of a flash of lightning. The slidigt away of a 
horizon is vertiginous not only because it slides away but insofar as it appears precisely 
in its disappearing, according to a flash of lightning that time and space measure. It 
indicates a beyond all measures and limits, insofar as it indicates a flash of lightning of 
immensity, an appearing while sliding away.” Schuback, ”On Immensity”, s. 256. 
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Blixten styr allt.500 

Herakleitos är eldens tänkare, som Fink förstår som rörelsens, förvand-
lingens och lekens element.501 Det innebär emellertid varken en teori eller en 
mytisk föreställning om det varande och dess ursprung. Elden betecknar 
enligt Fink inte ett ”urstoff” hos Herakleitos. Den avser överhuvudtaget inte 
något varande, utan är en symbol för tidens ”eviga oro”, förstådd som det 
lekande bildandet av ett sken som samtidigt förstör det som det låter fram-
träda. Detta gäller också blixten, som enligt Fink är den form av eld hos 
Herakleitos som är ”förvandlingens regent”.502 Men just blixten har en sär-
skild innebörd, eftersom den är eldens mest plötsliga, oregelbundna, våld-
samma och kosmiska uttryck.  

Blixtrandet är för Fink vad han i ”Thematische und Operative Begriffe in 
Husserls Phänomenologie” kallar för en ”ontisk modell”, som spekulativt 
begripliggör hur skillnaden som sådan skiljs ut ur natten – mellan jord och 
himmel, mellan värld och ting, mellan ting och ting, mellan mörker och 
ljus.503 Blixtrandet uppvisar denna ”urskiljning” som en ögonblicklig till-
dragelse av en dubbel rörelse, av att ljuset berövar natten dess mörker sam-
tidigt som natten berövar ljusningen dess klarhet.504 Det ger med andra ord 
tillkänna att ”världsstriden själv är det ursprungligt negativa”.505 Denna 
negativitet utgör enligt Fink Herakleitos ”grunderfarenhet” av världen, som 
uppflammandet av det i sig brutna ena (ἕν) som bildar inbegreppet av de 
inomvärldsliga skillnadernas rike (τὰ πάντα).506 Utmärkande för denna 
grunderfarenhet är att existensen rycks ur sin förslutenhet och in i nega-
tiviteten mellan jord och himmel. Det är ett mellanrum som genom sitt 
berövande av stabila grunder (fundamentum inconcussum) tvingar existen-

 
500 Herakleitos, Fragment, frg. 64  
501 För en kritik av Finks tolkning av elden och det elementala hos Herakleitos i semi-
nariet med Heidegger se Klaus Held, Heraklit, Parmenides und der Anfang von Philo-
sophie und Wissenschaft, s. 96. Held menar att Fink gör sig skyldig till en otillbörlig 
hypostasering av det elementala genom vad Held kallar för en “kvasimetafysisk natt”. En 
sådan strategi förblir enligt honom maktlös mot den vetenskapliga objektivism som den 
försöker bekämpa. Däremot är Held starkt påverkad av Finks tolkning av Parmenides i 
Zur ontologischen Frühgeschichte von Raum - Zeit – Bewegung (Ibid. s. 521 not 18, 529 
not 26, 537–539, 573 not 28). 
502 Fink, Grundfragen der antiken Philosophie, s. 117–119. 
503 Fink/Heidegger, Heraklit, s. 14 ff., 75. Se även Fink, Metaphysik und Tod, s. 148. 
504 Fink/Heidegger, Heraklit, s. 146. 
505 “Der Weltstreit selbst ist das ursprünglich Negative.” Fink, Sein und Mensch, s. 248. 
506 Fink/Heidegger, Heraklit, s. 52. 
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sen att ”kämpa med” i världens strid på ett lekande sätt, vilket betyder att 
den drivs till meningsutkast, men med en vetskap om deras skenkaraktär: 
genom meningsutkasten bejakas världens dag, det vill säga den öppenhet 
som ger plats åt allt ”under himlen”, och genom vetskapen om dessa utkasts 
skenkaraktär bejakas världens natt, den rörelse av berövande som låter allt 
”under himlen” åter sjunka ner i den förslutenhet ur vilken det framträtt.507 

I sin diskussion om den oceaniska känslan hos Fink uppmärksammar 
Schuback en sublim dimension i hans förståelse av blixtens innebörd hos 
Herakleitos. Hon skriver att blixtens sublima karaktär beror på att den ut-
märks av en slitning i existensen, som uppstår när den drabbas av en känsla 
av alltings enhet som är samtidig med en känsla av att det ena (hen) är dif-
ferentierat i sig självt.508 Denna samtidighet av enhet och differentiering 
kännetecknar den ontiska närheten hos Fink, som därmed också har en 
tragisk innebörd. Den kan tydliggöras utifrån Reiner Schürmanns begrepp 
om singularisering, som rör frågan om hur det tragiska framträder som en 
samtidig slitning och bundenhet mellan dag och natt och mellan liv och död.  

Kants transcendentala dialektik och Kritik av omdömeskraften är, om än 
inte lika uttryckligen som hos Fink (i synnerhet vad gäller den transcen-
dentala dialektiken), centrala för det ”henologiska” tänkande som Schür-
mann utvecklar: de utgör den ”terräng” i Kants verk där singulariteter kan 
visa sig utan att förvandlas till partikulära fall av en universalitet.509 Här 
uppenbaras det tragiska i de hegemoniska fantasmer, det vill säga i den 
”transcendentala dialektik”, som dominerar metafysikens historia. En fan-
tasms ”sken” bestämmer genom universalisering vad som under en viss 
epok har existensberättigande, vilket enbart tillerkänns något partikulärt 
som kan inordnas i dess logik. I denna mening är kraften som den tolkas 
hos Patočka i föregående kapitel en ”hegemonisk fantasm”, som utan att 
tillåta någon utsida enbart ser ett värde i det som kan bidra till att framställa 
mer kraft.  

Singularisering sker enligt Schürmann när en hegemonisk fantasms icke-
fenomenella karaktär avslöjas. Förstådd som ett transcendentalt sken är en 
sådan fantasm alltid en hypostas som gör en framträdelse till grunden för 

 
507 Fink, Sein und Mensch, s. 249. Genom tonvikten på det samtidiga bejakandet av dagen 
och av natten visar Fink att det inte gäller att enbart vända på ljusmetafysiken, vilket han 
menar skulle vara ett reaktivt förhållningssätt till den. Han är inte ute efter att skapa en 
nattens, kaosets och de telluriska makternas ”motmetafysik” (Ibid. s. 286). 
508 Schuback, “On Immensity”, s. 261. 
509 Schürmann, Broken Hegemonies, s. 504. 
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framträdelsen i dess helhet. Det hegemoniska destabiliseras när ”den thana-
tiska singulariteten berövar meningen själv dess mening”, det vill säga när 
den hypostaserade framträdelsens ändlighet avslöjas.510 Med andra ord sker 
singularisering alltid genom en meningsförlust, som visar att fantasmens 
grundläggning av meningen är ett ändligt sken, men utan att omintetgöra 
detta sken. Istället uppstår vad Schürmann beskriver som ett double bind, i 
vilket också det tragiska ligger. Att detta enligt honom just är ett double 
bind, en samtidig bundenhet till två ordningar och inte en omintetgörelse 
av skenet, beror på att han likt Fink i Nietzsches efterföljd understryker att 
skenet är nödvändigt för livet – skenet är framträdelsens liv. Därför kvarstår 
alltid en bundenhet till skenet, samtidigt som det uppstår en allians med det 
singulära som en undandragelse i detta sken.  

På så vis är det singulära en tragisk underström i varje fantasm, vilket 
Schürmann kallar för ”en kommande singularisering” i all hegemoni som 
går i dödens tecken. Det är en destabiliserande återkomst av det bort-
trängda, som därmed också kan sägas ha en orgiastisk karaktär, eftersom 
det är utloppet av ett överflöd i skenet som inte följer dess hegemoniska 
logik.511 Det singulära utövar därför ett ”upplösande våld” mot fantasmens 
”integrerande våld”: det river upp ett mellanrum där ett vetande uppstår 
som Schürmann beskriver i termer av ett rent ”vi vet”. Här formuleras ett 
”Nej!” till hegemonin som påminner om de omskakades solidaritet hos 
Patočka – ”solidariteten av dem som vet”.512 

Fink förstår den ontiska närheten som en singularisering i Schürmanns 
mening, som utmärks av den blixtrande samtidigheten av en känsla av en-
het med allt, och av att denna enhet är differentierad i sig själv, till skillnad 
från det transcendentala skenet som framställer det ena ”som om” det vore 
enhetligt. Fink kan därmed sägas förstå den ontiska närheten som ”den 
kommande singulariseringens” själva rörelse, som visar sig som en reva av 
mörker i det hegemoniskt meningsbildande skenet. Att det förhåller sig så 

 
510 Ibid. s. 12. 
511 ”If today we are able to bring down onto ourselves unparalleled planetary violences, it 
is perhaps necessary to recognize in this the return of the singular that was pushed back 
outside of the normative difference. The particular is easily handled; the singular, on the 
other hand, never is.” Ibid. s. 19 ff. ”Riveted as we are to the site of a planetary self-des-
truction which has become an imminent possibility, the old tragic knowledge has come 
back within our reach, the knowledge that within every constellation laying down the 
law, the transgressive pull backwards toward the No pulls us more powerfully toward 
death than the universalizing and normative Yes binds us to life.” Ibid. s. 527. 
512 Patočka, Kätterska essäer, s. 184. 



 
4. VÄRLDSFENOMENETS NEGATIVITET 

 

 195

framgår genom den vikt som Fink i seminariet om Herakleitos lägger på att 
problematisera att Heidegger börjar med aletheia och logos när han tolkar 
fragmenten. Heidegger, menar Fink, utgår i själva verket operativt från sol-
uppgången, som är en symbol för en universell struktur hos framträdandet 
och inte för det singuläras omskakande tilldragelse.  

Också solen är eld, men till skillnad från blixtens ögonblickliga blixt-
rande utmärks den av en regelbunden rörelse och av beständighet.513 Sol-
uppgången är därför enligt Fink den givna symbolen för himlens ljusning. 
Om blixten styr världsalltets rörelse av blivande (werden) genom singulari-
sering, skänker solen måtten för allt inomvärldsligt som redan har blivit till 
och vars livsrytm är beroende av solens cykliska rörelse. Därför har också 
solen ett mått (μέτρα) att följa: den måste hålla sig till att belysa de inom-
världsliga skillnaderna (τὰ πάντα), vilket innebär att dess största över-
trädelse skulle inträffa om den övergav ljusets och de tingsliga skillnadernas 
domän, för att träda in i det mörker där ”allt är ett”. Den skulle då tränga in 
i en nattlighet som inte hör den till och straffas av Dikes tjänarinnor 
Erinyerna, i enlighet med fragment 94:  

Ty solen skall inte överskrida måtten. Om så sker skall Erinyerna, Dikes 
rättstjänare, finna henne.514 

Enligt Fink vakar Dike på så vis över i synnerhet en gräns, vilken är gränsen 
mellan solens rike och den nattliga avgrunden, mellan framträdelse och 
undandragelse. Till skillnad från solen har blixten inga mått att överskrida 
och därmed inte heller några gränser att hålla sig inom. Den uppvisar istäl-
let gränsens eget skeende, vilket innebär att den också antyder den världs-
rörelse som är alla yttre gränsers ursprung. Blixtrandets natt är därmed inte 
en avgrund under solen och inte heller avses den natt som är avhängig 
solens cykliska gång. Det är inte den natt som Patočka beskriver som blott 
ett ”erfarenhetsfenomen”. Istället är den ”natten som det mörker ur vilket 
varats blixt ljungar fram”.515 

Blixtrandet uppvisar också en samhörighet mellan natt och jord som är 
central för Finks förståelse av den ontiska närheten. Jorden strider inte mot 
blixten som den strider mot solen. Blixten symboliserar inte bara framträ-
dande utan också undergång, eldens förtärande av det som står i ljuset, som 
 
513 Fink/Heidegger, Heraklit, s. 61. 
514 Herakleitos, Fragment, frg. 94. 
515 Patočka, Kätterska essäer, s. 61. 
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alltid innebär dess återgång till jorden. Det betyder att jorden när den tänks 
i relation till blixten måste förstås som en emottagande förslutenhet, som är 
det för ljuset ogenomträngliga mörker till vilket och in i vilket all framträ-
delse också sjunker. Det sker genom en rörelse som upplösande för fram-
trädelsen tillbaka till den enhet ur vilken den en gång har sprungit. Den 
ontiska närheten är en känsla av detta sjunkande som en singulariseriande 
undandragelse i framträdelsen, som aldrig lämnar framträdelsen helt, utan 
istället utmärks av den blixtrande samtidigheten av en känsla av enhet med 
allt, och av att denna enhet är differentierad i sig själv. Genom den ontiska 
närhetens utslocknande sjunkande, som förblir i beröring med det sken 
som falnar, väcks enligt Fink en aning om att jorden hör ihop med elden: att 
jorden är inbegripen i eldens lekande sken, som är en symbol för världen 
som helheten av en transparens under himlen, som utmärker dagen, och av 
ett nattligt mörker som påvisar existensens jordbundenhet.516 

Fink menar att den ontiska närheten inte kan förstås utifrån logos, som 
enligt Heidegger tillsammans med aletheia måste vara utgångspunkten för 
tolkningen av Herakleitos fragment i deras helhet. Det är därmed också 
först utifrån logos och aletheia som elden och blixten enligt honom får sin 
mening. Därför säger Heidegger att Fink börjar seminariets diskussion om 
fragmenten med blixten som om han själv var ”slagen av blixten”. Med det 
menar Heidegger att Finks utgångspunkt för tolkningen inte är fenomeno-
logisk.517 Trots att också Heidegger förstår fenomenet utifrån dess nega-
tivitet i framträdelsen, även om denna negativitet inte har en lika stark 
innebörd för honom som för Patočka och Fink, intar han i detta sam-
manhang vad som framstår som en närmast klassisk fenomenologisk stånd-
punkt som kräver att fenomenologin håller sig till framträdelsens originära 
givenhet. Enligt Fink ger det uttryck för den ljusmetafysik som han menar 
fortfarande präglar Heideggers tänkande, för vilken natten och försluten-

 
516 Fink/Heidegger, Heraklit, s. 92 ff., 96. Jfr. följande meningsväxling: ”HEIDEGGER: 
Sie sprechen das Verhältnis von ἕν und πάντα als Weltverhältnis an. FINK: Dabei ver-
stehe ich es nicht als ein Verhältnis von zwei Relata. Ich denke das ἕν als das Eine, das 
alles Viele im Sinne der πάντα aufgehen läßt, aber auch wieder zurücknimmt. HEIDEG-
GER: Ich will Sie nicht auf Heidegger festlegen, aber ἕν-πάντα als Weltverhältnis besagt 
doch, daß das ἕν als die Welt weltet. FINK: Das ἕν ist die versammelnde, seinlassende 
und auch vernichtende Macht. Das Moment des Wiederzurücknehmens und Ver-
nichtens ist für mich neben dem Moment des Versammelns und Seinlassens wichtig.“ 
Ibid. s. 177. 
517 ”HEIDEGGER: Herr Fink, der mit dem Blitz beginnt, ist gleichsam wie von Blitz ge-
troffen. Womit fängt Heidegger an? TEILNEHMER: Mit dem Λόγος. HEIDEGGER: 
und außerdem? TEILNEHMER: mit der Ἀλήθεια.” Ibid. s. 119 ff. 
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heten är sekundära i förhållande till logos öppenhet och dag.518 Denna skillnad 
mellan de två tänkarna visar sig tydligt då Heidegger undrar över vad Fink 
egentligen menar med ontisk närhet, när han beskriver den som en ”dunkel 
förståelse” till skillnad från den typ av förståelse som utmärker logos: 

HEIDEGGER: Kan man isolera den dunkla förståelse som bestämmer den 
kroppsliga tillhörigheten till jorden från ställdheten i ljusningen? 

FINK: Det är visserligen först möjligt att tala om den dunkla förståelsen utifrån 
ljusningen, men den låter sig inte längre utsägas genom särskiljande artikulation 
[in der Weise der gegliederten Fügung]. 

HEIDEGGER: När ni säger ontisk närhet, då är det ni avser med närhet inte ett 
mindre avstånd utan en sorts öppenhet, 

 
518 Denna kritik är tydligt formulerad i föreläsningarna om Kant utifrån ”grundfeno-
menen” kärlek och död : ”Es ist zu vermuten, daß es ein Seinsverständnis nicht nur dort 
gibt, wo die Begriffssprache herrscht, sondern in einer Tieferen Weise auch dort, wo wir 
Furcht des Todes und in der Verzückung der Liebe als der Zeitweiligen Aufhebung der 
Individuation leben. Eine Ontologie, die um λογος und an der Sprache orientiert ist, ist 
auf das Feld des individuierten Seienden bezogen. Es ist aber die Frage, ob es nur 
individiertes Seiendes und dementsprechend ein Seinsverständnis nur von Individuier-
ten gibt, oder ob wir mit unserem Seinsverständnis auch hinter das Feld des Indivi-
duierten in den Ursprungsgrund der Individuation hineinreichen.” Fink, Epilegomena 
zur Kants Kritik der reinen Vernubft 2, s. 791. På nästa sida skriver Fink: ”Unser her-
kömmliches Seinsverständnis ist fixiert in der Seinsauslegung der Sprache, ist im 
Sprachspiel befangen. Außer diesem Sprachspiel gibt es vielleicht ein tieferes Weltspiel, 
das wir allerdings heute noch kaum zu denken vermögen.” Ibid. s. 792. Jfr. även följande 
ur Natur, Freiheit, Welt: ”Zunächst fassen wir den Begriff des Verstehens zu eng, zu 
intellektuell, zu logisch, etwa im Sinne des begrifflichen Durchdringens, der Auseinan-
derlegung, die im logos geschieht. Wir verstehen eine Sache, sagen wir dann etwa, wenn 
wir sie auf ihren Begriff zu bringen vermögen – wenn wir sie nennen und über sie aus-
sagen können – wenn wir sie „als“ dieses oder jenes verstehen. Aber nicht jedes Ver-
stehen hat den Charakter der Auslegung, nicht jedes ist „hermeneutisch“. In einem 
wortlosen und auch begrifflosen Schweigen verstehen sich Liebende oder Freunde. Sie 
bewegen sich von vornherein in einem Einverständnis; dieses ist nicht ein Resultat einer 
Übereinkunft, ist nicht einer gleichsam ausgehandelte „Einigkeit“. Etwa eines Kontrakts, 
worin jemand sein „Einverständnis“ mit dieser oder jener Regelung bekundet. Das vor-
gängige, nicht erst resultathaft zustandegebrachte Einverständnis ist die Weise, wie der 
Mensch um Geburt, Zeugung, Reifen, Wachsen, Altern und – in besonderer Weise – 
auch um den Tot weiß. Das „Wissen um ...“ hat dabei gerade nicht den Charakter der 
expliziten Auseinanderlegung, der Erhellung und Aufklärung, der beredten Artikulation; 
solches „Wissen um ...“ hat eher das Moment des Verschlossenen und Verschwiegenen.“ 
Fink, Natur, Freiheit, Welt, s. 70. Som François Dastur formulerar det med Jacques Der-
ridas begrepp är Heidegger enligt Fink ”logocentrisk” (Dastur, ”Mondanéité et mor-
talité”, s. 333).  
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FINK: Men en skum, dunkel och reducerad sådan som inte har någon begrep-
pslig historia bakom sig, till vilken vi kanske först måste komma.519 

När Fink säger att den ontiska närheten inte kan utläggas genom ”sär-
skiljande artikulation”, menar han att det han har i åtanke inte kan förstås 
utifrån vad som i det föregående beskrivs som den filosofiska begreppslig-
hetens ”optiska” karaktär. Han lägger istället tonvikt på att den ontiska när-
heten måste tematiseras utifrån de sinnen som utmärks av en omedelbarhet. 
I synnerhet får beröringen en framträdande plats i hans diskussion om detta 
utifrån en tolkning av Herakleitos fragment 26: 

Människan griper i natten vid ett ljus, död för sig själv med utsläckta ögon, 
griper levande den döde i sömnen, med utsläckta ögon, griper vaken den 
sovande.520 

Enligt Fink beskriver Herakleitos i detta fragment människans plats mellan 
ljus och mörker, när han visar att också den vakne är inbegripen i nattens 
berövande rörelse, genom sin beröring av den sovande som vidrör de döda. 
Genom vakenhet, sömn och död känner existensen världsfenomenets nega-
tivitet som en dragning mot ourskiljbarhet. För att förstå innebörden av 
denna ourskiljbarhet är det avgörande att ”beröringen”, eller ”gripandet”, i 
fragmentet inte tolkas utifrån hur ting stöter emot varandra. Den vakna 
existensen vidrör inte den sovande existensen, och den sovande existensen 
vidrör inte den bortgångna existensen i denna mening, lika lite som den 
sexuella extasen enbart är ett stötande och en friktion mellan två kroppar 
som förblir åtskilda. Vakenhet och sömn är inte blott två olika företeelser 
som byter plats i en kropp, liksom döden inte börjar först när livet tar slut. 
Istället är vakenhetens, sömnens och dödens relation en fråga om en ontisk 
närhet för Fink, som ger tillkänna att de utgör rörelser i varandra. 

 
519 ”HEIDEGGER: Kann man das dunkle Verstehen, das das leibhafte Zugehören zur 
Erde bestimmt, von dem Gestelltsein in die Lichtung isolieren? FINK: Wohl ist das 
dunkle Verstehen erst von der Lichtung her ansprechbar, aber es läßt sich nicht mehr 
zur Sprache bringen in der Weise der gegliederten Fügung. HEIDEGGER: Wenn Sie 
ontische Nähe sagen, dann ist in dem, was Sie Nähe nennen, nicht ein geringer Abstand, 
sondern einer Art von Offenheit gemeint, FINK: aber eine dämmerhafte, dunkle, 
herabgesetzte, die keine Geschichte der Begriffe hinter sich hat, zu der wir vielleicht erst 
kommen müssen. ” Fink/Heidegger, Heraklit, s. 235 ff. 
520 Herakleitos, Fragment, frg. 26. 
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Finks formulering av den ontiska närhetens innebörd utifrån hur vaken-
heten, sömnen och döden rör vid varandra enligt fragment 26 kan tydlig-
göras med hjälp av Grundfragen der antiken Philosophie. I dessa föreläs-
ningar från 1947/48 diskuterar han i synnerhet vakenhetens och sömnens 
ömsesidiga beröring som Herakleitos beskrivning av aletheia. Enligt Fink 
kännetecknas aletheia hos Herakleitos av sömnens och vakenhetens stridan-
de samhörighet, likt natten och dagen, döden och livet, förhåller sig till 
varandra om de förstås utifrån blixtrandet. Fink menar därmed att Hera-
kleitos inte tänker sömnen eller vakenheten i vardaglig bemärkelse, som de 
tillstånd som allt levande är beroende av för att kunna överleva. Sömnen 
måste istället tänkas som utmärkande för hur något är förslutet för världen, 
vilket är en förslutenhet som människan deltar i när hon sovande vänder sig 
bort från den gemensamma världen, in i sig själv och den drömvärld som 
ingen annan kan vara köttsligt närvarande i.521 

Medan sömnen kan sägas vara exemplarisk för förslutenheten för 
världen, förstår Herakleitos enligt Fink vakenheten som utmärkande för hur 
något är öppet för världen. Liksom när det gäller sömnen menar emellertid 
inte Herakleitos vakenheten i vardaglig bemärkelse; det tillstånd som möj-
liggör för det levande att orientera sig i förhållande till framträdelse, som i 
Patočkas formulering av existensens andra arbetande rörelse. Vardagligt 
sett utförs ju arbete i ett vaket tillstånd där sömn blott är ett tillfälligt 
avbrott; något som enbart möjliggör en återgång till arbetets produktion. 
Fink inskärper emellertid att den vakenhet som Herakleitos har i åtanke 
överhuvudtaget inte avser öppningen av en relation till det varande. Det 
handlar istället om vad som tidigare beskrivs som en ”kosmoestetisk” 
vakenhet, det vill säga om ett uppvaknande inför världsfenomenet som en 
helhet av natt och dag, som hänrycks av den sublima rörelse ”på gränsen” 
som genom ontisk närhet tillkännager framträdandet och undergången som 
en och samma ”väg”. Herakleitos har därmed enligt Fink ett filosofiskt upp-
vaknande i åtanke, som han också i detta sammanhang formulerar som en 
häpnad inför den yttersta förvandling (äußerste Wandlung) som sker när 
meningen med framträdelsen i dess helhet, med dagen och dess intressen, 
avförverkligas.522  

 
521 Som Fink understryker i Vergegenwärtigung und Bild är emellertid förslutenheten för 
världen inte ett “världslöst” tillstånd utan en förlust av värld (Weltverlorenhaben) (Fink, 
Studien zur Phänomenologie, 1930–1939, s. 64). 
522 Ibid. s. 159, 179. 
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Fink menar således att det som vanligtvis kallas för vakenhet är en sorts 
sömn enligt Herakleitos, en ”slummer”, eftersom det har mer gemensamt 
med den sovandes slutenhet i sig själv och i sin egen drömvärld än med 
häpnadens uppvaknande. Till skillnad från det uppvaknande som sker 
genom världsfenomenets sublima omskakning av existensen, utmärks den 
”gemena” vakenheten av olika föreställningar om världen som behandlar 
den som om den vore en framträdelse, vilket beror på männskans orien-
tering mot framträdelsen som ett medel för sitt livsupprätthållande. Världs-
förslutenheten i detta ”som om” betyder däremot inte att skilda föreställ-
ningar om världen ”som om” den vore en framträdelse inte kan överens-
stämma med varandra. Tvärt om är det kännetecknande för varje dogma-
tisk gemenskap att förenas i en glömska av de egna utkastens skenkaraktär. 
Det är emellertid alltid en kollektiv förslutenhet, en delad ”idioti” – var och 
en av ”oss” är försluten i kosmos ídios – som trängtar efter att försätta värl-
den i ett stillestånd för att kunna trygga en plats för sig i den, göra sig hem-
mastadd i en ”fantasm” som värjer sig från världens allt överväldigande 
främmandegörande. Det är därmed ytterst en ansträngning att fördriva 
döden från livet, som enbart åter kan ge sig tillkänna tragiskt, genom vad 
Schürmann kallar för ”en kommande singularisering”.  

Till skillnad från dogmatismen, vilken enligt Fink inte är ett tillfälligt 
”förfall” utan utmärker ”människovaron”, är den filosofiska vakenheten hos 
Herakleitos kosmos koinós, en öppenhet för den negativitet som är gemen-
sam för all framträdelse genom att den delar framträdandet ”som sådant”, 
som samtidigt är en rörelse av undergång. Just denna öppenhet medför som 
Fink uttrycker det att människan blir enskild (ein Einzelner). Med det 
menar han att hon genom singularisering distanseras från det liv som styrs 
av ”dagens” intressen, genom att den ”som om”-karaktär som ligger till 
grund för dessa intressen visar sin skenkaraktär. Uttryckt med Patočka kan 
därmed den enskildhet som Fink har i åtanke beskrivas som en öppenhet 
för världens fulla problematiskhet, som just genom denna öppenhet också 
med-delar världen med andra ”singulariserade” som en problematisk hel-
het, likt i ”de omskakades” nattliga sensus communis som visar sig som en 
gemenskap i pólemos, till skillnad från dogmatismens sensus privatus.  

Finks tolkning av vakenhetens och sömnens betydelse hos Herakleitos 
menar inte att den filosofiska vakenheten på ett enkelt sätt lämnar sömnen 
bakom sig, som om dess förslutenhet för världen vore möjlig att övervinna. 
Tvärt om förblir all vakenhet i en ontisk närhet till sömnen, på så vis att den 
enbart kan äga rum ur dess förslutenhet för världen: sömn och vakenhet 
utgör det levandes rytmiska helhet, vilket medför att ett uppvaknande en-
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bart är möjligt ur sömn liksom det endast går att somna bort från en vaken-
het. Med andra ord betyder det att sömnen och vakenheten berör varandra 
genom att utgöra rörelser som växelvis framträder och drar sig undan i 
varandra. Som Fink formulerar det i en tidig anteckning (sömnen är ett 
centralt fenomenologiskt problem för den unge Fink523) finns därför ingen 
absolut vakenhet, även om filosofin på ett operativt sätt har vägletts av 
tanken på att en sådan vakenhet skulle kunna vara möjlig att uppnå.524 

Finks tolkning av sömnens och vakenhetens roll hos Herakleitos visar att 
även dogmatismen och tänkandet utgör en rytmisk helhet: tänkandet 
vaknar alltid ur en ”dogmatisk slummer”, liksom det oundvikligen också 
återfaller i en sådan slummer, när meningsförlustens smärtande negativitet 
avtar och drar sig undan till förmån för teser om världen som behandlar den 
”som om” den vore en framträdelse. ”Återfallet” i dogmatism ska därför 
inte förstås i motsats till tänkandet. Liksom sömnen inte utesluter vaken-
heten på ett logiskt-binärt sätt, är inte heller tänkandet dogmatismens 
motsats. Dogmatismen rör istället alltid vid tänkandet genom att bära det i 
sig, vilket i själva verket gör dogmatismens ”fall” till en betingelse för 
tänkandets förnyelse: liksom sömnens vila är en förutsättning för klar-

 
523 Jfr. följande tidiga anteckning där Fink förhåller sig kritiskt till både Husserl och 
Heidegger utifrån sömnens problematik: ”Schlaf ist ein Phänomen, das den Ansatz der 
Philosophie des ’Bewußtseins’ zu sprengen droht und ehestens auf die Metaphysik des 
Daseins verweisen mag; aber auch diese erfährt durch dieses defiziente Phänomen eine 
Beengung, mindestens ebensosehr wie die ’Bewußtseinsphilosophie’. Husserl sieht 
keineswegs das Wesen des menschlichen Daseins im Bewußtsein, der Grundcharakter 
ist für ihn wie für Heidegger die Zeitlichkeit. Ist der Schlaf bestimmbar als ’Bewußtlosig-
keit’, dann mindestens ebensosehr als ’Sorglosigkeit’. Geht es dem schlafenden Dasein 
um sein Sein, ist es im Schlafen ein Zusichselbstverhalten? Schlaf ist ein defizientes 
Phänomen. Diese Grundthese ist uralt. Schlaf nur im Wachen interpretierbar. Aller 
philosophischen Bestimmung des Schlafes geht voran die Gegebenheit des Schlafes. Wie 
ist Schlaf ’gegeben’? Die Grundüberzeugung der Interpretationsversuche ist: Schlaf wird 
im Erwachen zugänglich, die Zugänglichkeit ist die Weise der ’Gegebenheit’: also Schlaf 
im Er-Wachen gegeben, im Zwischenzustand zwischen zwei Grundweisen zu sein. 
’Erwachen’ angesetzt als die Seinsweise, die an beiden Anteil hat. (Zunächst haben wir 
hier ein methodischen Paradox: die ’Gegebenheit’ eines Phänomens (Weise seiner 
Zugänglichkeit) ist seine ontische Ungegebenheit. Damit wird hier ein Wesentliches aus-
gesprochen: die Idee der philosophischen Bestimmung ist nicht angewiesen an die 
ontische Gegebenheit. Philosophische ’Gegebenheit’ und ontische Gegebenheit decken 
sich nicht. Vielleicht ist in einem profunden Sinne nie das ’Gegebene’ das Thema der 
Philosophie. Philosophie ist wesenhaft Spekulation und Konstruktion, so zwar daß 
dieser ein eigenes Sinn aufweisendes Sehenlassen eignet). Die Decartes'sche Analyse des 
Erwachens als Merklichwerden einer Unstimmigkeit zwischen Traumwelt und Wirk-
lichkeitswelt ist phänomenologisch unhaltbar.” Z-VI 40a. 
524 Bruzina, Edmund Husserl and Eugen Fink s. 6 not. 16. 
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vakenhet gror tänkandet i dogmatismen, och blir desto mer omskakande ju 
djupare den förslutenhet för världen är som det river upp genom sitt singu-
lariserande uppvaknande. Som Fink uttrycker det i en anteckning, troligtvis 
med en anspelning på Så talade Zarathustra, medför människans inne-
boende tendens till dogmatism att hon kan beskrivas som ”det sömniga 
väsendet”.525 Det kan hon emellertid enbart vara för att hon samtidigt är vad 
som kan kallas för det vakande väsendet, då det väsentliga för hennes sömn 
är att den rör vid en världsvid öppenhet för fenomenets absoluta storhet.  

Sömnen är således en förslutenhet för världsfenomenet, som människan 
först kan vakna till genom att utsättas för detta fenomens negativitet, när 
hon skakas om så att hon väcks ur sin ”sömnighet”. Centralt för Finks 
tolkning av Herakleitos är emellertid att fysis självt är sovande. Med det 
menar han att ”den kreativa grunden” är försluten för sin samtidiga rörelse 
av framträdande och undergång i all framträdelse: ”livets liv” är sovande. 
Fink kallar denna sömn för ”världens sömn” (Schlaf der Welt). Det betyder 
att människans kosmos ídios måste förstås som en förslutenhet för fysis, som 
”sover med” i dess egen sömn.526  

Kosmos koinós, tänkandets vakenhet för världsfenomenet, är till skillnad 
från kosmos ídios en öppenhet för fysis som den världsrörelse som all 
framträdelse delar genom sitt framträdande och sin undergång. Det medför 
att tänkandets vakenhet enligt Finks tolkning av Herakleitos inte är något 
annat än fysis eget uppvaknande ur sin sömn. Detta ”kosmiska” uppvak-
nande sker genom meningsförlust, då fysis kan sägas exponeras för sin egen 
undandragelse i framträdelsen genom det avförverkligande som blixtrande 
drabbar existensen ”på gränsen”, och som känns genom ontisk närhet: exis-
tensen är fysis egen flamma, som kan lysa upp framträdelsen mitt i (inmi-
tten) natten av dess förslutenhet, men som i ögonblicket av sitt uppflam-
mande också bländas av det sken som gör den blind för mörkret.  

Som framhålls ovan sker tänkandets uppvaknande enligt Fink alltid 
genom en beröring av sömnen, som kan beskrivas som den relativa för-
slutenhet som är i beröring med dödens absoluta förslutenhet. I fysis sömn – 
förstådd som ”livets liv”, som ”den kreativa grunden” – är döden närvarande i 
livet och livet närvarande i döden. Det medför att den absoluta förslutenheten 
är närvarande i den högsta formen av vakenhet genom sömnen, då vaken-
hetens beröring av sömnen också på ett vakande sätt rör vid döden. Detta 
 
525 Z-X 11a, 12a. 
526 Fink beskriver Endymions sömn som en ”medsömn med världen sömn” (Fink, 
Epiloge zur Dichtung, s. 64). 
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skänker sömnen en övergångskaraktär som enligt Fink är central hos Hera-
kleitos, som låter människan lära känna sig själv som ett ”naturväsen”, inte i 
bemärkelsen av en biologisk varelse i modern mening, utan som tillhörande 
fysis, som ”självt är det sovande och det vakna”, ett stumt och i sig förslutet 
mörker och den samtidiga rörelsen av framträdande.527 

Genom den ontiska närheten vet människan om sig själv som ett 
”naturväsen” i ovanstående mening, vilket är en ”dunkel förståelse” efter-
som den inte utgår från föreställningen om människans skillnad från na-
turen. Istället ger vakenheten tillkänna världsfenomens skillnad från fram-
trädelsen genom den sovande, vilket gör existensens vakenhet för sömnen 
till fysis öppning för sin egen undandragelse i framträdelsen. Den beröring 
som fragment 26 beskriver, och som enligt Fink är kännetecknande för den 
ontiska närheten, är därmed rörelsen av en diskontinuerlig kontinuitet av 
kosmisk öppenhet och förslutenhet. Genom alla binära skillnaders försvin-
nande ger den tillkänna den kosmologiska skillnad mellan världen i dess 
helhet och det inomvärldsliga som all framträdelse delar, eftersom denna 
skillnad själv utgör dess pulserande liv. Den beröring som Fink tänker med 
sitt begrepp om den ontiska närheten beskriver därmed världsfenomenets 
rörelse i den mänskliga existensen, som är oskiljbar från tänkandets upp-
vaknande.528 

Det är uppenbart att Fink i detta sammanhang inte förstår den ontiska 
närhetens beröring utifrån subjektets kinestetiska förnimmelser, som i den 
fenomenologiska traditionen i synnerhet har diskuterats med utgångspunkt 
i vad Maurice Merleau-Ponty kallar för den kiastiska ”sammanflätning” av 
subjekt och objekt som uppstår när subjektet rör vid sig självt.529 Det kan 
emellertid framstå som problematiskt att Fink beskriver den ontiska 
närheten som just ”ontisk”, eftersom han med detta begrepp i själva verket 
vill tänka de ontiska skillnadernas försvinnande, genom den kosmologiska 
skillnadens framträdande som en singulariserande negativitet i framträdel-
sen i dess helhet. Detta verkar vara en inkonsekvens hos Fink som leder 
Heidegger till att i seminariet om Herakleitos ställa sig undrande inför 
uttrycket ”ontisk närhet” (som inte står att finna någon annanstans hos 
Fink än i detta seminarium, vilket understryker att det ska tolkas som ett 

 
527 Fink, Grundfragen der antiken Philosophie, s. 140–143. 
528 Finks kosmologiska förståelse av beröringen kan utgöra ett bidrag till den genom 
Jean-Luc Nancy och Jacques Derrida förnyade diskussionen om detta tema (Derrida, Le 
toucher, Jean-Luc Nancy). 
529 Merleau-Ponty, Le visible et: suivi de Notes de travail. 
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högst provisoriskt begrepp som dyker upp i kontexten av den spontanitet 
som utmärker ett seminarium).  

Heidegger menar att Fink med den ontiska närheten inte kan ha tings 
närhet till varandra i åtanke, som bokens och glasets på ett bord och han 
säger att han väl måste avse en ontologisk närhet.530 Fink svarar att det som 
han är ute efter att beskriva överhuvudtaget inte kan formuleras i onto-
logiska termer. Det beror på att den rörelse som utmärker den ontiska 
närheten ontologiskt sett enbart kan förstås som en brist, eftersom onto-
login utesluter rörelsen från sitt begrepp om vara (vilket diskuteras i inled-
ningen till detta kapitel). Med den ontiska närheten menar Fink istället 
världsfenomenets negativitet, förstådd som icke-varats (me on) rörelse i 
framträdelsen i dess helhet.  

Tolkad meontiskt avser den ontiska närheten beröringen som ett ”dyna-
miskt mellan”, som Fink i seminariet om Herakleitos fragment beskriver 
som ett ”mellan [Zwischen] natt och dag”.531 För hans tematisering av detta 
”mellan” i seminariet står, som framgår av de föregående diskussionerna, 
sömnen i centrum, eftersom den utmanar den ”ljusmetafysiska” karaktär 
som han menar att tillvaron fortfarande har hos Heidegger. Det beror på att 
när existensen rör vid sömnen genom sin vakenhet, genom sin världs-
öppenhet, uppvisas sömnen som en ontisk närhet till dödens närvaro i livet. 
Detta uppvisande sker genom att existensen blir uppmärksam på sömnens 
fallande rörelse, som innebär att den försjunker i världen genom att sjunka 
bort från sig själv, och känner en enhet med allt och att det ena är 
differentierat i sig självt.  

Existensens uppmärksamhet på sömnens fallande rörelse är liktydig med 
en vakenhet för fysis självt, eftersom fysis är sovande. Därmed ligger söm-
nens betydelse för Fink inte bara i att den måste övervinnas genom ett 
uppvaknande, utan en vakenhet för sömnen möjliggör också ett tänkande av 
fysis närvaro i framträdelsen som en undandragelse. Sömnen är därmed inte 
bara utmärkande för människans förslutenhet för världen. Om existensen 
är vaken för sömnens rörelse i livet, uppvisar sömnen också genom sin 
ontiska närhets ”nattliga beröring” av döden all framträdelses dragning till 
jordens emottagande förslutenhet. Sömnen visar med andra ord att fysis 
rörelse av framträdande är samtidig med en rörelse av undergång: sömnens 
fall väcker en aning om hur livet bär döden i sig genom sin egen diskon-

 
530 Fink/Heidegger, Heraklit, s. 234. 
531 ”Hier geht es um den Menschen als das Zwischen-Nacht-und-Tag.” Ibid. s. 209. 
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tinuitet.532 Av den anledningen kan sömnen sägas få en exemplarisk status 
hos Fink: sömnens fall väcker en dunkel aning om världsfenomenets nega-
tivitet. Det är en fråga om en vaksamhet på livets ”paniska” rytm, som 
uttryckt med Jean-Luc Nancy kan beskrivas i termer av hjärtats slag: vaken-
heten är slagen och sömnen är tiden mellan dessa slag, båda nödvändiga för 
livet. Det är en rytm mellan något och intet, konsonansen av världens 
dissonans till sig själv.533  

I Tombe de sommeil (2007) beskriver Nancy ”sömnens blinda uppgift” 
utifrån ett förhållningssätt till sömnen som ligger nära Finks, och som bidrar 
till att ytterligare förtydliga sömnens betydelse för hans förståelse av världs-
fenomenet. Tänkandet av sömnen strävar inte efter att synliggöra något 
osynligt, utan till att visa att intet finns att se genom den rörelse av seendets 
upplösning som kännetecknar sömnens fall, vilket innebär att blicka in i den 
natt där det inte går att se något annat än en frånvaro av synlighet.534 Likt i det 
sublima uppvaknandet blir existensen ”rörd” av sömnens fall när den sjun-
kande rör sig på framträdelsens gräns. Därför kan sömnen liksom den sub-
lima vakenheten sägas utmärkas av existensens känsla av sitt eget försvin-
nande. Det som återstår är närheten till en förlust som existensen måste 
hänge sig åt varje gång den ska sova, för att kunna somna. När Nancy 
skriver att ”känslan” i det sublima egentligen inte är en känsla, i bemärkel-
sen av ett tillstånd som kan tillkomma ett subjekt som ett predikat, utan en 
exponering, gäller det också sömnens fall som Fink förstår det.535  

Sömnen är därmed rörelsen av en förslutning av existensen som sam-
tidigt exponerar existensen, när den släpper kontrollen om sig själv genom 
att falla i sömn. Sömnen är därmed också en närhet till det okontrollerbara 
fysis, då dess fall avförverkligar existensens korrelativa relation till framträ-
delsen i dess helhet. Av den anledningen beskriver Fink i en tidig anteck-
ning sömnen som ”tidens sig-visande”.536 Det beror på att sömnen genom 

 
532 Det är centralt för Fink att sömnen inte förstås som ”dödens bror” (vilket har varit 
den dominerande uppfattningen sedan Homeros). Till skillnad från den sovande kan 
den döde inte bli köttsligt delaktig i vakenheten. Fink skriver att den sovande är som i en 
livmoder, medan den döde varken är bland det individuerade eller i ”en grund där allt är 
ett” (Fink, Metaphysik und Tod, s. 34 ff., 184). Med det understryker Fink den sovande 
som ett ”dynamiskt mellan”, till skillnad från den döde. 
533 Nancy, Tombe de sommeil, s. 63. 
534 Ibid. s. 84 – 85 ff. 
535 Se Nancy, ”L’offrande sublime”, s. 76–82. 
536 ”Aporie: ist Schlafen ein intentionales Erlebnis? Husserl sagt in den Ideen, „Kein 
Bewußtsein kann aufhören, ohne Bewußtsein des Aufgehörthabens, und das ist ein 
neues ausgefülltes Jetzt“ [Hua III/2 §82]. Könnte ich dann überhaupt je einschlafen? Ist 
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sin fallande rörelse är ett sätt på vilket avförverkligandets tid visar sig 
genom ett främmandegörande av subjektet. Därmed kan sömnen också 
sägas vara ”a-subjektiverande”, då den likt det matematiskt sublima väcker 
en ontisk närhet till världsfenomenet ”på gränsen”. 

I seminariet om Herakleitos värjer sig Heidegger mot Finks försök att 
tänka sömnen när han i Aristoteles efterföljd säger att det inte går att veta 
något om sömnen, eftersom den inte är tillgänglig för deskriptiv, det vill 
säga klassiskt fenomenologisk, utläggning.537 När Fink bemöter denna kritik 
utvecklar han också sina tankar om den ontiska närheten, som i följande 
viktiga passage: 

Det vaknes vetskap om sömnen är ett uttryck för den dunkla livsflod i vilken 
jaget på ett reducerat vis [herabgesetzten Weise] slocknar för sig självt. Den 
levande rör i sömnen vid ett oupplyst sätt att uppehålla sig på. Den till ljusets 
domän tillhörande och hörande människan har i sömnen en sorts erfarenhet av 
tillbakagången till den dunkla grunden, inte genom ett tillstånd av medvetslös-
het, utan genom ourskiljbarhet. Medan ἓν καὶ πάντα hör till tänkandets uppdrag 
avseende förhållandena i ljusets domän, är erfarenheten av livets dunkla grund 
en erfarenhet av ἓν καὶ πᾶν. I ἓν καὶ πᾶν måste vi tänka alla skillnaders sam-
manfallande. Erfarenheten av ἓν καὶ πᾶν är den i individuationen stående män-
niskans förhållande till den icke-individuerade men individuerande grunden.538 

Fink gör en åtskillnad mellan medvetslöshet och ourskiljbarhet för att 
precisera vad han menar när han beskriver sömnen som en tillbakagång till 
”den dunkla grunden”. Detta är avgörande för en fördjupad förståelse av 
vad han egentligen tänker med sitt begrepp om den ontiska närheten. Med 

 
nun Schlafen das Abreißen des Erlebnisstromes? Konstituiert sich der Schlaf im „Er-
wachen“ oder im „Schlafen“? Schlafen ist eine „erlebnislose“ Zeit (sofern ich nicht 
träume). Aber Schlafen braucht Zeit. Schlafen ist ein Sichzeigen der Zeit.” Z-VI 39a. 
537 För en utförlig diskussion om sömnen hos Aristoteles se Schuback, ”The Her-
meneutic Slumber: Aristotle’s Reflections on Sleep”. 
538 ”Das Wissen des Wachenden um den Schlaf ist eine Weise des dunklen Lebensflusses, 
wo das Ich für sich selbst in einer herabgesetzten Weise erlischt. Der Lebende rührt im 
Schlaf an die Weise des ungelichteten Aufenthaltes. Der dem Lichtbereich zugehörige 
und darauf hörende Mensch hat im Schlaf eine Art von Erfahrung mit dem Zurück-
gegangensein in den dunklen Grund, nicht in den Zustand des Bewußtlosen, sondern in 
ein Nichtunterschiedenes. Während für das Verhältnis im Lichtbereich als denkender 
Auftrag gilt ἓν καὶ πάντα, ist die Erfahrung mit dem dunklen Grund des Lebens die 
Erfahrung mit dem ἓν καὶ πᾶν. Im ἓν καὶ πᾶν müssen wir den Zusammenfall aller 
Unterschiede denken. Die Erfahrung mit dem ἓν καὶ πᾶν ist das Verhältnis des in der 
Individuiertheit stehenden Menschen zum nichtindividuierten, aber individuierenden 
Grund.” Fink/Heidegger, Heraklit, s. 238. 
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sömnen som ledtråd menar Fink att denna närhet inte betecknar en med-
vetslöshet, vilket vore ett odifferentierat tillstånd. Han beskriver istället söm-
nen som en erfarenhet av en ourskiljbarhet.  

Innebörden av den ontiska närhetens ourskiljbarhet kan förtydligas med 
hjälp av Schellings tanke på ”den levande grunden” som en indifferens, vil-
ket är ett begrepp som beskriver rörelsen av en indifferentiering av fram-
trädelsen. Denna indifferentiering ska inte tolkas som en beskrivning av 
framträdelsens sammanfallande i en logisk identitet där ”alla kor är svarta 
och alla katter är grå”, som Hegel missuppfattade det i Andens fenomeno-
logi.539 Indifferensen bör istället förstås som själva det mellanrum genom 
vilket differentiering sker.540 Utifrån det kan Finks beskrivning av sömnens 

 
539 Fink upprepar ofta denna missuppfattning. Jag är väl medveten om att Fink inte var 
någon välvillig läsare av Schelling. Jfr. exempelvis följande kritik av mytens roll i Schel-
lings tänkande: ”In den Mythos und seine tiefere Wahrheit kommt das denken nicht 
zurück, wenn es – wie beim späten Schelling – sich radikal mißtraut und als negatives 
Räsonnement entwertet, eine „positive Philosophie“ aber aufbauen will in einer Deutung 
der ’Mythologie und Offenbarung’; bei Schelling führt es schließlich zu einer tiefsin-
nigen, kryptogrammatischen Mantik, die Heidnisches und Christliches vermengt und 
als ein mißglückender Versuch einer Mysterienweisheit betrachtet werden muß, – weil 
die Intuition der Strenge des Denkens entbehrt.” Fink, Sein und Mensch, s. 221. Fink 
menar också att Schelling genom sin panteism suddar ut distinktionen mellan filosofi 
och religion, så att han till slut inte förmår att göra rätt för någon av dem (Fink, Natur, 
Freiheit, Welt, s. 101). Jfr. dock följande positiva anmärkning om negativitetens betydel-
se hos Schelling (som Fink skriver i samband med att han kritiserar Heideggers om-
sorgsbegrepp): ”gehört der dunkle Grund im menschen, den Schellings „Unter-
suchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit...” ursprünglich in Gott selbst und 
dann abgeleiteter Weise im menschen aufdeckten, nur einen empirischen Psychologie 
und Anthropologie an?”. Fink, Sein und Mensch, s. 18. 
I detta sammanhang tolkas således Fink mot sin egen uppfattning, då Schellings begrepp 
om indifferens bidrar till en fördjupad förståelse av den negativitet som utmärker när-
heten till världsfenomenet hos Fink. Detta stöds av Schuback som uppmärksammar en 
närhet mellan Schelling och Fink gällande förståelsen av människan som ett ”medium” 
och som en ”symbol” som återspeglar världsfenomenets (kosmos) absoluta storhet 
(immensity) (Schuback, ”On Immensity”, s. 265). Också Giubilato uppmärksammar när-
heten mellan Fink och Schelling gällande förståelsen av det absoluta som en frihet som 
är bortom subjektets ändliga frihet (Giubilato, Freiheit und Reduktion, s. 47, 124). Giu-
bilato hänvisar till Schellings välkända formulering i Vom Ich als Prinzip der Philosophie 
oder über das Unbedingte im menschlichen Wissen om att friheten är filosofins början 
och slut. Giubilato utvecklar emellertid inte detta spår, som snarare måste tänkas utifrån 
den ”aldrig uppgående rest” av negativitet som är central i Schellings senare verk (Schel-
ling, Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die 
damit zusammenhängenden Gegenstände, s. 32).  
540 Utifrån det bör Fink också tolkas när han i sina anteckningar beskriver existensens 
rörelse som en involution (Involution). Det betyder att existensen inte ska förstås utifrån 
yttre oppositioner, vilket utmärker en evolution, då något tvingas till utveckling när det 
stöter på motstånd, det vill säga i relation till något yttre som det inte är. Involution 
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fall till ”den dunkla grunden” tolkas som en känsla av en enhet som sätter 
alla ontiska skillnader ur spel, men inte genom att slå ihop dem till en logisk 
identitet, utan genom den avförverkligande rörelse som skiljer alla skill-
nader från sig själva, när den låter dem beröra varandra så att de ömsesidigt 
tränger in i och omsluter varandra. Det är viktigt att detta inte förstås som 
en form av förfrämligande (Entfremdung), som alltid är en individuerande 
process som skiljer det som förfrämligas från vad som ”fantasmatiskt” antas 
vara dess egentliga hemvist. Genom den ontiska närheten erfars istället 
världsfenomenets främmandegörande storhet som existensens egentliga 
ursprung, då fenomenets avförverkligande av det egna väcker känslan av en 
enhet med det som är annat, i det dynamiska mellanrum som håller alla 
skillnader svävande mellan död och liv.  

Att Finks begrepp om den ontiska närheten kan tolkas som rörelsen av 
en indifferentiering stöds genom Schellings förståelse av indifferensen som 
utmärkt av en disjunktiv identitet i vilken motsatser är närvarande samtidigt 
(I den levande grundens indifferens är dag och natt, ljus och mörker, när-
varande på en och samma gång. De blir till motsatser först genom uppen-
barelse, det vill säga logos ”ljusning”.). Detta innebär att om den ontiska 
närheten hos Fink tolkas utifrån Schellings begrepp om indifferens, måste 
den ontiska närheten också sägas utmärkas av en disjunktiv identitet.  

I kapitlets andra avsnitt diskuteras det disjunktiva omdömet i anslutning 
till Finks tolkning av ens rationis hos Kant, som genom sin disjunktivitet 
sägs kännetecknas av sin problematiska karaktär, i vars mellanrum förnuftet 
måste hålla sig ”svävande” för att förbli kritiskt. De disjunktiva omdömena 
har emellertid en statisk karaktär hos Kant. De är enligt honom närmast ett 
nödvändigt ont vars oupplöslighet det kritiska förnuftet måste stå ut med. 
Världsfenomenets dynamiska karaktär öppnar istället för en förståelse av 
fenomenets avförverkligande som en ”indifferentiering” av grunder i Schel-
lings mening, som exponerar existensen mot bakgrund av världsfenomenets 

 
betecknar istället existensens självdifferentiering, den extatiska rörelse som skiljer den från 
sig själv. Enligt Fink kommer detta som tydligast till uttryck i den unge Hegels begrepp om 
liv, som Fink beskriver som ”das Sich-in-sich-selbst-unterscheidende”. Han menar att 
anden hos Hegel måste tolkas utifrån detta liv och inte tvärt om, vilket vanligtvis är fallet. 
Livet i denna mening är både ”i sig” och ”för sig”, det är väsen och framträdelse samtidigt, 
och bär därmed döden i sig. Heidegger ger enligt Fink inte tillräcklig akt på att människan 
hos Hegel är en ”medlare” (Mittler) i detta liv, vilket betyder att hennes självmedvetande 
inte har den absoluta betydelse hos Hegel som Heidegger tillskriver det. Fink menar att han 
i sin tolkning vänder på Hegels grundtanke om livet som en levande motstridighet mellan 
väsen och framträdelse (Fink, Sein und Mensch, s. 176–179). 
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negativitet när den disjunktivt, det vill säga genom ontisk närhet, känner 
fenomenets ”varken eller och både och” på en och samma gång.541 Världs-
fenomenet är rörelsen av det mellanrum som håller in motsatser i sig ge-
nom att samtidigt hålla isär (disjungere) dem, exponerade i ett svävande 
tillstånd som suspenderar alla blott logiskt binära avgöranden, eftersom det 
saknas grunder för sådana.542 I Schürmanns efterföljd kan det disjunktiva i 
denna mening beskrivas som ett double-bind, som avslöjar den hegemo-
niska fantasmens brutenhet genom singulariseringens undandragelse av de 
grunder som upprätthåller en korrespondans mellan partikularitet och 
universalitet.543 

Den ontiska närheten är erfarenheten av den disjunktivitet som utmär-
ker världsfenomenets sublima framträdande. Dess närhet kännetecknas av 
att existensen befinner sig i skillnaden som sådan genom en känsla av enhet, 
när den ”slocknar för sig själv” då den faller in i det mellanrum där natten 
är i dagen och dagen är i natten. Fink beskriver i seminariet om Herakleitos 
detta utslocknande som rörelsen av en avtagande intensitet. Intensiteten 
ifråga är intensiteten i existensens relation till framträdelsen, som går från 

 
541 Den dynamiska karaktär som utmärker världsfenomenets avförverkligande är enligt 
Fink det ”meontiska djup” som inget närvarogörande kan uttömma (Z-VII XVII/29a, Z-
V III/3a–5a, Z-VII X/7a, Z-VII XVII/24a, B-III 18). Att det beror på avförverkligandets 
”disjunktivitet” framgår av en tidig anteckning där han formulerar avförverkligandet – 
det vill säga världsfenomenets beröring av existensen – som uppkomsten av ett spel-
rumsmedvetande (Spielraumbewußtsein), som han just skriver utmärks av att hålla 
disjunktiva horisonter öppna (Z-X 7b, 8a). Även om Fink i denna anteckning talar om 
spelrumsmedvetande ifrågasätter han i andra anteckningar om man överhuvudtaget ska 
tala om medvetande i detta sammanhang (vilket pekar fram mot hans sena tänkande av 
leken) (Z-X 8b). Se också Finks Preisschrift från 1928 där lekens (Spiel) betydelse 
framhävs på grund av dess potentiellt oändliga karaktär av lek i lek i lek… (Fink, Phäno-
menologische Werkstatt bd I, s. 74 ff.). Det finns ett omisskännligt romantiskt drag i den-
na tonvikt på lekens självpotentiering som för tankarna till Schlegels kända beskrivning 
av den poetiska reflektionens ironi: ironin sker mellan den framställande och det fram-
ställda och håller sig svävande i denna mitt genom förmågan till ständigt ny potentiering 
”som i en ändlös rad av speglar” (”wie in einer endlosen reiche von Spiegeln”) (Schlegel, 
”Athenäums-Fragment”, s. 182–183). Diskussioner om den filosofiska romantiken är 
emellertid påfallande frånvarande hos Fink, och när de dyker upp är det oftast i forma av 
ett avståndstagande, med utgångspunkt i Hegels kritik av romantiken som oförmögen 
att höja sig från den botta aningen till begreppet (Fink, Hegel: Phänomenologische inter-
pretationen der ”Phänomenologie des Geistes”, s. 80).  
542 Den disjunktiva syntesen sker mellan huvud och kropp, iugulum, vilket etymologiskt 
hör ihop med iugum som betyder ”ok”. Det disjunktiva utmärks av att inte tyngas av den 
binära logikens logos. Disjunktionen kan därmed beskrivas som ”acefalisk” (ἀκέφαλος), 
utmärkt av grundens ”eviga början” (κεφαλή hör ihop med ἀρχή). 
543 Schürmann, Broken Hegemonies, s. 506. 
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det vakna tillståndet med alla dess intressen och inomvärldsliga orientering, 
till sömnens relativa avspänning i förhållande till dessa intressen, för att 
slutligen slockna i döden.544 I och med denna rörelse, som är utmärkande 
för den ontiska närheten, kan existensen sägas ”slockna” för sig själv som ett 
”nollcentrum”, vilket är den klassiska fenomenologins beskrivning av 
kroppen med utgångspunkt i subjektets kinestetiska förnimmelser. Den 
ontiska närheten uppvisar istället existensen som ett ”excentriskt väsen” 
(excentrisches Wesen)545 som är jordbundet genom samtidig njutning och 
smärta, stegring och fall, och som känner en svindel inför det omskakande i 
denna samtidighet.  

Den ontiska närheten låter inte existensen förhålla sig till sig själv som 
”världens mitt”, som ”kretsande-i-sig” bedömer allting utifrån sina egna 
syften. Den ger inte bara uttryck för vad Fink kallar för en ”begeistring”, 
som kan beskrivas som en cirkulär rörelse hos existensen, som mer eller 
mindre öppet bara säkerställer dess position i världen.546 Den ontiska när-
heten är istället orgiastisk, även om den är stilla, som i sömnens fall. Den 
kan därför sägas utmärkas av entusiasmens eld, som inte bara visar sig 
genom hänryckningens vilda sprakande, utan också genom sömnens tysta 
falnande, likt negativiteten i det sublimas absoluta storhet visar sig ”på 
gränsen” och inte i det ”stora” eller i det ”lilla”. Samtidigt som den ontiska 
närheten är ett utslocknande av den korrelativa intensiteten i förhållande till 
framträdelsen, kan den därmed också sägas vara en stegring – eller uttryckt 
med Patočka en ”amplitud” – av den intensitet som kännetecknar existen-
sens ”oceaniska” divergens: likt den outhärdliga intensitet som uppstår i det 
matematiskt sublima, när existensens försök att närvarogöra världsfeno-
menet som om det vore ett ”relationsfenomen” avförverkligas. 

Den känsla av enhet som utmärker den ontiska närheten är därmed inte 
en framställbar enhet. Den kännetecknas istället av en förflutenhet i förh-
ållande till existensens nuvaro ”som aldrig varit närvarande”, som Fink 
skriver i en anteckning med sitt begrepp om avförverkligande i åtanke. 547 

 
544 Fink/Heidegger, Heraklit, s. 239–240. Se Fink, Grundfragen der antiken Philosophie, s. 
160. 
545 Fink, Zur ontologischen frühgeschichte von Raum – Zeit – Bewegung, s. 36. 
546 Fink, Vom Wesen des Enthusiasmus, s. 19, 26–27. 
547 Z-IV 34a. Också avseende denna förflutenhet som aldrig varit närvarande går det att 
finna en ledtråd hos Schelling då Fink i en anteckning med en hänvisning till just honom 
skriver att ”jede geschichtliche Gegenwart hat ihre ungeschichtliche Vergangenheit. 
(’Weltalter’).” Z-1 7b. Det är hos Schelling ett förflutet som enbart antyds för anden när 
den erfar att den inte är den ”sig själv grundande förutsättningen” utan hänvisas till en 
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Det är en förflutenhet som inte heller kan göras närvande som en fram-
trädelse. Istället visar den sig enbart genom en frånvaro av mening i det 
närvarande, vilket är den divergerande intentionalitetens framtidsliga från-
varo.548 Det kan närmast beskrivas utifrån Schellings formulering av det 
förflutna som en negativitet i närvaron som han kallar för en ”aktiv för-
slutenhet”. Denna förflutenhet är enligt Schelling inte 

[…] icke-varande på grund av en brist på ljus eller på väsen, utan genom en aktiv 
förslutenhet, en verksam strävan tillbaka in i djupet och förborgadheten, alltså 
som verkande kraft […]549 

Det tydliggör hur den ontiska närheten kan tolkas meontiskt hos Fink, som 
när han i seminariet om Herakleitos fragment säger att vakenhetens relation 
till sömnen är lik dagens till natten förstådd som ”den dunkla grunden”.550 
Det är ett förtydligande eftersom ett begrepp om förslutenhet också är 
centralt i Finks undersökningar av sömnen, tillsammans med ett begrepp 
om försjunkenhet (som framgår av det föregående). De måste förstås 
utifrån det dynamiska mellanrum som utmärker världsfenomenets avför-
verkligande rörelse, då dessa begrepp kan sägas beteckna detta mellanrums 
skuggsida.  

Finks begrepp om förslutenhet har karaktären av en ”aktiv förslutenhet” 
i Schellings mening, som är en meontisk närvaro av världsfenomenets 
dynamiska frånvaro. Som Schelling beskriver det bär denna förflutenhet det 
närvarande så länge den förblir latent i grunden, medan den ”förtär och 
förintar” grunden när den blir verksam genom negativitetens rörelse, som 
han beskriver som den barbariska förutsättningen för all kreativitet.551 Den 
ontiska närhet som ger sig tillkänna genom sömnens fall är en ledtråd hos 
Fink för att förstå fenomenets negativitet som en sådan ”aktiv förslutning”. 
Denna förslutning sker genom ett fall och en svindel som samtidigt är 

 
tid ”då intet var”, som är tiden ”innan den närvarande tiden [gegenwärtige Zeit] blev 
möjlig […]”. Schelling, Die Weltalter. För en utförlig diskussion om det ohistoriska för-
flutna i Schellings Philosophie der Mythologie se Gasché, Georges Bataille: phenomenology 
and phantasmatology, kap. 1.2. 
548 Det meontiskt förflutnas framtidslighet är anledningen till att Fink i en anteckning 
beskriver det förflutna och framtiden som ”äkta avförverkliganden” (Z-1 132a).  
549 ”Denn Nichtseyendes ist es nicht wegen Mangel an Licht oder Wesen, sondern als 
aktive Verschlossenheit, thätiges Zurückstreben in die Tiefe und Verborgenheit, also als 
wirkende Kraft”. Schelling, Die Weltalter, s. 39. 
550 Fink/Heidegger, Heraklit, s. 238. Se även Fink, Sein und Mensch, s. 17. 
551 Schelling, Die Weltalter, s. 24. 
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världsfenomenets divergerande öppning för sin egen undandragelse i fram-
trädelsen, som visar sig genom ett avförverkligande av de fixerande skill-
nader som får allt att framträda i motsats till annat. På ett med Fink besläk-
tat sätt beskriver Nancy denna nattliga rörelse med följande ord: 

Natten suddar ut relationen mellan ljuset och skuggan. På ett obstinat sätt åter-
inför natten indifferensen i det som är åtskilt, den söker upp den förflutna 
[antérieur] världen, magman, kaoset, khōra […]552 

Sömnens orgiastiska fall håller ut existensen i världsfenomenets ”mellan”, 
genom att riva upp detta ”mellanrum” i existensen, som handlöst sveps med 
av dess avförverkligande rörelse när den skiljs från sig själv genom att falla 
in i sitt eget försvinnande. Sömnens fall är därför exemplariskt för vad Fink 
beskriver som den ontiska närhetens ”nattliga beröring” av ”den dunkla 
grunden”. Denna beröring utmärks varken av exterioritet eller av interiori-
tet utan av världsfenomenets negativitet, vars avförverkligande singulari-
serar existensen ”på gränsen”. Hos Fink har det sublima och sömnen natten 
gemensam: genom en sublim vakenhet för sömnens ontiska närhet till 
fenomenet framträder existensens ”excentriska väsen”, som gör människan 
till ”världens sår, den metafysiska luckan i kosmos, det ofulländade varande, 
det kosmiska fragmentet.”553 
 

 
552 ”La nuit efface le rapport de la lumière à lʼ ombre. La nuit raméne obstinément 
l’indifférence dans le différent, elle retrouve le monde antérieur, le magma, le chaos, la 
khōra […]”. Nancy, Tombe de sommeil, s. 42 ff. 
553 ”die Wunde der Welt, die metaphysische Lücke im Kosmos, das unvollendete 
Seiende, das kosmische Fragment”. Z-XII 20d, 24a. 
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5. Slutord 

Denna avhandling belyser innebörden av fenomenets negativitet i fram-
trädelsen utifrån en tematisk tolkning av Martin Heideggers, Jan Patočkas 
och Eugen Finks filosofiska författarskap. Den hermeneutiska situation som 
motiverar denna tolkning är utmärkt av en förlust av fenomenet. Denna 
förlust utgör en för fenomenologin utmärkande situation som ännu inte har 
framträtt som ett fenomenologiskt problem i tillräcklig utsträckning. 
Anledningen till detta är att fenomenologin, liksom all annan tänkande och 
skapande verksamhet i samtiden, underordnas den meningsproducerande 
logik som karakteriserar det immateriella arbete som är typiskt för sen-
kapitalismens produktionssätt. Utgångspunkten för den tolkande under-
sökningen av fenomenets innebörd hos Heidegger, Patočka och Fink är att 
fenomenologin sviker sig själv om den förstår sig som ett sådant menings-
producerande instrument. Fenomenologin kännetecknas nämligen av en 
närhet till en meningsförlust, vilket gör att den inte kan nyttjas som ett 
medel för produktion av mening. 

Förlusten av fenomenet sker emellertid inte först i vår samtid, det vill 
säga inom ramarna för den senkapitalistiska logik som enbart antyds här. 
Den drabbar istället all upptäckt av fenomenet, genom en erfarenhet av att 
det som upptäcks drar sig undan varje försök till föremålslig fixering. När 
fenomenologin instrumentaliseras döljs denna förlust. Fenomenologin kan 
därmed sägas svika sig själv när den förlorar sin sensibilitet för den förlust 
genom vilken fenomenet drabbar tillvaron i samma stund som det upp-
täcks. Denna förlust av förlusten befästs huvudsakligen inom den fenome-
nologiska traditionen genom dess dogmatiska tilltro till att framträdelsens 
originära givenhet är liktydig med fenomenets framträdande.  

Samtliga verk som står i fokus i det föreliggande arbetet utmärks av att 
de på olika sätt ifrågasätter den originära givenheten som en oantastlig 
utgångspunkt för fenomenologin. Denna problematisering sker utifrån skil-
da tematiska perspektiv: riktat mot varafenomenet hos Heidegger, mot 
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framträdandefenomenet hos Patočka, och mot världsfenomenet hos Fink. 
De diskussioner som förs har emellertid inte som mål att utveckla feno-
menologins fenomenbegrepp genom att försöka finna alternativa begrepp 
för fenomenlogins ”sak” hos dessa tänkare som går bortom den originära 
givenheten. Ett sådant förfarande skulle i själva verket svika förlusten av 
fenomenet som en hermeneutisk tolkningshorisont och utmynna i ett teore-
tiserande, i en formalism, som enbart fördjupar fenomenologins förfräm-
ligande av sig själv. Det skulle bidra till att förstärka glömskan av feno-
menet, genom att behandla det som om det vore en framträdelse som är 
möjlig att definiera genom en alternativ tematisk fixering.  

Istället belyses förlusten av fenomenet som sådan genom ett kvardrö-
jande i förlusten av det förlorade. Som Fink formulerar det i en diskussion 
om begreppet erfarenhet hos Hegel handlar det inte om att förlora en gam-
mal sanning och vinna en ny, utan om att visa hur det nya framträder i 
förlusten.554 Detta förhållningssätt till förlusten av fenomenet möjliggör en 
tematisering av hur innebörden av fenomenets negativitet i framträdelsen 
stegvis fördjupas i Heideggers, Patočkas och Finks verk. Avhandlingen arti-
kulerar med andra ord förlusten av fenomenet som en erfarenhet som rör 
fenomenologin till en förståelse av att förlusten som sådan är utmärkande 
för hur fenomenet visar sig av sig självt. 

Att fenomenologin blir rörd av förlusten av fenomenet är en uppvak-
nande rörelse från tilltron till den originära givenheten, vars dogmatism har 
karaktären av en ”dogmatisk slummer” som innebär en försjunkenhet i ”det 
hela” som om det vore en framträdelse. Erfarenheten av en förlust av feno-
menet utgör en motrörelse i förhållande till denna försjunkenhet, och just 
som en sådan motrörelse är den ett sorts uppvaknande. Den vakenhet som 
avses ska däremot inte misstas för att vara en föremålsligt orienterad klarhet 
som plötsligt har vunnit en insikt om hur det står till med saker och ting. 
Det handlar inte om att fenomenologin skakar av sig en villfarelse genom 
att beträda den upplysta och säkra mark där allt, åtminstone potentiellt, har 
en given plats. Förlusten av fenomenet erfars istället genom ett uppvak-
nande till okunskap, till en vakenhet som i en sokratisk anda vet om att den 
inte vet, men som också håller sig kvar i denna okunskaps negativitet 
utifrån en förståelse för att den uttrycker den högsta formen av visdom. Det 
är således en vakenhet som kan sägas vaka över förlusten av fenomenet. 
Fink beskriver den som en spänd vakenhet (gespannte Wachheit), med vil-

 
554 Fink, Sein und Mensch, s. 153. 
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ket han menar att den vakande visar en omsorg om förlusten genom att 
måna om en närhet till fenomenets undandragelse, som uppmärksamt låter 
denna undandragelse vara ”som sådan”.555 

Dogmatismen utmärks av att den förstår fenomenet ”som om” det vore 
en framträdelse genom en försjunkenhet i framträdelsen. Denna dimension 
av ”som om” i glömskan av fenomenet understryks då tonvikt läggs på att 
fenomenets förställning bör förstås som en fråga om ett sken, i den mening 
som Immanuel Kant ger detta begrepp i den transcendentala dialektiken i 
Kritik av det rena förnuftet. Det första kapitlet visar hur detta skenbegrepp 
är operativt hos Heidegger utifrån en tolkning av hans benämning av sin 
fenomenologi som ”det icke-skenbaras tautologiska fenomenologi”. Denna 
tolkning framhåller att det sken som är inbegripet i förståelsen av feno-
menet som ”det icke-skenbara” (das Unscheinbare) självt inte är skenbart, 
utan betecknar fenomenets nödvändiga framträdande ”som om” det vore en 
framträdelse.  

Genom tolkningen av Patočkas a-subjektiva fenomenologi om fram-
trädandet som sådant i avhandlingens andra kapitel inskärps att fenomenet 
enbart visar sig som en negativ rörelse i det ”transcendentala” skenet. Det är 
en rörelse som medför att detta sken framträder som just sken. Fenomenets 
negativitet yttrar sig därmed inte genom att skenet omintetgörs. Dess nega-
tivitet visar sig istället genom den öppning för meningens problematiskhet 
som Patočka beskriver som meningsförlustens rörelse, som utmärks av att 
den mänskliga existensen förlorar meningens självklarhet som en stabil grund 
för sitt vara. Vidare preciseras innebörden av denna meningsförlust genom en 
tolkning av det begrepp om det orgiastiska som Patočka diskuterar i Kätterska 
essäer om historiens filosofi, där ”1900-talet som krig” står i centrum för en 
förståelse av världskrigen och det kalla kriget som en kulmination på arbetets, 
och därmed också på produktionens, planetariska dominans. 

Tolkningen av det orgiastiska understryker den ambivalens som utmär-
ker all orgiasm, vars rörelse antingen kan kännetecknas av en sluten cirku-
laritet som befäster den givna meningen genom undantaget, eller av en 
spiralrörelse som skakar om denna mening, så att omskakningen också fort-
sätter att verka i den vardaglighet som oundvikligen åter gör sig gällande. 
Till skillnad från den slutna cirkelrörelsen slungar således orgiasmens 
spiralrörelse existensen bortom sig själv genom att distansera den från den 
givna meningen. Det sker på så vis att existensen förs till en närhet till för-

 
555 Fink, Pädagogische Kategorienlehre, s. 172. 
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lusten av meningen ”som sådan”, genom en erfarenhet av att denna förlust, 
möjligheten att kunna drabbas av en sådan förlust, i själva verket är förut-
sättningen för dess öppenhet för mening.  

I det tredje och sista kapitlet beskrivs det orgiastiska som utmärkande för 
Finks förståelse av tänkandet, med tonvikt på hans tidiga formulering av 
den transcendentala reduktionen som ett avförmänskligande (Entmen-
schung). Denna formulering ger uttryck för tänkandets ”demoniska lidelse-
karaktär”, som spränger människans fixerande apperception av sig själv som 
”jag-människa”. Det tydliggörs att Fink förstår denna fixering som ”världs-
vid”, såtillvida att den döljer den negativitet som enligt honom kännetecknar 
världsfenomenet. Därefter tematiseras Finks tolkning av den transcendentala 
dialektiken hos Kant, med särskild tonvikt på den ”heraklitiska” innebörd han 
ser i begreppet om realitetens allt (All der Realität/omnitudo realitatis), som 
det utvecklas av Kant i det transcendentala idealets dialektik i Kritik av det 
rena förnuftet. Med utgångspunkt i den sublima dimension som enligt Fink 
utmärker detta begrepp fördjupas förståelsen av innebörden av den orgias-
tiska rörelsen av existensen utifrån en diskussion om den absoluta storhet 
som karakteriserar det matematiskt sublima, som det beskrivs av Kant i 
analytiken av det sublima i Kritik av omdömeskraften. Den absoluta storheten 
formuleras som ett begrepp för existensens ”estetiska” erfarenhet av reali-
tetens allt, det vill säga av världsfenomenet. Denna erfarenhet uppstår när 
existensen drabbas av allhetens icke-kvantitativa storhet genom en omskak-
ning av framträdelsen i dess helhet, som orgiastiskt distanserar existensen 
från denna helhets givna mening. 

Det framgår således att den matematiska formen av det sublima, som 
Fink själv beskriver som ”det främmande sublima”, har en operativ roll i 
Finks förståelse av världsfenomenet som en icke-kvantitativ storhet. Utifrån 
denna tolkning diskuteras fenomenets negativitet som en fråga om rörelsen 
av ett avförverkligande (Entgegenwärtigung) av framträdelsen i dess helhet. 
Med hjälp av detta begrepp, som är Finks tidiga formulering av den ur-
sprungliga temporaliteten, tydliggörs att förlusten av fenomenet inte ska 
förstås som en omintetgörelse av framträdelse, utan som fenomenets ski-
nande som ett sken, som uppstår genom att skenets imaginativa karaktär 
visar sig på gränsen för framträdelsens framträdande. Detta avförverkligan-
de sker genom det samtidiga framträdande och försvinnande som är 
kännetecknande för hur gränsens egen rörelse visar sig i framträdelsen.  

I det avslutande avsnittet diskuteras begreppet om en ontisk närhet som 
Fink skisserar i det tillsammans med Heidegger ledda seminariet om Hera-
kleitos fragment från 1966/67. Den ontiska närheten tolkas som en beskriv-
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ning av existensens närhet till fenomenets negativitet, som visar att världs-
fenomenets avförverkligande rörelse ska förstås som en singularisering 
genom undandragelse, och inte som en universell struktur för partikulär 
framträdelse. Med Finks tankar om sömnen som försluten för fenomeno-
login som en ledtråd beskrivs erfarenheten av denna singularisering som en 
svindel inför en fallande rörelse, genom vilken jaget sammanfaller med 
världen samtidigt som det faller bort från sig självt.  

Formuleringen av förlusten av fenomenet som en singularisering möjlig-
gör att tänka fenomenets framträdande genom förlust som en över-
väldigande (Überschwenglich) rörelse, uttryckt med ett för Fink centralt be-
grepp från Kant. Det överflöd som är inbegripet i denna förståelse av feno-
menet innebär att det inte kan bli begreppsligt bestämt utifrån en kor-
relationsstruktur mellan universalitet och partikularitet. En sådan kommer till 
uttryck i Edmund Husserls fenomenologi genom dess eidetiska förhåll-
ningssätt till framträdelsen, som ”väsensskådande” beskriver framträdelsen 
utifrån de invarianta strukturer i det transcendentala medvetandet som kan 
uppvisas genom analyser av dess intentionalitet. Intentionaliteten förstås 
därmed som ett universellt fält för partikulär framträdelse, och det tran-
scendentala subjektet som den universella förutsättningen för all objektivitet.  

Den a-subjektivitet utifrån vilken fenomenet tematiseras när dess förlust 
beskrivs som överväldigande innebär, till skillnad från den klassiska feno-
menologins perspektiv, att fenomenets framträdande förstås som en spräng-
ning av intentionalitetens korrelativa struktur. Denna sprängning betyder inte 
att den riktadhet som utmärker intentionaliteten försvinner, utan att den blir 
”divergerande”. Den blir till ett ”noesis utan noema”, en riktadhet utan 
ändamål, som genom vad Fink kallar för en ”oceanisk känsla” tillkännager 
den öppenhet för fenomenets undandragelse som döljs när tillvaron är för-
sjunken i sin vardaglighets korrelativa relation till framträdelse.  

På många sätt är den förlust av fenomenet som framhålls som central för 
fenomenologin enbart operativ hos Heidegger, Patočka och Fink, vilket 
betyder att den utgör källan till kraften i deras tänkande, men utan att vara 
uppenbar för dem i deras skilda tematiska perspektiv, som orienterar dem 
mot vara, framträdande och värld. Avhandlingen tar tillvara på denna skug-
ga i deras tänkande, som förenar dem trots deras skilda filosofiska motiv, 
genom att påvisa den dynamiska karaktär som utmärker fenomenets nega-
tivitet som en rörelse på framträdelsens gräns. Eftersom denna rörelse både 
rör och berör framträdelsen i dess helhet och eftersom denna helhet tolkas 
utifrån den kritiska filosofins begrepp om det transcendentala skenet, det 
vill säga utifrån den ”naturliga metafysik” som med nödvändighet förställer 
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frånvaron av transcendenta grunder för framträdelsens framträdande ge-
nom ett ”som om”, visar sig förlusten av fenomenet vara oskiljbar från feno-
menets sken. Skälet till detta är att fenomenets sken först ger sig tillkänna 
som sådant, det vill säga som just sken, när fenomenet upphör att framträda 
”som om” det vore en framträdelse. Förlusten av fenomenet är därmed 
oskiljbar från ett framträdande av fenomenets skinande, som i och med det-
ta framträdande visar sig som det sken som gav framträdelsen en skenbart 
orubblig mening, innan denna mening skakades om och blev problematisk.  

Förlusten av fenomenet betecknar därmed inte en frånvaro av fram-
trädelse. Tvärtom klarnar ”det hela” genom förlusten. Det är emellertid 
klarheten av det problematiska, vilket är en klarhet över en bräcklighet i all 
mening, en bräcklighet som inte är tillfällig utan som ger rum åt den 
mänskliga existensens öppenhet för mening. Den orgiastiska rörelse som 
förlusten av fenomenet ger upphov till tar andan ur existensen, då den 
distanseras från den övermättnad av mening som kännetecknar dagens 
intressen, som slutet kretsar kring produktion för produktionens egen skull: 
när fenomenets skinande framträder som sken och inte som om det vore en 
framträdelse, skimrar existensen som ett fragment i natten, som samtidigt 
inbegriper och berövas den helhet det lyser upp.  

Tematiken om förlusten av fenomenet leder i själva verket till att 
fenomenologin manas att tänka samman sin uppfordran om att ”gå tillbaka 
till sakerna själva” med idén om ”livet i sken som mål”.556 Det beror på att 
förlusten av fenomenet visar sig vara framträdandet av fenomenets sken: 
genom förlusten av fenomenets ”som om”-karaktär framträder fenomenets 
skinande som ett sken, vilket gör skenet till ”saken själv”. Det medför att 
fenomenologin som en första filosofi kan formuleras som ”det transcen-
dentala skenets fenomenologi”. 

Det transcendentala skenets fenomenologi är med nödvändighet också 
en kritisk filosofi, i meningen av att den grundar skenets ”naturliga meta-

 
556 Nietzsche, Sämtliche Werke: Kritische Studienausgabe, Bd. 7, s. 199. Denna referens 
till Nietzsche är ett förslag på hur avhandlingens tematik kan vidareutvecklas i an-
slutning till Finks tolkning av Nietzsche. Ett i skrivande stund ännu inte publicerat men 
avgörande källmaterial för ett sådant företag är Finks anteckningar från krigsåren, som 
är planerade att publiceras som Phänomenologische Werkstatt Bd. 4 i Abt. 1 i Eugen Fink 
Gesamtausgabe, med titeln Eremetie (Aphorismen aus einem Kriegstagebuch, 1940–
1944). Det beror på att Fink under dessa år i synnerhet fokuserar på Nietzsche (Bruzina, 
”Translator’s Introduction”, not. 122). Anteckningarna pekar troligtvis fram mot det 
närmast programmatiska föredraget ”Lekens metafysik hos Nietzsche” från 1946 samt 
till Nietzsches Philosophie och Spiel als Weltsymbol, som båda utgavs 1960. 
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fysik” i den mänskliga existensens ändlighet. Det sker emellertid genom att 
skenet också kritiseras med avseende på sina oändliga (det vill säga ”tran-
scendenta”) anspråk, som utger sig för att kunna ange grunder för mening. 
För det transcendentala skenets fenomenologi kan sådana grunder endast 
framträda i moduset ”som om”, vilket medför att den också är en kritik av 
varje föreställning om en grund för framträdelsens framträdande. Som 
sprungen ur erfarenheten av en förlust av fenomenet är istället fenomeno-
login själv öppningen för ett avförverkligande av de grunder genom vilka 
fenomenet visar sig ”som om” det vore en framträdelse. En sådan avför-
verkligande fenomenologi kan beskrivas som en a-fenomenell fenomeno-
logi. Den driver framträdelsen till dess gräns, där alla grunder för framträ-
delsens framträdande faller bort, genom att falla in i rörelsen av meningens 
försvinnande. 
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